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Japão e Coréia do Sul são o paraíso da
telefonia celular. A terceira geração (3G)
aportou por lá há mais de três anos,

cair até 90% na comparação com a 2G para
o cliente na terceira geração, atingindo em
torno de US$ 0,14 por Mb, no caso de redes
1xEV-DO, por exemplo.

É interessante notar que os serviços que
fazem mais sucesso na 3G são simplesmente
a evolução daqueles que já são populares nas
redes 2G, como o download de ringtones. A
área de música é, sem sombra de dúvidas, a
mais bem-sucedida na 3G asiática,
representando aproximadamente 50% da
receita oriunda de dados nesses países.
Estima-se que o mercado japonês gere em
torno de 180 milhões de downloads de
ringtones por mês. Lá, os clientes pagam uma
assinatura mensal que lhes dá o direito de
baixar uma certa quantidade de ringtones
mensalmente. Na NTT DoCoMo, são 300
ienes (cerca de US$ 3) para 15 ringtones por
mês. Em média, porém, os clientes baixam
sete ou oito, o que já é uma marca altíssima
em comparação com o resto do mundo.

Com a 3G, os truetones se popularizaram
e representam atualmente 30% dos

downloads de ringtones. Na japonesa KDDI
eles são chamados de Chaku-Uta
("recebimento de música"). Desde que o
serviço foi lançado, em dezembro de 2002,
foram realizados 200 milhões de downloads.
Hoje, a operadora tem um portfolio com mais
de 280 mil truetones. A KDDI também
oferece, desde novembro de 2004, o
download de músicas inteiras, cada uma por
US$ 3 ou US$ 4. O "Chaku-Uta Full", como é
chamado, registrou até o começo de abril 5
milhões de downloads. Cada arquivo tem
entre 1,5 Mb e 2 Mb e usa o padrão AAC+,
mais compacto e com melhor qualidade de
áudio que o MP3. Atentos à obsessão dos
consumidores por música, os fabricantes
criam celulares com som 3D estéreo, alto-
falantes cada vez mais potentes e muita
memória para armazenar o máximo de
músicas possível - há modelos com 3 Gb.

Para a indústria fonográfica a venda de
músicas em formato digital pelo celular
chegou em boa hora. No Japão, a venda de
CDs caiu 25% nos últimos cinco anos. Na
Coréia, estima-se que em 2004 a receita com
música no celular tenha superado aquela de
venda de CDs. Com isso, até mesmo a
estratégia dos artistas tem sido alterada. Noel,
um dos grupos mais famosos de música pop
da Coréia, lançou algumas de suas músicas
em primeira mão e com exclusividade de seis
meses nos celulares da KTF.

Uma novidade que chama a atenção é o
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antes de todo o resto do mundo, e hoje
acumula 27,2 milhões de assinantes,
somando os dois países. Guardadas as
devidas diferenças culturais, é possível
aprender importantes lições com a experiência
asiática de 3G. Alguns serviços que
prometiam se tornar "killer applications" na 3G,
como o videotelephony, se mostraram um
fracasso, enquanto outros que já eram velhos
conhecidos, como o download de ringtones,
ganharam ainda mais força.

A primeira informação que salta aos olhos
é constatar o aumento da receita com
serviços de valor adicionado na 3G. Entre as
operadoras japonesas, a receita média por
usuário (Arpu) de dados neste segmento
alcança a impressionante marca de 34% da
Arpu total. E vale ressaltar que isso acontece
apesar de o custo de transmissão de dados



serviço EZ-FM, oferecido pela KDDI: trata-se
de oferecer informações sobre a programação
das estações de rádio em celulares que têm
um receptor FM embutido. A assinatura do
serviço custa 200 ienes por mês e facilita a
venda de produtos relacionados aos artistas
que estão tocando, como wallpapers e
ringtones. As 53 maiores estações de rádio do
Japão concordaram em repassar as
informações de suas programações à Nano
Media, desenvolvedora do serviço, em troca
apenas do aumento de sua audiência, pois
amargaram uma queda de 20% na receita
com anúncios em 2004.

