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Três anos atrás, a promessa da tecnologia de celular de "terceira geração" de trazer 
videoconferências e videogames online diretamente para o seu bolso era a grande sensação entre 
as operadoras mundiais de telefonia celular.  

O que aconteceu depois é bem conhecido. A bolha das telecomunicações estourou. A chamada 
3G, que foi mais agressivamente tentada na Europa, não conseguiu corresponder à sua fama e o 
setor de telefonia celular deu baixa de bilhões de dólares para seus investimentos em 3G.  

Mas a debacle da 3G pode ter reservado ainda outro golpe para alguns dos maiores grupos 
europeus de telecomunicações.  

Redes 3G construídas por empresas como a Vodafone Group PLC, da Grã-Bretanha, e a Hutchison 
Whampoa Ltd., de Hong Kong, são muito mais eficientes e baratas de operar do que redes 
convencionais de telefone celular. Assim, as operadoras de celular que afundaram bilhões em 
redes 3G mas não conseguiram atrair consumidores que pagassem mais para ter recursos 
sofisticados podem pelo menos seduzir novos assinantes com a promessa de ligações mais 
baratas, deflagrando uma guerra de preços potencialmente brutal com empresas tradicionais de 
telefonia.  

 

Não é só um temor especulativo. Veja o que está acontecendo na Grã-Bretanha. A Hutchison 3G 
U.K. Ltd., uma afiliada com sede em Londres da Hutchison Whampoa que só opera uma rede 3G, 
recentemente cortou o custo de chamadas de voz para menos de metade das tarifas oferecidas 
por rivais na Grã-Bretanha.  



Isso provavelmente ajudará a Hutchison a atrair novos assinantes e pode forçar outras 
operadoras de telefonia celular a acompanhá-la. Mais significativamente, a diferença entre o custo 
para os consumidores de ligações celulares 3G e ligações de telefonia fixa agora caiu tanto que 
pode ser um golpe no negócio de telefonia fixa da BT Group PLC, a maior telefônica tradicional da 
Grã-Bretanha.  

E se a guerra de preços for deflagrada em outras partes da Europa, à medida que outros serviços 
de 3G forem lançados, pode haver uma mudança no atacado do tráfego de voz de redes fixas 
para redes de celular. Isso ao final pode afetar todas as empresas européias com linhas 
telefônicas à antiga, como a Telefónica SA, Telecom Italia SpA e Deutsche Telekom AG. Analistas 
do ABN Amro antevêem exatamente esse cenário. O mercado de 3G "é voz", e não serviços de 
multimídia com preços maiores, diz Rodney Sherrington, um analista do ABN baseado em 
Londres.  

Da parte da BT, um porta-voz diz que a empresa ainda não viu nenhum impacto resultante das 
novas tarifas da Hutchison até agora, embora reconheça que o volume de ligações feitas entre 
linhas fixas na Grã-Bretanha esteja caindo.  

A ameaça potencial às empresas de telefonia fixa européias acontece num momento em que 
algumas delas vêm conseguindo melhorar sua situação financeira, depois de ter reduzido dívida e 
custos.  

O Estado de São Paulo / The Wall Street Journal - 14/8/2003 

 

  

 


