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Na CeBIT 2005, maior evento
mundial de convergência, a de-
monstração dos especialistas é
convincente e definitiva: o mun-
do vive a revolução das redes
sem fio. O desenvolvimento des-
sas redes abre, de fato, novas
perspectivas para as comunica-
ções, assegurando maior mobili-
dade, mais interatividade e mui-
to mais velocidade de transmis-
são. Na prática, essa revolução
se traduz pela chegada de novas
opções em redes de acesso sem
fio em banda larga ou Broad-
band Wireless Access (BWA).

A primeira opção dessas re-
des BWA é a rede celular de ter-
ceira geração (3G), já disponível
na Coréia do Sul, no Japão, na
Europa e nos Estados Unidos –
embora ainda em pequena esca-
la. No total, essas redes de tercei-
ra geração, dos padrões W-CD-
MA ou CDMA-2000, represen-
tam algo como 5% dos usuários
de celular em todo o mundo, o
que significa pouco mais de 75
milhões. Dentro de 10 anos, os
usuários de 3G já deverão ser,
talvez, 800 milhões, num univer-
so possível de 3,5 bilhões de
usuários de celulares.

ALTERNATIVAS
Na visão de Christroph Caselitz,
presidente da divisão Mobile Ne-
tworks da Siemens, há muito
mais coisas que acontecem em

paralelo com o nascimento da
terceira geração de celular. São
as tecnologias de acesso sem fio
em banda larga ou BWA, que
prometem muito mais do que as
redes de curto alcance, como
Bluetooth e Wi-Fi. Entre essas
tecnologias de acesso, emergem
opções como a do Acesso por Pa-
cotes via Downlink de Alta Velo-
cidade (High Speed Downlink
Packet Access ou HSDPA), hoje
em plena maturação.

Outras tecnologias de acesso
que surgem para revolucionar a
comunicação sem fio são: Wi-
Max (sigla de Worldwide Intero-
perability for Microwave Ac-
cess) e a de nome mais longo
que o jargão técnico poderia
criar: Flash-OFDM (sigla de
Fast Low-Latency Access with
Seamless Handoff-Orthogonal
Frequency Division Multiple-
xing).

Para Caselitz, cada uma des-
sas tecnologias de acesso em
banda larga tem seu nicho ou
segmento diferente de mercado,
cobrindo todo o espectro de fre-
qüências disponíveis, desde as
comunicações indoor, isto é, no
interior de casas e prédios, até
as de uso nômade de alta veloci-
dade e grande mobilidade. A es-
colha da forma de acesso em
banda larga mais adequada vai
depender quase sempre do tipo
específico de operador ou usuá-
rio, bem como de circunstâncias
tais como urgência na imple-

mentação da rede, exigências de
licenciamento e questões regula-
tórias.

Que significará para nós, mor-
tais, em termos práticos, redes
como a HSDPA? De forma bem
simples, diz Caselitz, o alvo co-
mercial maior dessas redes se-
rão as operadoras móveis com li-
cenças para operar serviços de
3G (em W-CDMA). Tais opera-

doras terão vantagens substan-
ciais na expansão de suas redes
mediante um simples upgrade
de software para alcançar os pa-
drões da HSDPA. E que vanta-
gens práticas terão os usuários?
Com essa tecnologia, as opera-
doras poderão assegurar nova
funcionalidade de roaming e ní-
veis muito mais elevados de se-
gurança.

CONECTIVIDADE
Uma das preocupações de todos
os especialistas, a começar de
Christoph Caselitz, é a questão
da interoperabilidade, ou seja, a
integração de redes sem fio e
com fio de todos os padrões que
terão que conviver nos próximos
anos. Mas o diretor da Siemens
é otimista e confia no desenvolvi-
mento e na implementação des-
sas redes, bem como de sua co-
nectividade em escala mundial.

E a rede Wi-Max, de que tan-
to se fala e pouco se conclui em
termos práticos? Essa rede ofere-
ce excelentes alternativas para a
comunicação ou acesso em ban-
da larga que hoje fazemos via
cabo ou DSL (linha digital de as-
sinante, como ADSL ou ver-
sões comerciais como Speedy,
Vírtua etc.).

“Uma rede Wi-Max – explica
Caselitz – pode operar como se
fosse uma solução de última mi-
lha sem fio, tanto para operado-
res fixos quanto móveis que este-
jam planejando oferecer servi-
ços de DSL sem fio em áreas ru-
rais e remotas, onde a oferta de
serviços fixos ou móveis seria
muito difícil ou antieconômica.”