Streaming
O streaming de TV no celular, por sua vez,

é um serviço que tomou caminhos distintos na
comparação entre Coréia e Japão. Entre os
coreanos, assistir TV no celular virou moda,
especialmente a caminho do trabalho, dentro
de trens, ônibus e metrô. Os principais canais
de TV coreanos são retransmitidos pela rede
celular para os aparelhos. Para assisti-los
por tempo ilimitado, os usuários pagam
uma assinatura fixa mensal de US$ 48. O
problema é que esse serviço sobrecarregou
a rede das operadoras. Para se ter uma idéia,
a TV no celular ocupa cerca de
50% do tráfego de dados nas
companhias coreanas, mas
responde por menos de
10% da receita de serviços
de valor adicionado.

Diante desse problema, as
operadoras apostam agora na
adoção de serviços de
broadcast para celulares, como
o recém-lançado S-DMB, que
é transmitido via satélite, na
freqüência de 2,4 GHz, e seu
similar terrestre, conhecido
como T-DMB. A TU Media,
uma subsidiária da SK
Telecom, operadora líder no mercado coreano,
lançou o serviço de S-DMB em maio
passado. Os fabricantes estão confiantes de
que será um sucesso. "O S-DMB tem melhor
qualidade de imagem e é mais barato para os
consumidores: o plano de US$ 15/mês dá
direito a 30 canais", aponta Christian Collins,
gerente sênior de estratégia de marketing da
Samsung, que já levou às lojas um modelo
com receptor S-DMB por US$ 700. A LG
também pôs a venda um aparelho S-DMB e
aposta vender 200 mil unidades em apenas
três meses.

Mas o S-DMB enfrentará alguns
obstáculos. Sua receptação em locais
fechados é ruim e a TU Media está sendo
obrigada a instalar milhares de repetidores de
sinal em toda a Coréia. Além disso, os três
principais canais de TV coreanos encaram o

S-DMB como concorrente, pois compraram
licenças para T-DMB, cujo serviço será
inaugurado em breve. Por isso, nenhum dos
três aceitou até agora ser distribuído pela
rede S-DMB.

As operadoras japonesas não
cometeram o mesmo erro das coreanas.

"TESTAMOS NA
CORÉIA NOVOS

PRODUTOS
COM UM ANO DE

ANTECEDÊNCIA. O
QUE FAZ SUCESSO
POR AQUI A GENTE

EXPORTA."

Skott Ahn, da LG

Nelas, não há streaming de canais de TV,
mas, sim, downloads de vídeo. Os
conteúdos que fazem mais sucesso são
aqueles relacionados a esportes, música
(videoclips) e pornografia. O broadcast via T-
DMB chegará em 2006 no Japão.

Serviços de navegação também foram

bem recebidos. Tanto na Coréia quanto no
Japão, é muito comum taxistas e motoristas
de ônibus dirigirem com uma telinha ao lado
do volante onde se vê um mapa digital que
indica sua localização, atualizada em tempo
real pela rede celular com ajuda de Global
Positioning System (GPS).

Entre os downloads de aplicativos, os
jogos eletrônicos são os favoritos do público.
Na KTF, a média é de 1,6 milhão de
downloads de games por mês, o que
representa 80% do total. O mercado coreano
de jogos móveis movimentou US$ 265
milhões em 2004 e deve crescer 40% este
ano. Há jogos de até 5 Mb, com gráficos em
3D, milhares de cores, som estéreo etc.

É curioso notar que as mensagens de
texto (SMS), tão populares no Ocidente, não
são tão usadas no Japão. Isso acontece
porque cada linha móvel vem acompanhada
de uma conta de e-mail. As pessoas preferem
enviar e-mails pelo celular, pois não há limite
de caracteres por mensagem, como no SMS.
"Em média, cada usuário japonês envia dez e-
mails por dia", relata Kazuhiko Masuda,
gerente geral de desenvolvimento de negócios
da KDDI. Por terem capacidade de anexar
arquivos, os e-mails também substituem as
mensagens multimídia (MMS).

Nem tudo na 3G asiática empolgou o
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de telefonia celular. "Testamos na Coréia
nossos novos produtos com um ano de
antecedência em relação ao resto do
mundo. O que faz sucesso por aqui a
gente exporta", confirma o vice-presidente
de terminais móveis da LG, Skott Ahn. As

lições são valiosas, mas é necessário,
sempre, levar em consideração as
diferenças culturais. O que faz sucesso no
Japão e na Coréia não necessariamente
terá o mesmo desempenho do outro lado
do mundo. E vice-versa.

Realidade ou ficção?
Nos EUA, provedores de soluções móveis
divergem sobre a 4G, mas trabalham
para preceder a chegada do futuro.

