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Previsão é que, até final do ano, 48% da população brasileira terá acesso à telefonia celular, com 
aparelhos de terceira geração. 
 
As mudanças na telefonia em 2006  
 
A Anatel colocou em consulta pública a proposta de regulamento para os serviços de telefonia 
fixa. Até dia 5 de novembro, poderão ser encaminhadas sugestões de mudanças às propostas. Os 
atuais contratos de concessão foram feitos em junho de 1998 com Brasil Telecom, CTBC Telecom, 
Embratel, Sercomtel, Telefônica e Telemar. A Lei Geral de Telecomunicações (LGT) prevê sua 
renovação para janeiro de 2006. Conheça as principais propostas de novas regras para a telefonia 
fixa que entrarão em vigor no dia 1º de janeiro do próximo ano e que terão validade por 20 anos. 
 
A cobrança por pulso telefônico, que hoje é de quatro minutos, dá lugar ao minuto de 
conversação. O serviço 102 (auxílio à lista) passará a ser gratuito.  
 
O assinante não deve pagar a assinatura de telefonia se suspender o serviço por um período 
superior a 60 dias e inferior a 120 dias. As operadoras são obrigadas a devolver em dobro os 
valores cobrados indevidamente.  
 
As operadoras não serão mais obrigadas a fornecer anualmente aos assinantes a lista telefônica 
obrigatória gratuita, a não ser que ele manifeste interesse.  
 
Deixa de ser cobrada pelas operadoras o valor da assinatura para assinantes inadimplentes que 
estejam com linhas bloqueadas. 
 
As operadoras deverão detalhar as ligações locais na conta telefônica, mas poderão cobrar pelo 
serviço. Deverão ser detalhados data e horário da ligação, tempo de duração e o número do 
telefone chamado.  
 
Caso a conta seja encaminhada fora do prazo - que é de 90 dias para as ligações locais e de 120 
dias para os interurbanos e ligações internacionais - o usuário tem direito a parcelar o débito, sem 
juros.  
 
Caso o assinante mude de endereço, a operadora não pode cobrar pela transferência da linha um 
valor superior ao da taxa de habilitação.  
 
Fonte: Anatel 
 
Futurólogos arriscam dizer que, num futuro breve, não se ouvirá mais falar sobre "internet". Da 
mesma forma que hoje se acende a luz ou se liga o computador, ignorando por completo a 
necessidade de acesso à rede de energia elétrica, pessoas usarão dispositivos e farão transações 
pelo protocolo de internet, que já estará definitivamente incorporado ao cotidiano. A partir desse 
raciocínio, não seria exagero algum acrescentar que termos acalorados como "mobilidade" 
também estão com seus dias contados. E nessa perspectiva, a rede já começa a se aproximar de 
situações que ainda causam polêmicas.  
 
Até o final de 2007, quase metade das companhias aéreas mundiais pretende oferecer para os 
passageiros, durante os vôos, serviços como acesso à internet, correio eletrônico e mensagens 
por celular. Um estudo com mais de 200 companhias aéreas, realizado pela SITA, fornecedora de 
soluções para a indústria aeronáutica, mostra que nos próximos dois anos 36% dessas empresas 
querem dar permissão a seus passageiros para o uso do telefone celular nos vôos.  
 



Se hoje não faltam críticas à proposta, também não deverão faltar elogios. Só no Brasil, a 
consultoria de telecomunicações Teleco estima que 88 milhões de celulares estejam ativos até o 
final deste ano, isto é, 48% da população brasileira terá acesso à telefonia móvel, aparelhos que 
devem ganhar rapidamente aplicações de Terceira Geração (3G), como serviços para transmissão 
de voz, imagem, dados e acesso à internet.  
 
Segundo o vice-presidente da Qualcomm no Brasil, Valerijonas Seivalos Júnior, celulares 3G serão 
a maioria em todo o planeta em 2008, somando 463 milhões de equipamentos em uso, ante 316 
milhões de aparelhos das atuais gerações 2.0 e 2. 5. Atualmente, diz o executivo, as gerações 2.0 
e 2.5 somam cerca de 452 milhões de equipamentos, contra 224 milhões de celulares 3G. "Em 
2010, o mundo terá 1 bilhão de assinantes de serviços de Terceira Geração", projeta.  
 
Em sua análise, Seivalos Júnior explica que as tecnologias que farão a "migração natural"para a 
3G serão CDMA e WCDMA. "Em 2004 a tecnologia GSM concentrou 80% das vendas, mas em 
2009 ela terá apenas 40% de participação. "Citando projeções de mercado, o executivo afirma 
que serão vendidos 480 milhões de celulares em 2008, desse total, 200 milhões estarão baseados 
em tecnologia WCDMA.  
 
São projeções dessa natureza que levam o vice-presidente executivo de marketing e inovação da 
operadora de telefonia móvel Vivo, Luis Avelar, a dizer que a Copa do Mundo de 2006 será 
também a "Copa do Celular". "Assim como a Copa de 2002 concentrou na internet grande parte 
de sua audiência, em busca de informações, imagens e vídeos, a Copa do ano que vem será do 
acesso móvel", afirma.  
 
Como exemplo de que a telefonia celular há tempos não está mais restrita à transmissão de voz, 
Avelar destaca alguns serviços utilizados por clientes da operadora. Apenas no segundo trimestre 
desse ano, a Vivo somou 3, 5 milhões de arquivos baixados via celular, serviços que crescem a 
uma média de 10% ao mês. Fotos/torpedos somam mais de 1 milhão de transações mensais. "É a 
capacidade do que a tecnologia permite, e ainda há pessoas que questionam se há mercado 
multimídia para telefonia celular", declara.  
 
De olho nos caminhos trilhados pela mobilidade, operadoras e fabricantes de hardware e software 
tratam de estreitar suas relações em torno de telefonia móvel. Tudo gira em torno do celular. A 
Motorola e a Apple estão prontas para lançar o primeiro modelo de aparelho capaz de tocar 
músicas da loja de música on-line da Apple. É a primeira vez que a companhia de Steve Jobs 
licencia seu software iTunes para o uso em aparelhos não pertencentes à marca. Já a fabricante 
de soluções de telecomunicações Ericsson assinou um contrato US$ 37 milhões com a operadora 
belga Base para o fornecimento de soluções EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution). A 
tecnologia foi desenvolvida para capacitar a transmissão de uma grande quantidade de dados a 
altas taxas de velocidade (384 kbit/s). Por meio da solução, é possível oferecer serviços de 
internet móvel 3G usando a infra-estrutura de celular existente.  
 
Na área de software, a Adobe prepara algumas versões de seu sistema de gestão e criação de 
documentos Acrobat para rodar arquivos PDF nos aparelhos móveis. Para isso, comenta o vice-
presidente mundial de vendas da Adobe, Todd Rowe, a companhia pretende fazer uso de 
aplicações do sistema Flash, da recém-adquirida Macromedia, para simplificar o acesso às 
aplicações. Atualmente, a Macromedia mantém acordos mundiais com fabricantes de celulares 
como Nokia, Motorola e DoCoMo, e já fornece uma versão simplificada do Flash para celulares. Os 
primeiros PDFs com aplicações Flash devem chegar ao mercado no primeiro semestre de 2006.  
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