Explorando um pouco mais a
fundo a rede Flash-OFDM, vale
lembrar que essa tecnologia é
considerada pela Siemens como
um passo à frente, especialmen-
te porque reduz custos na distri-
buição de serviços de dados de
alta velocidade, cobre área mui-

to mais amplas e se tornam mui-
to mais atraentes às operadoras
que buscam prestar serviços de
banda larga a assinantes ou usuá-
rios remotos, na faixa de 450 me-
gahertz (MHz).

Na visão de Caselitz, as redes
sem fio não apenas ganharão mui-
to mais estabilidade e segurança,
mas poderão nos próximos anos
oferecer acesso móvel, interativi-
dade e largura de banda crescen-
tes a preços sempre menores. “O
futuro pertence às redes wireless
broadband. Nesse aspecto, a Sie-
mens está preparada para ser pro-
vedora de soluções de acesso tan-
to de redes 3G como Wi-Max,
HSDPA e Flash-OFDM”.

CONVERGÊNCIA
Na CeBIT 2005, realizada de 9 a
16 deste mês, como não poderia
deixar de ser, a presença euro-
péia ultrapassou a de qualquer
outro continente. A presença dos
grandes fabricantes asiáticos foi
a maior de todas as versões do
evento. Essa impressionante ex-
posição aponta a grandes tendên-
cias da convergência digital en-
tre comunicações – em especial,
a telefonia celular –, computado-
res e eletrônica de consumo. As
inovações são, ao mesmo tem-
po, oportunidades e ameaças aos
produtos e modelos de negócios
tradicionais, como no caso da
tecnologia de Voz sobre protoco-
lo IP (VoIP), que põe em risco
as operadoras de telefonia fixa.●
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Antes da assinatura do contrato,
tudo. As operadoras celulares ofe-
recemaparelhos grátis, planos ge-
nerosos e financiamentos em até
12vezes sem juros. Depois, é o in-
ferno. Serviços de má qualidade,
contas erradas e maiores que as
prometidas pelos anúncios, cen-
trais de atendimento congestiona-
das e clonagens. Tudo isso acom-
panhadodeumcontratode12 me-
ses, que, para o cliente escapar, so-
mente pagando multa. A armadi-
lha criada pelas empresas de tele-
fonia móvel tem enfurecido cada
vez mais consumidores, o que se
reflete nos rankings da Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel) e da Fundação Procon
de São Paulo, divulgados recente-
mente.

Amanhã, a Anatel vai divulgar
uma nova lista de reclamações
contra as empresas. “Até aqui,
conseguimos quantidade”, afir-
mouopresidente interinoda agên-
cia, Elifas Gurgel do Amaral.
“Agora chegou a hora da qualida-
de.” Ele explicou que as reclama-
ções registradas contra as opera-
doras dão origem a processos ad-
ministrativos, que podem levar à
suspensão da venda de novos ce-
lulares, até que osproblemas exis-
tentes sejam resolvidos. A Anatel

planeja intensificar a fiscalização
e estuda fechar convênios com os
Procons, para estar mais próxima
dos consumidores.

Cansado de reclamar, o admi-
nistrador de empresas Felipe Cor-
bett, que mora no Rio, resolveu ir
à Justiça contra a Claro. E ga-
nhou. Em fevereiro deste ano, o
Juizado Especial Cível condenou
a empresa a pagar R$ 520 a Feli-
pe por danos morais e a cancelar
uma conta de R$ 150. Os proble-
mas do administrador com a em-
presa começaram em novembro
de 2003, quando mudou seu pla-
no de pré para pós-pago. Ele pas-
sou a receber contas com atraso,
lançamentos retroativos e cobran-
ças indevidas.

“OpiordaClaro éo0800”, afir-
mou Corbett. “Você espera mais
de 40 minutos e, na maioria das
vezes, a ligação acaba caindo. Ou
o atendente desliga na sua cara.
Um verdadeiro suplício.” Consul-
tada pelo jornal na sexta-feira, a
Claro disse que não teve “tempo
hábil nem informações suficien-
tes (CPF e o número da linha do
cliente) para verificar o caso”.