Jason Ankeny
cartas@teletime.com.br

C om a tecnologia de terceira geração
(3G) finalmente em ascensão, pode
parecer um tanto ingênuo começar a

discussão sobre a evolução do mercado sem
fio dos Estados Unidos para a 4G. Afinal de
contas, isso não parece animar muito o
consumidor, ao menos enquanto a maior
diferença entre as duas tecnologias for
apenas uma maior taxa de transmissão de
dados. Além disso, muitos dos serviços
prometidos para a 4G, como multimídia
móvel e streaming de vídeo, somente para
citar alguns, já estão disponíveis em 3G,
embora em formatos bem mais primitivos.
Mas, como se diz, não há como interromper
o progresso. De acordo com o recente

estudo conduzido pela Visant Strategies, "O
Caminho para a 4G e NGN: os Caminhos de
Migração do IP Wireless", o mercado de 4G
começará a decolar nos próximos 12 a 24
meses, e chegará a 113 milhões de usuários
mundialmente até 2010. E, embora nem as
operadoras nem os assinantes pareçam
estar preparados para isso e dispostos a
migrar para 4G, um grupo de empresas
norte-americanas de serviços de banda larga
para ambientes móveis já está a postos, no
aprimoramento de seus portfolios e com
implementações e testes, para o mercado
local e internacional, mais notadamente de
olho no mercado wireless da Ásia, seu
avançado concorrente no Oriente.
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público. O serviço de videochamada, conhe-
cido em inglês como videocall ou videotele-
phony, que era uma das principais promessas
para a 3G, foi um fiasco. Lançado há dois anos
na Coréia, vendeu pouco mais de 100 mil
aparelhos habilitados. "As pessoas querem ver
as outras, mas não querem se mostrar. Depois
de testarem duas ou três vezes, param de usar
o videotelephony", explica Juhuan Kim, diretor
de desenvolvimento de negócios da
Qualcomm da Coréia. No Japão o serviço
também não foi para frente.

Tampouco teve sucesso a iniciativa de
enviar vídeos de propaganda para os
celulares em troca de bônus, como crédito
para tráfego de dados, O serviço, batizado de
"Admoa" e criado pela coreana KTF, atraiu
poucos interessados. Os bônus eram baixos e
as pessoas não gostaram da idéia de ter
comerciais gravados em seus telefones.

Entre algumas das últimas novidades
também pairam pontos de interrogação. É o
caso do recém-lançado serviço de venda de
livros digitais para celulares, criado pela KDDI.
Será que as pessoas lerão obras literárias na
diminuta tela do telefone? O EZ-Books, como
é chamado, é uma espécie de livraria virtual. É
comercializado desde abril e tem 7 mil títulos à
disposição do público.

A verdade é que os mercados do
Japão e da Coréia servem como um
verdadeiro laboratório da indústria mundial



Mas, há um senão. Parece que não há acordo
sobre o que a 4G representa, quando chegará
e até mesmo se realmente existe. Eis aqui a
palavra de quatro fabricantes sobre 4G.

ArrayComm
"Já ouvi o termo '4G' em
vários contextos", diz Mark
Goldburg, principal

responsável técnico da área de
desenvolvimento de serviços wireless da
ArrayComm. "Há uma série de grupos de
definição de padrões que trabalha em algum
tipo de nova geração de tecnologia móvel,
que acredito que seja essa. Mas também
pode ser em termos de serviço. A visão em
termos de serviço da 4G não mudou muito
em relação à visão original da 3G, que
deixou as pessoas muito ansiosas e
provocou uma série de caros leilões de
espectro que resultaram na alocação de
mais espectro nos Estados Unidos e em
todas as partes do mundo."
Fundada em 1992 por Martin Cooper,
inventor do primeiro telefone celular portátil, a
ArrayComm é mais conhecida pelo
desenvolvimento do iBurst, um sistema de
conexão em banda larga para ambiente
wireless que promete taxas de transmissão
de dados de 1 Mbps. Apoiado na tecnologia
da antena inteligente IntelliCelI da empresa,
que estende a área de cobertura de cada
transmissão e que reutiliza de fato o mesmo
canal várias vezes, o iBurst oferece 400
vezes mais capacidade que os atuais
sistemas wireless geograficamente dispersos.
Atualmente, a tecnologia da ArrayComm é
adotada em mais de 225 mil estações
radiobase e atende a mais de 15 milhões de

tecnologia WiMAX é muito mais acessível
para o processamento da antena inteligente
e é aí que as pessoas acreditam que
conseguirão economizar e ganhar mais em
desempenho em relação à 3G. O mercado
precisa entender que as antenas inteligentes
são necessárias para uma implementação de
banda larga em ambientes móveis com
excelente relação custo-benefício."

