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Celular Grandes fabricantes mundiais se dividem em dois grupos e começam a pressionar o 
governo 
 
Os defensores da tecnologia CDMA decidiram transformar a disputa pelo mercado brasileiro de 
telefonia móvel em uma discussão de política industrial. Seu principal argumento são números 
que mostram que a balança comercial de empresas que produzem equipamentos CDMA 
(Qualcomm, Lucent, Motorola e, no caso dos terminais, Nokia) foi mais favorável, em 2002, do 
que as que usam a tecnologia concorrente GSM (Alcatel, Nokia, Siemens). Nortel e Ericsson 
fabricam os dois tipos de equipamentos, mas nessa briga se alinham com o bloco CDMA. 
 
A disputa entre as empresas esquentou há duas semanas, quando a superintendência de serviços 
privados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) negou o pedido da Vésper e da Brasil 
Telecom (BrT) de usarem a freqüência de 1,9 GHz para oferecer serviços móveis. Essa decisão 
praticamente eliminou a possibilidade das duas empresas usarem redes CDMA. Como ainda 
precisa ser referendada pelo conselho diretor da agência, os dois lados colocaram seus times em 
campo para defender seus pontos de vista. 
 
O presidente da Siemens, Adilson Primo, em reunião com o ministro do Desenvolvimento, Luiz 
Furlan, na segunda-feira, informou que o grupo planeja investir US$ 70 milhões, até 2004, na 
expansão da fábrica de celulares padrão GSM na Zona Franca de Manaus. Já o presidente da 
Lucent, Renato Furtado, diz, sem rodeios, que os fabricantes do GSM não cumpriram suas 
promessas com relação à produção local e à redução do déficit comercial do setor. 
 
Não existem dados precisos de quanto é exportado e importado pelas duas tecnologias. Mas a 
balança comercial do setor por bloco econômico é uma pista importante. Os resultados individuais 
de cada empresa também. Superávit ainda é raridade, mas o maior saldo positivo em 2002 foi 
obtido pela Lucent: foram US$ 29,6 milhões no ano passado, segundo dados da Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex). 
 
De janeiro a setembro do ano passado, as empresas exportaram US$ 923 milhões para os 
Estados Unidos e América Latina em equipamentos e bens de telecomunicações. Esse é um 
mercado predominantemente atendido pelas tecnologias TDMA e CDMA. Para a Europa - usuária 
do sistema GSM - foram vendidos apenas US$ 14,4 milhões. Considerando as importações, o 
Brasil acumulou, nos primeiros nove meses de 2002, um superávit de US$ 658 milhões com os 
Estados Unidos e América Latina. E um déficit de US$ 125 milhões com a Europa. 
 
Esses números são interpretados de forma diferente pelos fabricantes. Os defensores do CDMA 
querem demonstrar que seu desempenho ajuda a balança comercial do país. Os fabricantes de 
equipamentos GSM, no entanto, ponderam que os investimentos para a produção local foram 
realizados no ano passado e que seu resultado é uma questão de tempo. "Todas as estações 
rádio-base GSM que vamos instalar este ano no Brasil serão produzidas aqui", diz Fernando Terni, 
presidente da Nokia. Ele acrescenta que o que agrava a balança comercial é a importação de 
componentes, necessidade comum às duas tecnologias. 
 
Furtado, da Lucent, não esconde a intenção de usar o superávit comercial da empresa - e de 
outros fabricantes de CDMA - na disputa pelo mercado brasileiro. "Usaremos nosso superávit 
como uma variável importante na disputa pela definição do padrão. Se não conseguirmos um 
volume adequado no mercado interno fica difícil manter uma operação só com exportações. É 
difícil atrair novos programas de fabricação no Brasil sem o atrativo do mercado interno forte", 
pondera. 
 
 



A tecnologia CDMA é usada pelas operadoras da Brasilcel - união entre a Telefônica Celular e a 
Telesp Celular - que, juntas, representam cerca de 50% do mercado brasileiro. Se a Vésper tiver 
seu pedido acatado, a Brasilcel poderá usar a infra-estrutura dessa operadora para oferecer 
roaming digital em Estados onde não há tecnologia CDMA instalada, como Minas Gerais. Além 
disso, se a BrT optar pelo CDMA, operadoras como a Telemig Celular e a Amazônia Celular (17% 
do mercado), que também têm o Opportunity como principal acionista, deixam de ser potenciais 
usuárias do GSM. 
 
A Telecom Americas, a Oi e a TIM são usuárias da tecnologia GSM. Juntas, respondem por cerca 
de 33% do mercado brasileiro. São compostas, no entanto, principalmente por empresas das 
bandas B, C, D e E - que têm uma receita média por usuário menor que as empresas da banda A.  
 
Do ponto de vista da Anatel, prevalece a necessidade de manter a faixa de freqüência de 1,9 GHz 
livre para aplicações de terceira geração. No futuro, quando os aparelhos celulares transmitirem, 
além de voz, imagens e dados, as operadoras vão precisar de novas freqüências para esses 
serviços. E a agência decidiu deixar a faixa de 1,9 GHz livre para isso. 
 
Ao tomar essa decisão, no entanto, abriu o precedente usado pela Vésper para defender sua 
posição - o de que as operadoras que mudassem seus serviços de telefonia fixa para um 
determinado local da faixa de 1,9 GHZ poderiam usar essa freqüência, também, para prestar 
serviços móveis. A agência criou um regulamento que contempla essa possibilidade, mas, há duas 
semanas, disse "não" ao pedido da Vésper 
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