Muitos clientes ficam ainda
mais irritados ao perceber que as
empresas fazem investimentos
milionários em eventos, enquanto
deixam de resolver problemas bá-
sicos. A Claro traz ao Brasil artis-
tas como Lenny Kravitz, ao mes-
mo tempo em que fica em segun-

do entre as mais reclamadas da
Anatel. A Vivo patrocina o festi-
val de cinema Open Air, enquan-
to corre o risco de ser multada em
R$ 1 milhão pelo Procon-SP, por
causa de clonagens. A TIM reali-
za o maior festival de música do
País, e está em décimo entre as
que menos atendem às reclama-
ções do Procon-SP, incluindo ou-
tros setores.Não existe nadade er-
rado em promover eventos cultu-
rais e artísticos, é claro. Mas, para
os consumidores com problemas,
isso parece acontecer em detri-
mento da prestação de serviços.

A assistente administrativa
Ariane Rodrigues até se inscre-
veu na comunidade “Eu Odeio a
Vivo”, no site Orkut, de tanto so-
frer nas mãos da operadora. Em
agosto, ela mudou seu telefone de
pré para pós-pago, seduzida por
um plano vantajoso, mas foi uma
decepção. Apesar de os minutos
dopós-pago seremmuitomais ba-
ratos, seu gasto mensal pulou de
R$ 50 para R$ 200: “É um absur-
do, pois continuei usando o telefo-
ne do mesmo jeito.” Na troca de
planos, o celular ia demorar 24 ho-
ras para ser reabilitado. Levou 15

dias. Oproblema só foi resolvi-
do quando ela mandou uma
carta ao Jornal da Tarde. “Eu
falei para a atendente que ia re-
clamar ao jornal e ela ainda fez
piadinha: ‘Vou ficar famosa’.”

A advogada Débora De-
bski, cliente da TIM, vê uma
diferença muito grande na ati-
tude da operadora antes e de-
pois da assinatura do contrato.
“Para angariar clientes, eles
corrematrás daspessoas, ofere-
cendo vantagens”, disseDébo-
ra. “Depois, é comoseos clien-
tes deixassem de existir. Não
temos a quem recorrer. Além
da demora, toda vez que a gen-
te vai fazer uma reclamação, o
sistema está indisponível.” A
advogada recebeu um descon-
to da TIM quando assinou o
contrato, mas ele parou de ser
concedido antes do prazo. Ela
teve que pagar uma conta
maior, para receber o reembol-
so no próximo mês, depois de
muito reclamar. Na sexta-fei-
ra, ao saberem que suas clien-
tes haviam falado ao jornal, a
Vivo e a TIM foram rápidas
em solucionar os problemas.●
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Existem no País 1,316 milhão de
orelhões, de acordo com a Agên-
cia Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel). O Brasil ficou em
quarto lugar, no ranking de tele-
fones públicos, em um índice
compilado pelo Fórum Econômi-
co Mundial. Apesar disso, não é
fácil achar um aparelho que fun-
cione. As operadoras apontam o
problema do vandalismo, en-
quanto os clientes vêem também
falta de manutenção.

Em países mais ricos, o cresci-
mento do celular reduziu muito o
espaço do telefone público. O
mesmo não aconteceu por aqui.
Apesar de existirem 67,4 milhões
de telefones móveis, 80% deles
sãopré-pagos. “Muitaspessoas re-
cebem chamadas no pré-pago,
mas, quando têm que ligar, usam
o orelhão”, afirmou diretor de
Marketing da Brasil Telecom,
Carlos Costa Pinto. “A chamada

chega a ser 20 vezes mais barata.”
Na região da operadora, o van-

dalismo é alto, chegando a 20%
da base todo o mês. “É um absur-
do”, disse o executivo. Em São
Paulo, o índice é aindamaior, che-
gando a 25%. Ou seja, é como se
todos os telefones públicos fos-
sem consertados a cada quatro
meses. A Telefônica gasta R$ 1,2
milhãoaomêspara colocar osore-
lhões de volta em operação. Na
área da Telemar, o índice de van-
dalismo é menor, de 7% ao mês.

A empacotadora Adriana da
Silva Rocha, de 19 anos, tem ce-
lular pré-pago, e na maioria das
vezes usa o orelhão para ligar.
“Às vezes não tenho crédito”, ex-
plicou. Sua amiga Ana Jacira
Moura, de 20 anos, mora na Fre-
guesia do Ó e disse que, uma
vez, precisava telefonar e tentou
usar 7 orelhões em seu bairro, to-
dos quebrados.● R.C.
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