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As empresas e os fornecedores de equipamentos para celular no Brasil estão em pé-de-guerra, 
numa briga bilionária que pode afetar o futuro da telefonia móvel no país. Segundo analistas do 
mercado, estão em jogo cerca de US$ 10 bilhões. A estimativa considera os investimentos 
necessários para a implantação da terceira geração da telefonia móvel (3G) no Brasil, incluindo o 
preço das licenças e da instalação de equipamentos.  
 
Hoje, só está disponível no Brasil a tecnologia da segunda geração de telefonia, chamada de 
Serviço Móvel Pessoal (SMP) operada pela Oi e pela TIM (Telecom Italia Mobile) desde o ano 
passado. As licenças do serviço 3G ainda não foram licitadas pelo governo. Mas uma disputa entre 
fornecedores de equipamentos para a segunda geração, polarizada entre fabricantes da União 
Européia e dos Estados Unidos, ameaça também os investimentos na terceira geração.  
 
Em xeque, faixa de freqüência para 3G  
 
O serviço 3G vai permitir a transmissão de informações via internet em alta velocidade, como já 
ocorre na telefonia fixa. Os três maiores fabricantes de equipamentos GSM (tecnologia adotada 
para a segunda geração na Europa e em parte do Brasil) são a finlandesa Nokia, a sueca Ericsson 
e a alemã Siemens. Essa tecnologia funciona na faixa de freqüência de 1,8 gigahertz (GHz). Do 
lado americano, está a Qualcomm que, embora não fabrique equipamentos, detém as patentes da 
tecnologia CDMA (primeira geração), utilizada em São Paulo, que trafega na faixa de 1.9 GHz.  
 
Um pedido feito pela Vésper — empresa controlada pela Qualcomm e que venceu a licitação para 
explorar o SMP, de segunda geração, no interior de São Paulo — à Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) reabriu uma discussão que parecia resolvida há mais de dois anos. A 
Vésper solicitou, no fim de 2002, autorização para utilizar a faixa de freqüência de 1,9 GHz para a 
telefonia móvel. Esta faixa já é usada pela Vésper nas suas transmissões de telefonia fixa sem fio.  
 
O problema é que há quase três anos, em junho de 2000, a Anatel havia decidido seguir a 
orientação da União Internacional de Telecomunicações (UIT) e reservar a faixa de freqüência de 
1,9 GHz para o funcionamento da terceira geração. A decisão foi tomada após um debate público 
de quase dois anos, que incluiu audiências no Congresso.  
 
O presidente da Nokia no Brasil, Fernando Terni, argumenta que o pedido da Vésper põe em risco 
a faixa de freqüência destinada à terceira geração. Para ele, se a Anatel permitir que a Vésper 
utilize a faixa de 1,9 GHz para o celular de segunda geração (Serviço Móvel Pessoal), por 
isonomia a Brasil Telecom e a joint-venture Telefônica e Portugal Telecom também vão requerer o 
direito de usar esta faixa.  
 
— Depois que a faixa de 1.9 GHz for poluída (ocupada), o governo não poderá mais licitar a 
terceira geração e o Brasil vai acabar se alinhando aos Estados Unidos. E isto significará pagar 
royalties a uma única empresa, a Qualcomm — afirmou Fernando Terni.  
 
Os governos dos países europeus faturaram bilhões de dólares com a venda de licenças para 
terceira geração. Segundo Terni, ao poluir a faixa de freqüência, o Brasil poderá desvalorizar 
estas concessões.  
 
O presidente da Qualcomm no Brasil, Marco Aurélio Rodrigues, acredita, no entanto, que a 
discussão não está sendo motivada pela disputa de faixa de freqüências, mas sim por motivos 
comerciais. Segundo ele, os fabricantes de equipamentos GSM (tecnologia européia) temem 
perder um mercado no qual eram absolutos.  
 



Rodrigues contou que a Brasil Telecom, empresa de telefonia fixa que se prepara para operar o 
SMP (segunda geração) seguindo o caminho adotado pela Vésper, decidiu pedir tanto a 
fornecedores de GSM (tecnologia européia) como de CDMA (americana) propostas de preço para 
instalação de equipamentos. Outro golpe sofrido pelos fornecedores de GSM, disse o presidente 
da Qualcomm, foi a decisão da Portugal Telecom e da Telefônica de não abandonar a tecnologia 
CDMA, usada hoje em São Paulo e no Rio.  
 
— Os investimentos frustrados para os fornecedores de GSM na implantação de redes do SMP 
(segunda geração) chegam a US$ 2 bilhões — calcula Rodrigues.  
 
Miro tornou pública pressões sofridas  
 
A Anatel não quis se pronunciar sobre a briga, alegando que caberá à ela definir o impasse. O ex-
presidente da Anatel Renato Guerreiro entende que a discussão não envolve a faixa de freqüência, 
mas sim o cumprimento de regulamentações. Guerreiro recorre ao argumento da reciprocidade 
para que a Vésper seja atendida e cita o exemplo da Telemar, que foi autorizada pela Anatel a 
usar a freqüência da sua empresa de telefonia móvel, a Oi, para prestar telefonia fixa sem fio.  
 
— No caso da Vésper, fez-se o processo inverso, dentro da filosofia de isonomia e da utilização 
máxima das freqüências — disse Guerreiro.  
 
A briga esquentou nas últimas semanas, com o bombardeio do Ministério das Comunicações por 
cartas de empresas e de representantes de governos. O ministro das Comunicações, Miro 
Teixeira, decidiu tornar públicas as pressões e passou a divulgar no site do ministério as 
correspondências, por exemplo, da Embaixada da Finlândia (país-sede da Nokia) e da União 
Européia.  
 
Em mais uma ofensiva, fabricantes de equipamentos GSM e empresas que utilizam esta 
tecnologia convocaram para hoje uma grande coletiva de imprensa em São Paulo, para defender 
sua proposta.  
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