
Terceira geração de celular deve girar us$ 3 bi  
Rodrigo Caetano e Rafael Godoi   
 
De olho em um mercado que pode gerar US$ 3 bilhões em investimentos, as fabricantes de infra-
estrutura de telefonia móvel preparam-se para disputar a implantação dos serviços de terceira 
geração (3G) dos celulares.  
 
As empresas se antecipam à decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que deve 
divulgar as diretrizes do serviço de 3G entre o fim de 2006 e o começo de 2007, junto com o 
edital de licitação, que prevê banda específica para a prestação do serviço, a ser lançado no 
próximo ano. Nesta disputa estão as grandes desenvolvedoras de infra-estrutura presentes no 
País, como a Alcatel, Nortell, Nec e Ericsson.  
 
O padrão de comunicação entre a estação rádio-base (transmissor do sinal) e o aparelho celular 
(receptor) que será usada para o 3G é o WCDMA, ou Wide-Band Code-Divison Multiple Access, 
tecnologia compatível com a tecnologia GSM. Sua velocidade de transmissão de dados é 100 
vezes maior do que as atuais do GSM, por isso é considerada uma tecnologia de terceira geração 
(3G). É o sistema 3G mais usado no mundo. No Brasil, quase todas as operadoras utilizam o 
sistema GSM, ou Sistema Global para Comunicações Móveis, exceto a Vivo , que usa o CDMA, ou 
Acesso Múltiplo por Divisão de Código — mas que já anunciou a possibilidade da migração para o 
GSM ainda este ano. Por esse motivo, o WCDMA deve ser implantado como padrão de 3G no 
Brasil. A outra opção seria o EV-DO, já utilizado pela Vivo em sua versão mais básica, compatível 
apenas com CDMA.  
 
Outro motivo para a escolha do WCDMA é que as faixas de freqüência previstas para serem 
leiloadas pela Anatel para a implantação do serviço são compatíveis apenas com o GSM.  
 
Receita dobrada 
 
Segundo José Vasquezz, diretor comercial da Alcatel, empresa que faturou R$ 915 milhões no ano 
passado, sendo que 45% desse total em infra-estrutura para redes de telefonia móvel, as 
operadoras vão precisar de uma nova rede, sobreposta à já existente, o que deve elevar 
“substancialmente” os ganhos da empresa.  
 
Vasquezz acredita que as operadoras devem começar a investir antes mesmo da licitação da 
Anatel. “Geralmente é assim, as operadoras antecipam. Antes de ter permissão para operar no 
Brasil, a TIM já possuía infra-estrutura desenvolvida”, lembra. Segundo ele, a primeira consulta 
por parte das operadoras sobre os custos para a implantação do WCDMA foi há dois anos. 
A receita da Alcatel se manteve estável nos últimos dois anos. Segundo o diretor, “crescimento, 
só com o 3G”. 
 
Para Herberto Yamamuro, diretor da Nec, empresa que faturou US$ 140 milhões no ano passado, 
a chegada da tecnologia 3G deve gerar o dobro de receita para a empresa com infra-estrutura 
para celular. Yamamuro acredita que os negócios entre os fabricantes e prestadores de serviços e 
as operadoras devem ficar acima dos US$ 100 milhões por contrato. “Levando em conta nosso 
faturamento, com apenas dois contratos dobramos a empresa, e isso vale para as outras também. 
O 3G vai mudar o patamar dos negócios no País” (veja boxe), afirmou. 
 
Paulo Bernardocki, diretor de tecnologia da Ericsson, aposta na antecipação dos investimentos por 
parte das operadoras. Segundo o diretor, os investimentos devem começar a serem feitos entre o 
final desse ano e o começo de 2007. Cerca de 90% da receita da companhia no Brasil é 
proveniente dos serviços e equipamentos para infra-estrutura de telefonia móvel. 
 
