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RES~IO

BADIN, Claudio. Cenários para a Terceira Geração da Telefonia Móvel no Brasil. 2003.

63 f. Monografia (Mestrado Profissionalizante em Administração) - Escola de Administração

de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas. São Paulo, 2003.

Este trabalho utiliza a metodologia por cenários desenvolvido pela GBN para discernir 4

possíveis futuros da telefonia móvel no Brasil, que possam guiar as operadoras sobre a

viabilidade ou não de investir em redes de 3G. Os resultados demonstram que haverá

demanda no mercado, cuja intensidade irá depender do desenvolvimento da tecnologia e da

economia nacional. Assim, a estratégia de menor risco é o de investir em infraestrutura e

serviços em centros urbanos densos e monitorar os sinais de aviso que possam indicar com

mais clareza qual dos cenários poderá desenrolar-se no futuro.

PALAVRAS CHAVES: Estratégia, Telefonia Móvel, Planejamento por Cenários

ABSTRACT

BADIN, Claudio. Cenários para a Terceira Geração da Telefonia Móvel no Brasil. 2003.

63 f. Monografia (Mestrado Profissionalizante em Administração) - Escola de Administração

de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas. São Paulo, 2003.

This work utilizes GBN scenario planning methodology to derive 4 possible future scenarios

for cellular telecommunications in Brazil, in order to help guide the operators to decide

whether or not invest in 3G networks. The results shows that there will be a market demand

for mobile data, although it will depend on how the economic and technology forces will

develop in the future. The least risky strategy involves implement 3G network in core dense

urban areas, while evaluating environmental alerts to better understand which future will

happen.

KEY WORDS: Estratégia, Telefonia Móvel, Planejamento por Cenários
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1 INTRODUÇÃO

1

A terceira geração da telefonia celular (conhecida como "3G") surgiu em 1989 prometendo

mudar radicalmente o panorama das comunicações móveis, especialmente através da

disponibilização de vídeo streQ1~ing (envio contínuo de imagens pelo celular) e roaming

global (possibilidade de utilizar ti seu celular em qualquer lugar do mundo). A razão disso é
I

que a 3G irá permitir que sejam ~lcançadas taxas de transmissão de até 2 Mbps, contra os 9,6

kbps e 14,4 kbps das atuais redes, além dos amplos esforços de padronização em diversos

países.

Desde então diversas operadoras foram atraídas pela idéia de que a nova tecnologia iria

permitir a oferta de uma vasta q1antidáde de aplicações sofisticadas, com potencialidade de

gerar receitas bem mais significativas do que as captadas com aplicações convencionais de
I
I

voz ou dados, aliando comutaçãol baseada em pacotes, protocolo IP e altíssima velocidade de

transmissão. Para os usuários, isso significaria conexão permanente com pessoas, redes

públicas ou privadas - por meio Ibevoz, vídeo ou imagens fixas, muito superiores aos atuais

serviços disponíveis de mensagens curtas (SMS) ou acesso WAP.

As oportunidades de negócios que tal evolução representa passaram a ser vistas como a

alternativa fundamental para reterter a sistemática queda de receita média por assinante

(ARPU) que se observa em todo o mundo. De fato, na Europa, onde a telefonia móvel
I

tradicional já caminha para a sáturação (previsão de 75% de atendimento já em 2005), a

evasão da ARPU deverá chegar a 15% em 3 anos (MOURA FÉ, 2001).

Assim, a obtenção das licenças 3G foram associadas a própria continuação dos negócios. Mas

quase quinze anos depois e cerca de EU$ 124 bilhões gastos na aquisição de licenças, a

sensação é de que as promessas da 3G estão cada vez mais difíceis de serem concretizadas.

Como consequência, as operadoras, principalmente inglesas e alemãs, entraram em colapso,

sem saber se terão os retornos pJa os investimentos feitos.