Flarion Technologies
"A 4G não existe. Há
somente alguma coisa
além de 3G", diz Ronny

Haraldsvik, vice-presidente mundial de
marketing e comunicação da Flarion

A QUARTA GERAÇÃO COMEÇARA A DECOLAR EM ATÉ 24
MESES E CHEGARÁ A 113 MILHÕES DE USUÁRIOS EM

CINCO ANOS, PREVÊ ESTUDO DA VISANT.

pessoas em quatro continentes. Goldburg
destaca que, apesar do caráter proprietário
do protocolo iBurst, a ArrayComm na
verdade não se limita a um determinado
padrão e que sua tecnologia de antena
inteligente opera em qualquer rede, seja
802.16e, 802.20 ou 3G. "As pessoas dizem:
Vocês investem no iBurst e em .16. Vocês
não competem consigo mesmos?' Mas,
essas soluções focam diferentes segmentos
do mercado", afirma.
Na verdade, o sucesso ou fracasso da
ArrayComm dependerá em grande parte do
índice de adoção das antenas inteligentes. "A
ampla aceitação da tecnologia de antena
inteligente é necessária para diferenciar
WiMAX de W-CDMA," diz Goldburg. "A

Technologies. "Isso é apenas uma mudança
da comutação por circuito para a comutação
por pacote. Estamos 'retirando' os fios do
que já existe. Você verá a Ethernet com fio
transformar-se em Ethernet sem fio. O grande
negócio é reduzir os custos das operações
da rede, melhorar a capacidade e velocidade
e descobrir novas fontes de receita."
A Flarion é sinônimo de Flash-OFDM (multiple-
xação por divisão de freqüência ortogonal),
padrão de banda larga baseado em IP para
ambientes móveis que promete velocidade de
até 1 Mbps. Em fevereiro, a empresa lançou o
mecanismo Flash-OFDM atualizado voltado
para serviços IP de áudio, vídeo e voz em
redes móveis, e apresentou uma nova
plataforma Flexband dupla que promete 1 Gb

Anúncio



de dados por assinantes ao mês.
"Temos um sistema capaz de administrar o
consumo de um Gb de dados por usuário
por mês, pelo qual a operadora pagará
menos de US$ 10", diz Haraldsvik. "Isso
significa que a operadora poderá vender
banda larga para ambientes móveis, IPTV e
VolP por US$ 40 ou mais e, por menos de
2% de penetração no mercado, estará
dividindo a operação com nossa rede."
Embora a Flarion tenha sofrido um duro
golpe no mês passado, quando a Nextel
anunciou que encerraria os testes com
Flash-OFDM em Raleigh, Carolina do Norte,
até o início do segundo semestre, parece
que a tecnologia OFDM ainda segue firme
seu caminho rumo à dominância do
mercado. Segundo o "Hard Numbers and
Experts' Insights on Migration to 4G
Wireless Technology," um relatório
publicado recentemente pela Rysavy
Research and Datacomm Research, as
vantagens da OFDM serão mais evidentes
com as redes mais velozes. Entretanto, o
estudo salienta que, como as redes CDMA
- sejam elas CDMA2000 ou WCDMA -
ainda têm muito a evoluir, demorará alguns
anos para que os fabricantes sejam
obrigados a mudar para OFDM.
"O mercado se volta para OFDM porque é
nessa tecnologia que as empresas encontrarão
escala para a oferta de dados com alta largura
de banda," diz Haraldsvik. 'Todas as grandes
operadoras perceberam o que a tecnologia 3G
é capaz ou não de fazer. A 3G é ótima em
serviços de voz e dados, mas quando se
migra para um sistema de total comutação por
pacote, obtém-se a escala e economia de
custos. Daqui a dois ou três anos, as
operadoras perceberão que precisarão
também de mais capacidade, por isso acredito
que o caminho estará mais livre até lá."