 



Para Marcelo Ceribelli, diretor para redes wireless (sem fio) da Nortell, a terceira geração 
representa a oportunidade de crescimento, oferecendo equipamentos e serviços para operadoras 
que não são clientes da empresa. No Brasil, a maior parcela dos negócios da Nortell é com as 
redes CDMA da Vivo (a empresa é a principal fornecedora da operadora). Segundo Ceribelli, com 
a implantação do 3G , o GSM deve ultrapassar o CDMA nos negócios da empresa. A Nortell 
divulgou hoje os resultados do primeiro trimestre de 2006. A empresa registrou um prejuízo 
líquido de US$ 167 milhões, ante US$ 104 milhões no mesmo período de 2005. A receita foi de 
US$ 2,38 bilhões. As vendas para as áreas de redes móveis e convergentes caíram 4%. 
 
Terminais  
 
“O grande desafio para a implantação da tecnologia é balancear o investimento em infra-estrutura 
com o preço dos terminais”, afirma o diretor da Ericsson. Para Herberto Yamamuro, diretor da 
Nec, levando em conta também os investimento com o subsídio de aparelhos, os custos para 
implantação dos serviços de terceira geração no País chegam a mil dólares por usuário.  
 
José Vasquezz, da Alcatel, acredita que a infra-estrutura é só o início. “O grande desafio não é 
construir uma rede, mas como vender os serviços e como ganhar dinheiro”, afirma. Vasquezz 
estima que existam hoje cerca de 7 milhões de famílias no Brasil com condições de pagar pelos 
serviços de terceira geração.  

 
 
Leia Mais 
 
Microsoft lança serviço de envio de mensagens para celulares  
Katia Hochman   
 
A Microsoft lançou ontem o MSN Mobile Messaging em parceria com a Vivo , TIM e Claro. O 
serviço permite que os usuários do programa Messenger — um dos mais usados mundialmente 
para troca de mensagens instantâneas — enviem pequenos textos no formato SMS (short 
message service) para o celular das operadoras citadas. A Oi , do Grupo Telemar , já tem contrato 
assinado com a Microsoft e entra na parceria nas próximas semanas. 
 
“A expansão do Messenger para os celulares é estratégica para nós”, afirma Osvaldo Barbosa de 
Oliveira, diretor do MSN (divisão da Microsoft responsável pelo programa) para o Brasil e América 
Latina. 
 
O custo para o envio das mensagens será de R$ 0,31 (mais impostos) cobrados do remetente, o 
usuário do Messenger, que deverá ser cadastrado previamente no site da empresa. A receita com 
o serviço será compartilhada entre a Microsoft, as operadoras e a Yavox , empresa que fará a 
interconexão tecnológica entre as mensagens do computador para o telefone celular. Oliveira 
conta que esta é a primeira parceria do gênero fechada pela Microsoft no Brasil, mas as empresas 
não revelam de quanto será a participação delas na receita total obtida com o novo serviço. 
 
“Esta é uma operação inédita neste modelo. Temos algo semelhante na Europa e Estados Unidos, 
mas os usuários compram pacotes de mensagens”, explica o diretor do MSN, acreditando que o 
MSN Mobile Messaging seja um produto extremamente popular nos próximos meses. 
 
Há 10 dias em fase de teste no site da Microsoft, o serviço já contabilizou 47 mil usuário 
cadastrados e um volume de 200 mil mensagens trocadas, a partir do computador, nas últimas 24 
horas. 
 
“Este novo serviço garante às operadoras de telefonia fazer parte a um mundo on-line. Haverá 
geração de tráfego e conseqüentes ganhos com esta integração”, afirma Alexandre Fernandes, 
diretor de produtos e serviços da Vivo.  



O coordenador de marketing da TIM, Nabor Coutinho de Oliveira Júnior, lembra que as mensagens 
de texto no celular são as maiores geradoras de receita para as teles móveis atualmente e, por 
isso, o investimento em uma nova forma de envio destas mensagens é justificado. 
 
Tanto Microsoft quanto as operadoras estão de olho em um número crescente de usuários de SMS 
no País. A base passou de 3,9 milhões em 2000 para 33,8 milhões no ano passado. Já o 
Messenger no Brasil contabiliza 19 milhões de usuários, atrás apenas dos Estados Unidos. Por dia, 
são 600 milhões de mensagens trocadas entre os usuários brasileiros. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 7 jun. 2006, Negócios, p, B1. 
 