Às operadoras brasileiras, historicamente mais morosas na adoção de novas tecnologias, essas

lições servem para uma profunda reflexão. A questão central que se coloca hoje é se a

demanda por mobilidade na comunicação de dados justifica os pesados investimentos que as
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atuais operadoras de telefonia celular devem fazer para atualizarem as suas redes para a

terceira geração (30).

Esse trabalho se dedica a analisar essa preocupação utilizando-se da metodologia de

planejamento por cenários, ou método OBN de lógica intuitiva, desenvolvido originalmente

pelo SRI (Stanford Research Institute) e pela DutchlShell, e atualmente disseminado pela

OBN, Global Business Network. Um resumo do método encontra-se no capítulo 2.

Para entender melhor o setor, o capítulo 3, "Contexto de Estudo", apresenta uma visão geral

da regulamentação e da tecnologia, um breve histórico da telefonia móvel no Brasil, as

promessas da 30, e finalmente a experiência mundial no setor na adoção da nova tecnologia.

o capítulo 4, "A Construção dos Cenários", apresenta a aplicação formal da metodologia

OBN, identificando claramente a questão focal, os fatores chaves e as forças motrizes

envol vidos no problema.

o capítulo 5, "Forças Motrizes", as principais forças ambientais são discutidas com um pouco

mais de profundidade, para servir de base para a formulação dos enredos e dos cenários.

o capítulo 6, "Enredos e Cenários", como resultado dos capítulos anteriores, tráz

desenvolvidos as linhas de enredo e os 4 possíveis cenários em resposta à questão básica.

No capítulo 7, "Indicadores Iniciais e Sinais de Aviso", são apresentados os principais

indicadores que devem sinalizar, de antemão, qual dos cenários, ou parte deles, estão

efetivamente se desenvolvendo.

Finalmente, o capítulo 8, "Conclusões e Notas Finais", se propõem a refletir sobre os

resultados alcançados, as implicações de possíveis estratégias em cada um dos cenários, e as

novas questões suscitadas pelo trabalho.
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2 O PLANEJAMENTO POR CENÁRIOS

o planejamento por cenários - que utiliza histórias diversas sobre o futuro, muitas delas com

viradas improváveis e dramáticas, para o desenvolvimento de estratégias - é uma das poucas

inovações na área de management criadas e desenvolvidas fora da área acadêmica. Pierre

Wack (falecido em 1997) como responsável pelo grupo de planejamento do grupo da

DutchlShell, foi o líder desse movimento, desenvolvendo e refinando o método.

À época, o planejamento por cenários teve por mérito alertar antecipadamente à cúpula

diretora da Shell para o impacto de eventos importantes, como a crise de energia em 1973, o

choque de preços em 1979, o colapso do mercado de petróleo em 1986, a queda da União

Soviética, a ascensão dos radicais islâmicos, e a pressão crescente sobre as empresas acerca

dos problemas ambientais e sociais (KLEINER, 2003).

o método, desde então, se tornou popular fora da Shell, não apenas em corporações mas

também em governos. Por exemplo, o planejamento por cenários foi utilizado pelo governo

Sul Africano para a efetivação de uma transição pacífica de um sistema de apartheid para um

governo multirracial estável.

A razão para o sucesso do método pode ser atribuída ao fato de não se basear em meras

extrapolações do passado para determinar o futuro, como normalmente acontece com as

ferramentas tradicionais de pesquisa de mercado. Os cenários, ao criarem imagens de futuros

possíveis, quebra com a linha passado-presente, e portanto, trata melhor ambientes que têm

diversas variáveis atuando conjuntamente, e onde as incertezas são predominantes. Por isso,

esse foi o processo adotado nesse trabalho.

Na técnica desenvolvida pelo grupo de planejamento da Dutch/Shell, cenários são histórias

especialmente construídas sobre o futuro, que representam um mundo distinto e plausível

(SMITH, 2003). O propósito da técnica, no entanto, não é predizer o futuro mas apresentar

como as diferentes forças podem manipulá-lo para diferentes direções, auxiliando a identificar

se e quando essas forças irão exercer sua influência.

