
CELULAR

EthevaldoSiqueira

Omundo alcançará emdezem-
broamarca impressionantede
2 bilhões de celulares. Essa ex-
pansãoocorreu empoucomais
de 20 anos, em paralelo com o
desenvolvimento da internet,
única forma de comunicação a
sedisseminarcomamesmave-
locidade no planeta.
Mas, em 1983, nodia da inau-
guraçãodoprimeiroserviçoco-
mercialde telefoniacelulardas
Américas, duas empresas de
consultoria famosas previram
que esse tipo de comunicação
móvel seria um negócio muito
arriscado, sem grande futuro
nos EUA e nomundo.
Um dos analistas previa que
apenetraçãodocelularnomer-
cado norte-americano em 20
anos não chegaria a 15% da po-
pulação.“EnoBrasil?”,pergun-
tei, na época. “No máximo 5%
emduasdécadas”,respondeuo
consultor, categórico.
Nãoéprecisodizerqueaque-
las previsões estavamridicula-
mente aquém da realidade.
Pior do que isso: combase nes-
sa visão tão pessimista, a
AT&Tacabou vendendo prati-

camente todas as suas licenças
para telefonia celular para a
Cellular One, do bilionário
CraigMcCaw, que ganhou rios
dedinheironosanos1990even-
deu de volta esses serviços à
própriaAT&Tnofinaldadéca-
da por US$ 9 bilhões.
Naquele longínquo 31 de ou-
tubrode 1983 emChicago – por
sinal, Dia das Bruxas, frio, cin-
zentoecomventoscortantes –,
tudoparecia indicarqueofutu-
ro de um aparelho telefônico

portátil de 7,5 quilos não era,
realmente, brilhante. Os espe-
cialistas acreditaram que a co-
municaçãomóvel fosse, name-
lhor das hipóteses, adequada
paraautomóveisoutrens.Osis-
temanorte-americanoeracha-
mado pomposamente de Ad-
vancedMobile Telephone Sys-
tem (AMPS). Hoje parece uma
tecnologia jurássica.
Mas o pior mesmo é que os
especialistas de duas famosas

empresas de consultoria não
imaginavamqueamicroeletrô-
nica pudesse transformar, em
poucos anos, aquelas tijolões
empequenosaparelhosdeape-
nas 100 gramas oumenos.
Arigor,atelefoniacelularte-
ve dois sistemas pioneiros: um
em 1981, naEscandinávia, e ou-
troemChicago,em1983.Teste-
munhei o lançamento de am-
bos. Em Estocolmo, estava em
companhia do então ministro
das Comunicações, Euclides
Quandt de Oliveira, que visita-
vaaSuéciaparaconhecerano-
va geração de centrais de pro-
gramaarmazenado (CPAs).Os
primeiros aparelhos de telefo-
nia móvel celular eram imen-
sos e pesavam mais de 12 qui-
los.
Fiz as primeiras ligações de
um daqueles aparelhos em ju-
nhode1981,deváriospontosda
capital sueca. A Ericsson pro-
duzia tanto a infra-estrutura
quanto os primeiros aparelhos
instalados emautomóveis, ôni-
bus ou caminhões.
Namesma ocasião, essa em-
presademonstrava a viabilida-
de da telefonia celular na Ará-
biaSaudita, onde tambémesti-
ve a trabalho. Os árabes, abar-
rotados de petrodólares, ha-

viam contratado a instalação
de2,5milhõesdelinhastelefôni-
cas fixas de um consórcio for-
mado pela Ericsson, Philips e
Bell Canadá, e estudavam a
aquisição do primeiro sistema
de telefonia celular.
NaArábiaSaudita,pudetes-
tar o novo sistema, numapare-
lhoquepesava12quilos,deden-
tro de umautomóvel, numa es-
tradaquecruzavaoDesertoda
Arábia, a cerca de 30 quilôme-
tros de Riad, em setembro de
1981.Aprimeiraligaçãofoiemo-
cionante.DisqueiparaSãoPau-
loefuiatendidoem12segundos
porminhasecretária,MariaJo-
sé. Ela não acreditava que eu
estivesse no meio do deserto.
“A ligação está perfeita, como
uma ligação local”, disse.
Embora fosse um sistema
analógico,tudofuncionavamui-
tobem.AEricsson instalarana
ArábiaSauditaorecém-desen-
volvido sistema de comunica-
çãomóvel Nordic Mobile Tele-
phone (NMT-450), que funcio-
nava em 450mHz.

NASCEOGSM
Ao longo dos anos 1980, surgi-
ram diversos outros sistemas
analógicos de telefonia celular
na Europa, com incompatibili-

dades totais entre eles, quer
quantoàfaixadefreqüênciauti-
lizada,querquantoaoutrospa-
râmetros. França, Inglaterra,
Itália, Alemanha e Espanha,
por exemplo, tinham sistemas
que não se falavam.
Diantedessequadro,aFran-
ça decidiu criar o primeiro sis-
tema digital de telefonia celu-
lar, como padrão europeu, a
partir do trabalhode umgrupo
depesquisadoresdoCentroNa-

cionaldeEstudosdeTelecomu-
nicações (CNET), conhecido
pelo nome francês de Group
Service Mobile (GSM). Essa
foi, então, a origem da sigla
GSM.
Ogrupo evoluiu emseus tra-
balhos, coma adesão de outros
países do bloco europeu, tor-
nando-se o GSM a tecnologia
digitalpadrãodesegundagera-
ção para toda a Europa, basea-
da no padrão de Acesso Múlti-
plo porDivisão de Tempo (TD-

MA, abreviatura inglesa de Ti-
meDivisionMultiple Acess).
Apartir de 1992, a siglaGSM
passouasignificarGlobalStan-
dard Mobile, expandindo para
a Ásia, Austrália e, finalmente,
paraasAméricas.Emagosto,o
padrãoGSMalcançou amarca
de 1,5 bilhão de clientes.

DSP,UMAALAVANCA
Em 1983, a Texas Instruments
lançou o seu processador digi-
tal de sinal (Digital Signal Pro-
cessor ou DSP), capaz de reali-
zar 5milhões de operações ele-
mentares por segundo.
O DSP está para o telefone
celularassimcomoomicropro-
cessadorestáparaoscomputa-
dores. Foi a evolução dosDSPs
que deflagrou a grande revolu-
ção dos celulares minúsculos,
debolso, tantonospadrõesTD-
MAquanto nosGSM.
Mais ainda: um chip DSP
apropriadamenteprojetadopô-
decomprimiravozdetal forma
que ela passou a ocupar menos
espaço nas bandas de freqüên-
cia, permitindo que fossem fei-
tas mais ligações por circuito e
houvesseumaeconomia funda-
mental de espectro – um bem
escasso e finito. Foi mais uma
revolução.●

Ao surgir, celular não convenceu
Em 1983, especialistas previram que telefones portáteis, grandes e pesados, não fariam o sucesso verificado nas décadas seguintes

Em1983,previu-seque
ostelefonesmóveisnão
emplacariam.Hoje,há
2bilhõesdecelulares

Minhaprimeiraligação
decelularfoifeitapara
SPdomeiododeserto
daArábiaSaudita
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 set. 2005. Link, p. L11.




