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Telefonia Chefe da Qualcomm faturou US$ 3 bi com sua tecnologia em 2002  
 
Fundador, em 1985, da Qualcomm, empresa que cresceu recebendo royalties pelo uso do CDMA, 
Irwin Jacobs acredita que o futuro da telefonia móvel está, de uma forma ou outra, ligado à 
tecnologia cuja aplicação para redes celulares foi uma idéia sua. Uma idéia que rendeu US$ 3 
bilhões em receitas no ano passado. Presidente da Qualcomm, Jacobs reservou tempo para 
conversar com jornalistas brasileiros na semana passada, em New Orleans, na feira da Cellular 
Telecommunications & Internet Association (CTIA). Também na semana passada, concedeu esta 
entrevista exclusiva ao Valor, por telefone. Seu grande interesse pelo Brasil, nesses dias, tem 
como pano de fundo a necessidade de convencer o Ministério das Comunicações e a Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) a permitir que a Vésper, na qual a Qualcomm investiu US$ 
800 milhões, preste serviços móveis.  
 
Em todo o mundo, a tecnologia de terceira geração vai dar um salto significativo à frente com o 
CDMA"  
 
A infra-estrutura da Vésper usa a freqüência de 1,9 GHz e o pedido da empresa gerou uma reação 
das operadoras e dos fornecedores de equipamentos GSM, que argumentam - entre milhões de 
outras coisas - que as regras reservam essa faixa para serviços de terceira geração.  
 
Valor: A Qualcomm escolheu a China, a Índia e o Brasil como mercados prioritários. No fim de 
2002, a empresa registrava crescimento nos dois países asiáticos, mas não na América Latina. 
Como está a situação agora?  
 
Jacobs: Há crescimento nas vendas na América Latina e no Brasil. A decisão da joint-venture 
entre Portugal Telecom e Telefónica Móviles de continuar com o CDMA é muito positiva, assim 
como a introdução da nova tecnologia, CDMA2000 1X, para comunicação de dados em alta 
velocidade. Também estou animado com a introdução de serviços com a plataforma Brew e 
serviços de localização, que acredito que serão bem aceitos no Brasil. Isso ajuda a compensar o 
mal desempenho da economia em 2002, de forma que nossos resultados na América Latina 
começam a ser melhores do que nossas estimativas. Acreditamos que o Brasil vai ter um peso 
econômico cada vez maior e uma economia cada vez mais forte. Por isso, temos projetos de longo 
prazo para o país e consideramos muito importante estarmos presentes nele.  
 
Valor: Por isso decidiram manter o investimento na Vésper, independente de a tecnologia CDMA, 
adotada pela joint-venture entre a Portugal Telecom e da Telefônica Celular, ser usada por 
metade do mercado?  
 
Jacobs: Quando a Qualcomm contribuiu com a reestruturação da dívida da Vésper, não havia uma 
decisão por parte da joint-venture. Desde então, houve progresso em várias direções. Além disso, 
a Vésper tem um número grande de usuários e desativar o serviço não parecia ser correto.  
 
Valor: Agora, a Vésper afirma que se tornará uma empresa inviável, sem autorização para prestar 
serviços móveis.  
 
 
 
 
 
 
 



Jacobs: A Anatel emitiu uma regra pela qual a empresa poderia oferecer serviços móveis, de 
forma secundária, na sua freqüência. Isso permitiria à Vésper continuar a prestar mais serviços a 
seus clientes e também oferecer capacidade de roaming adicional para outras operadoras CDMA. 
Tivemos de comprar licenças de telefonia móvel. O leilão aconteceu depois da emissão dessa 
regra e fomos ao leilão de boa fé. Por isso, a decisão recente da Anatel de negar o uso da 
freqüência de 1,9 GHz foi um grande choque. E se não for modificada, teremos que reconsiderar 
cuidadosamente nossa perspectiva com a Vésper. Gostaríamos de seguir com a Vésper e de 
apoiar outras operadoras CDMA no Brasil. Também preparamos o serviço 1XEV-DO, para prover 
serviço de acesso a internet na velocidade 2,4 Mbps, em algumas regiões de São Paulo. Novos 
investimentos estão suspenso até entendermos a direção a ser seguida pela Anatel.  
 
Valor: E se a agência negar o pedido da Vésper?  
 
Jacobs Entendo o receio das operadoras e fornecedores de equipamentos GSM de competir com o 
CDMA. Eles gostariam que a competição não estivesse presente de nenhuma forma, porque estão 
em processo de transição do GSM, uma tecnologia superada, para o CDMA. Em todo o mundo, a 
tecnologia de terceira geração vai dar um salto à frente com o CDMA. Por isso eu entendo que os 
competidores tentem manter o controle sobre o mercado, enquanto fazem a transição.  
 
Valor: Se todas as operadoras vão adotar o CDMA de qualquer jeito, porque a agência modificaria 
sua decisão?  
 
Jacobs O problema é o tempo. Pode-se ficar com uma tecnologia superada por mais tempo para 
tentar obter retorno no longo prazo. Mas isso não é necessariamente melhor para os usuários. Do 
ponto de vista da Qualcomm, das operadoras e dos usuários, quanto mais cedo houver a 
transição para o CDMA, é melhor. Por isso, tentamos fazer com que ocorra mais rapidamente.  
 