O método tem vários passos. Primeiro, é necessário definir um problema ou decisão central,

chamada de "questão focal". Diferentes histórias podem ser descritas sobre o futuro, e por
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isso a tarefa do planejador está em restringir a variada gama de informações disponíveis,

retendo apenas aquelas que dizem respeito especificamente ao problema em pauta. Apenas a

partir daí é possível construir, expandir e aprender com os cenários, permitindo melhores

decisões. Por essa razão, questões muito abertas (por exemplo, "qual o futuro da tecnologia

nos bancos?") podem levar a diversas interpretações, e portanto devem ser re-elaboradas para

que seja identificado apenas a essência das preocupações do gestor (por exemplo, "como a

tecnologia irá alterar as estrutura físicas da atuais instituições financeiras?").

Em seguida, deve-se identificar quais são os eventos ou tendências, denominadas "fatores

chave", que irão determinar o sucesso ou fracasso no domínio da questão focal (por exemplo,

"custo de manutenção" pode ser um fator chave para determinar o futuro das estruturas físicas

das instituições financeiras).

Determinar como o macroambiente afeta os fatores chave, é o próximo passo. Cenários não

são necessariamente "bons" ou "ruins"; eles são, de fato, um conjunto coerente de

circunstâncias e eventos, com maior ou menor grau de incerteza. O conjunto das forças

ambientais, denominadas "forças motrizes", são em geral compostos de 5 segmentos, que

envolvem a sociedade, a tecnologia, a economia, a política e o meio ambiente (SCHW ARTZ,

2000).

a) Sociedade: leva-se em conta dados demográficos quantitativos (como por exemplo o

aumento ou diminuição da imigração, taxa de envelhecimento, crescimento do nível

educacional, taxa de inserção cultural e digital), e qualitativos (como estilo de vida,

demanda, inserção política da população, e outros).

b) Tecnologia: são observados dados diretos, como o ritmo e o grau de inovação e

renovação tecnológica, ou dados indiretos, como por exemplo o aumento da

necessidade por experts em segurança de rede.

c) Economia: envolve analisar tendências macroeconômicas (que irão redefinir a

economia como um todo), tendências microeconômicas (como competição entre

empresas, incentivo à inovação), e forças no trabalho ou que estão dentro da empresa

(como por exemplo, treinamento dos funcionários e utilização da intranet).

d) Política: foca largamente em itens regulatórios, tais como intervenções

governamentais ou liberação do mercado, taxação, privatização e outros.
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e) Meio Ambiente: diz respeito à contínua tendência da sociedade em reduzir os

impactos dos negócios no equilíbrio da natureza e no bem estar das pessoas.

Figura 1- Questão Focal sob ação das diversas Forças Motrizes

Fonte: Autor

o processo de determinação das força motrizes pode levar a inúmeros itens, fruto da

diversidade de influências que podem ser levantados. No entanto, em geral, é um número

limitado de fatores que afetam com maior intensidade à questão focal. Assim, um aspecto

crítico do planejamento por cenários está em selecionar apenas as forças de maior impacto e

de maior incerteza para o estudo em questão. Os demais fatores, mesmo que não selecionados,

não necessariamente desaparecem, podendo reaparecer como eventos ou temas na construção

final dos cenários.

Desse modo, escolhe-se duas forças, ou conjuntos de forças, que irão formar os eixos de

desenvolvimento dos cenários. Suas extremidades têm, portanto, a capacidade de capturar a

essência das dúvidas e conseqüências. Os quatro quadrantes da junção dos eixos irá formar a

lógica dos quatro cenários procurados.

Os cenários desenvolvidos devem ser, ao mesmo tempo, factíveis e interessantes, como uma

boa narrativa. A primeira recomendação é trabalhar com um número reduzido de cenários,

com nomes sugestivos e marcantes. A razão é simples e prática: para que o planejamento feito

seja realmente eficaz é necessário que os tomadores de decisão assimilem a lógica dos

diversos cenários facilmente.