oferecer serviços multimegabyte por um
custo baixo para ambientes móveis está
muito mais relacionada com a 3G. Há um
longo caminho a se percorrer até a 4G."
A tecnologia IPWireless de banda larga para
ambientes móveis é basicamente a
implementação de dados em pacote do
padrão UMTS 3GPP internacional, que usa
TDD (time division duplex) para viabilizar a
operação em espectro diferente. Desde o
segundo semestre de 2002, a IPWireless é
empregada em 40 redes mundialmente e
oferece seis a sete vezes mais recursos que
outras tecnologias 3G. "UMTS é a evolução
do padrão GSM e de 75% a 80% dos
assinantes em todo o mundo utilizam redes
GSM," diz Hambridge. "A Ásia e a Europa
têm espectros dedicados especificamente a
tecnologias UMTS e todas as grandes
operadoras européias têm 5 MHz de espectro
dedicados exclusivamente para UMTS-TDD."
De acordo com Hambridge, o desafio com

NÃO HA ACORDO SOBRE O QUE A
4G REPRESENTA, QUANDO CHEGARÁ E ATÉ MESMO SE

REALMENTE EXISTE. E JÁ SE FALA EM 5G.
o que começam a oferecer com suas redes -
, muito do que falam sobre 4G se confunde
com 3G. A próxima etapa da 3G é ser
completamente baseada em pacote,
fundamentada em IP e começar a oferecer
velocidade multimegabyte. A visão de

relação a IPWireless não é um outro
fabricante ou uma tecnologia rival, mas a
inércia. "Há um conjunto estabelecido de
OEMs (Original Equipment Manufacturer), de
ambientes móveis que estão acuados e que,
quando pressionados, lhe respondem com

mudar a natureza da
banda larga", acredita Sai Subramanian,
vice-presidente de gerenciamento de
produtos e marketing estratégico da Navini
Networks. "Precisamos fazer com a banda
larga o que os celulares fizeram com os
telefones e mudar a banda larga para algo
que você tenha. E estamos em fase de
viabilizar isso hoje."
Fabricante de equipamentos banda larga
para ambientes móveis, há cinco anos no
mercado e com clientes em mais de 30
países, a Navini usa suas antenas
inteligentes "phased-array" para oferta de
soluções de acesso plug-and-play que
prometem uma evolução tranqüila para o
padrão Mobile WiMAX.
"Optamos pelo Mobile WiMAX por dois
motivos," diz Subramanian. "Primeiro, a visão
do Mobile WiMAX é mais consistente com o
que fazemos hoje em dia, ou seja, banda
larga portátil. E também porque criamos as
coisas a partir do zero para uso em banda
larga. Podemos oferecer um grande
diferencial em relação aos outros fabricantes:
toda a tecnologia empregada nas antenas
inteligentes. E, comercialmente, para o
mercado de pequenas e médias empresas, o
WiMAX e as outras novas tecnologias
baseadas em antenas inteligentes serão o
maior ponto forte."
No final de 2003, a Navini firmou uma
parceria com o provedor de serviços Unwired
Austrália para criação do que a empresa
chama agora da maior rede comercial, sem
fronteiras, em banda larga para ambientes
móveis do mundo, que cobre mais de 3 mil
quilômetros quadrados e 3,5 milhões de
usuários em potencial.
"A especulação é um negócio perigoso, mas
acredito que até o ano que vem veremos
grandes nomes do mercado nos EUA
pensando em 4G," afirma Subramanian. E já
se fala em algo como 5G para um futuro
distante? "A inovação não pára", diz
Subramanian. "Há pessoas que pensam em
coisas ainda mais fantásticas do que 4G. Eu
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não seria tão arrogante a ponto de dizer que
o que sonhamos encerra o fim de tudo."

"Acreditamos muito que a
tecnologia 3G ainda
permanecerá por algum

IPWireless

tempo," afirma Jon Hambridge, diretor
executivo de marketing da IPWireless. "A 3G
abriu uma janela para que as pessoas
começassem a falar de 4G. Quando
pesquisamos o que as pessoas desejam - e

Navini Networks
"O próximo passo lógico
para a oferta de 4G é

um ataque" diz o executivo. "Muitas
operadoras ainda estão atrás de uma
aplicação que justificará o gasto de US$ 2
bilhões para implementação de uma dessas
redes. Há muito espaço nas aplicações de
consumo, mas você consegue oferecer para
alguém um serviço de banda larga que não
apenas o faça abandonar seu serviço de
hotspot, mas também a linha DSL que o
assinante tem em casa?"

Fonte: TELETIME, ano 8, n. 78, p. 20-26, jun. 2005.