Valor: O Brasil é um mercado dividido entre várias tecnologias: temos AMPS, TDMA, CDMA, GSM, 
CDMA !X e GSM/GPRS. Essa salada não prejudica o usuário?  
 
Há dois anos afirmei que antes de 2004 não haveria base representativa de usuários de terceira 
geração"  
 
Jacobs Nunca haverá um padrão único. Há um bilhão de pessoas usando celulares no mundo e 
quase todos eles estão em sistemas de segunda geração. Ao longo da próxima década, haverá a 
transição para a terceira geração e durante esse tempo os sistemas de terceira geração vão 
continuar a se desenvolver. A tecnologia não fica parada, temos que nos adaptar ao fato de que 
estaremos sempre em transição. Além disso, há freqüências diferentes, que continuarão em uso. 
Por isso, temos de ter uma abordagem transparente para os usuários e isso pode ser conseguido 
por meio dos aparelhos. Estamos fornecendo chips que operam com a tecnologia CDMA e com o 
GSM/GPRS. O primeiro lançamento de um telefone com esse chip, pela Samsung, aconteceu dias 
atrás. Toda a tecnologia está em apenas um chip e nós combinamos a programação da 
radiofreqüência nele, assim o custo, o consumo de energia e o tamanho serão competitivos, ainda 
que os primeiros modelos sejam, provavelmente, premium. Mas rapidamente, na medida que 
novos fabricantes adotem o chip, o custo dos terminais multimodo (com várias tecnologias) e 
multibanda (que operam em várias freqüências) vai diminuir. Acrescentamos pequena diferença 
ao preço dos chips pela funcionalidade adicional e vamos manter a diferença baixa. Nossa meta é 
que nos próximos três ou quatro anos os terminais multimode e multibanda representem um 
grande percentual do mercado.  
 
Valor: O que isso muda na discussão do uso de freqüências?  
 
 
 



Jacobs: Dá maior liberdade nas definições de espectro. Permite às operadoras que têm uma 
freqüência determinada continuar a usá-la, ao mesmo tempo em que atualizam sua tecnologia 
dentro da mesma freqüência, desde que as agências reguladoras o permitam. E elas não 
deveriam estabelecer restrições, desde que os assinantes continuem recebendo serviços e que a 
operadora possa prover os novos serviços tanto para os assinantes antigos quanto para os novos. 
As operadoras que já investiram na conquista de usuários e em infra-estrutura para determinada 
freqüência poderão manter sua operação e introduzir uma nova tecnologia na mesma faixa. Essa 
é a abordagem mais econômica e a que vai possibilitar um repasse menor de custos para os 
clientes.  
 
Valor: Mesmo na Europa, onde há um padrão?  
 
Jacobs O W-CDMA usa uma freqüência diferente, a de 2,1 GHz, porque precisa de 5 MHz de 
largura de banda e não se pode fazer isso caber nas faixas existentes. E isso causa dificuldade, 
porque é muito caro construir uma rede do nada. Por isso, mesmo as novas redes da Europa terão 
pequenas áreas de cobertura e os celulares dessas empresas também terão que ser multibanda e 
multimodo. Porque elas não vão poder vender serviços de terceira geração sem operar nas redes 
GSM/GPRS. Por isso, também estamos fornecendo chips que funcionam em W-CDMA e 
GSM/GPRS. Assim, independente da tecnologia que as operadoras adotarem, vão precisar de 
terminais multimode/multibanda.  
 
Valor: Há dois anos parecia claro que a Europa detinha a supremacia no desenvolvimento da nova 
geração de serviços móveis. Isso mudou?  
 
Jacobs Sim. Foi um desserviço para a indústria o fato de fornecedores terem feito planos 
excessivamente otimistas sobre a capacidade das novas tecnologias e seus prazos de lançamento. 
O GPRS foi originalmente anunciado para velocidade de 170 Kbps, mas o usuário tem sorte se 
conseguir 30 Kbps ou 40 Kbps. Chegou tarde e depois de previsões exageradas. E o W-CDMA foi 
inicialmente prometido para 2001. Apoiamos o desenvolvimento do W-CDMA, mas há dois anos e 
meio afirmei que antes de 2004, 2005 não haveria uma base representativa de usuários de 
terceira geração. As pessoas discordaram, mas minhas observações estão se provando 
verdadeiras.  
 
Valor: Quando o senhor fala de CDMA por todo o lado, não posso evitar comparações com o que 
Bill Gates fez na indústria de computação pessoal. O senhor quer ser o Bill Gates das 
comunicações móveis?  
 
Jacobs Fico honrado com essa comparação. Bill Gates fez um trabalho magnífico com a Microsoft, 
entendendo e fazendo crescer a indústria de computadores pessoais. Acho que sim, que a 
indústria do futuro agora é a de comunicações sem fio, acho que os aparelhos que carregamos 
nos nossos bolsos e chamamos de telefones estão se transformando rapidamente em 
computadores poderosos. Computadores com conexões permanentes com a internet, em alta 
velocidade e custo muito baixo. Vão surgir provedores de aplicativos de software para celulares, 
para usar essa toda capacidade. As pessoa vão escolher entre muitas aplicações diferentes, que 
vão rodar nos telefones. Esse é o alvo da tecnologia Brew, da Qualcomm  
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