6

É também recomendável que não se utilize probabilidades porque isso poderia concentrar os

gestores para aqueles cenários mais prováveis, desviando a atenção para os menos prováveis -

e possivelmente mais dramáticos.

Figura 2 - Exemplo dos 2 Eixos de Desenvolvimento de Cenários

Fonte: Autor

Criar bons cenários é um desafio. Pode-se avaliar quão bom são os resultados caso se atinjam

pelo menos 3 pontos:

a) São tão plausíveis quanto surpreendentes;

b) Têm o poder de derrubar velhos conceitos;

c) Os gestores assumem a sua autoria e o colocam em funcionamento.

A definição da estratégia ocorre a partir da formulação dos cenários na forma de ações que

funcionam em qualquer futuro possível. É possível até mesmo que novas questões focais

surjam a partir das diversas opções que emergem dessa análise.

Para se estabelecer quais cenários (ou partes deles) estão de fato acontecendo no horizonte, o

passo seguinte do planejamento é a identificação de indicadores ou sinais que alertem com

antecendência os gestores, de modo que possam selecionar as opções estratégicas já

selecionadas. Para tanto, é necessário observar o meio ambiente, de forma sitemática e focada,

e como as forças ambientes estão se desenvolvendo. Os resultados podem, eventualmente,

realimentar o processo, tomando os resultados finais mais acurados.
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3 CONTEXTO DE ESTUDO

Este capítulo mostra que existem diversas modalidades de comunicação móvel

regulamentadas no Brasil, sendo o mais popular a telefonia celular, regulamentada

inicialmente como SMC ("Serviço Móvel Celular") pela Anatel, e atualmente em transição

para SMP ("Serviço Móvel Pessoal"). A Agência Nacional de Telecomunicações objetiva

com isso fomentar a competição entre as operadoras e incentivar a entrada de novas

tecnologias que propiciem melhor serviço para o usuário.

Com essa medida, o Brasil conta hoje com 3 tecnologias: o GSM (Global Systems for

Mobile), o TDMA (Time Divison Multiplex Access) e o CDMA (Code Division Multiple

Access). Todas elas fazem parte da 2a. geração da telefonia móvel, caracterizada pela

digitalização das transmissões de voz. Estão em fase de implementação gerações mais

avançadas, denominadas 2.50, que terão mais capacidade para transmitir tráfego de dados. O

próximo passo, a evolução para a 30, consiste em adotar uma de duas tecnologias bastante

similares em seu conceito básico (porque ambas derivam do CDMA), mas com uma tendência

importante: o W-CDMA deve ser adotado pelas operadoras que atualmente detém o OSM ou

TDMA, enquanto que o CDMA2000 deve ser adotado pelas operadoras que atualmente

comercializam o CDMA.

Após as últimas movimentações de compra de licenças novas, fusões e aquisições, 4 grandes

operadoras despontaram, detendo a maior parte do market share nacional: a VNO, a TIM, a

Telemar/Oi, e a Telecom Américas (TA). As demais concessionárias do serviço de telefonia

móvel tentam definir sua estratégia em meio as "4 grandes."

A movimentação em tomo desse setor é resultado do crescimento expressivo observado nos

últimos anos, que estima-se deva alcançar 45 milhões de usuários já em 2005. No entanto,

observa-se que grande parte do crescimento dos últimos anos vêm ocorrendo através de

serviços pré-pagos, que não incidem nenhum tipo de assinatura mensal ou rígida

obrigatoriedade de renovação de créditos. Em outras palavras, esse capítulo mostra que apesar

de alcançar mais pessoas, o a telefonia celular tem ficado menos rentável.

Em contrapartida, serão apresentados dados que mostram que também tem sido observado um

crescimento constante, em São Paulo, tanto do número de terminais vendidos com capacidade
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para dados quanto das receitas obtidas através deles, mostrando que o caminho através da

exploração de serviços de alto valor agregado têm apresentado resultad.os importantes. A

expectativa, dada a larga vantagem que existe entre a quantidade de aparelhos celulares

comercializados contra o número de PCs, é que filão da internet móvel poderá render os

frutos esperados.

o capítulo encerra mostrando que essa perspectiva está longe de ser uma certeza, a começar

por qual padrão adotar. No caso europeu, após uma "bolha" especulativa que fez com que

mais de EU$ 124 bilhões fossem gastos apenas nas licenças, muitos atrasos no

desenvolvimento da tecnologia resultaram em um número pífio de usuários. Na briga entre

W-CDMA, padrão "imposto" na Europa, e o CDMA2000, mais comumente encontrado nos

países asiáticos, os últimos têm levado vantagem e já alcançaram mais de 46 milhões de

terminais vendidos. No entanto, é inegável que o W-CDMA desfrute, em algum momento, de

excelentes ganhos de escala, devido ao grande número de países aderentes à essa padrão.

3.1 Visão Geral da Regulamentação e da Tecnologia

Existem diversos serviços definidos pela Anatel que se utilizam de tecnologias que permitem

que a comunicação ocorra sem restringir a mobilidade do usuário. Alguns dos serviços mais

populares atualmente no país são os seguintes:

a) Paging: sistema muito popular no Brasil até a massificação das redes de telefonia

móvel, que consiste em transmitir mensagens por rádio freqüência de modulação FM

ou digital, para assinantes individuais.

b) Trunking: denominado "serviço móvel especializado" (SME) pela Anatel, é

caracterizado pelo "despacho", em que vários rádios podem ser conectados de forma

muito rápida para manter conversação. É o tipo de serviço popularizado entre os órgão

públicos de segurança (polícia e bombeiros), mas que vem ganhando adeptos entre

empresas, interessadas em manter seus executivos em conexão permanente.

c) Wireless Local Loop: abreviatura que se refere genericamente a sistemas de acesso

fixo sem fio, como alternativa à telefonia fixa convencional. Nesse serviço, o usuário

instala em sua residência uma antena de recepção dos sinais conectado ao aparelho .

fixo, especialmente desenhado para esse fim.
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d) Serviço Móvel Global por Satélite (SMGS): é o serviço móvel por satélite que tem

como principais características utilizar sistemas de satélites com área de cobertura

abrangendo todo ou grande parte do globo terrestre e oferecer diversas aplicações de

telecomunicações.

e) Serviço Móvel Celular (SMC) e Serviço Móvel Pessoal (SMP): são as redes de

telefonia móvel, propriamente ditas. O SMC foi a primeira especificação feita pela

Anatel, sob a qual as primeiras privatizações foram feitas. O SMP foi a segunda

especificação, surgida nas últimas licitações de freqüências ocorridas no paísExistem

algumas diferenças importantes entre as duas especificações, que afetam diretamente

as operadoras, entre as quais mudanças nas regras de interconexão com as operadoras

fixas e introdução do código de seleção de prestadora (CSP). Para o usuário, isso

significou a entrada da tecnologia GSM e seus aparelhos de larga variedade e preços

baixos.

No sistema definido pelo SMC/SMP, existem, de forma simplificada, os seguintes

componen tes:

a) Terminais móveis: são os aparelhos de telefone celular, portáteis ou veiculares.

b) BTS (Base Transceiver Station, ou Estação Rádio Base): estações de transmissão do

sinal de rádio freqüência, que troca informações com os terminais móveis e com a

BSC.

c) BSC (Base Site Controller, ou Controladora de Estações Base): central controladora

das estações rádio.

d) MTSO (Mobile Telephone Switching Office, ou Central de Comutação de Telefonia

Móvel): central de telefonia que faz a interface do sistema celular com a rede de

telefonia convencional (PSTN, Public Switched Telephone Network, ou rede de

telefonia pública comutada).

Pictoricamente, o sistema pode ser representado como mostra a figura a seguir.

Figura 3 -Principais Componentes do Sistema de Telefonia Móvel
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Fonte: Autor

o principal conceito em telefonia celular é o reuso. Originalmente, por limitações

tecnológicas, um grupo de ondas de rádio-freqüência eram irradiadas pelas estações rádio

(BTS) com baixas potências de modo que o sinal ficasse circunscrito à uma certa região

(correspondente às áreas mais escuras em tomo das BTSs da figura 3), denominada "célula".

Após uma distância segura, em que o risco de interferência fosse aceitável, esse mesmo grupo

era reutilizado por outra estação rádio, de modo que o serviço pudesse ser oferecido numa

extensão muito grande. Nas tecnologias mais avançadas, o reuso não é mais feito no campo

físico por de ondas de rádio, mas através de complexos algoritmos de codificação e

decodificação da mensagem.

A mobilidade é feita através de processos denominados handoff ou handover, que gerenciam

a troca de recursos durante a conversação, ou roaming, que permite fazer e receber ligações

fora da área de cobertura da operadora contratada.

As chamadas de/para telefones móveis podem ser classificadas de 3 tipos: de terminal móvel

para terminal móvel, de terminal móvel para terminal fixo e de terminal fixo para terminal

móvel, e são cobradas através das seguintes taxas (PAIVA, 2002):

a) VC1 (Valor de Comunicação 1): tarifa cobrada por minuto pela ligação local entre

móvel-móvel, móvel-fixo ou fixo-móvel, e varia de operadora para operadora.

b) VC2 (Valor de Comunicação 2): tarifa cobrada por minuto pela ligação interurbana

cujas localidades de origem e destino estão dentro da área de prestação de serviço de

uma operadora de celular. É aplicada em chamadas entre móvel-móvel, móvel-fixo e

fixo-móvel, e varia de operadora para operadora.
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c) VC3 (Valor de Comunicação 3): tarifa cobrada por minuto pela ligação interurbana

cujas localidades de origem e destino estão em diferentes áreas. É aplicada em

chamadas móvel-móvel, móvel-fixo e fixo-móvel, e varia de operadora para

operadora.

d) TU-RL (Tarifa de Uso de Rede Local): trata-se da tarifa paga às operadoras de

telefonia fixa pelo uso de suas redes. Ela é igual para todas as operadoras e é

reajustada anualmente pela Anatel.

e) TU-M (Tarifa de Uso Móvel): ela é paga pelas empresas de telefonia fixa às

operadoras de telefonia móvel pelo uso de suas redes. A TU-M hoje varia de

operadora para operadora celular.

f) VU-M (Valor Remuneração de uso da Rede Móvel): este será o novo nome da TU-M,

conforme as novas regras do Serviço Móvel Pessoal (SMP), que irá substituir as regras

do Serviço Móvel Celular (SMC). A VU-M, ao contrário da TU-M, será negociada

livremente entre as operadoras celulares e fixas.

g) CULD (Código Único de Longa Distância): será um código comum a todas

operadoras que se mantiverem rio SMC. A Anatel estabelecerá o código e pretende,

com a medida, atender a reclamação das operadoras de que os clientes poderiam ficar

confusos com a discagem se nem todas as operadoras celulares migrassem.

As operadoras oferecem 2 opções de serviços aos usuários: serviços pós-pagos e serviços pré-

pagos. O primeiro é semelhante ao serviço tradicional oferecido pela telefonia fixa, e

apresenta como característica o fato de que uma "assinatura" é cobrada todo mês,

independentemente do quanto se utiliza a rede, mas que garante a continuidade do serviço

prestado. Nos serviços pré-pagos, os usuários pagam antes por uma quantidade limitada de

uso da rede, denominada "crédito", cujo total é abatido minuto a minuto durante cada ligação.

Muito embora créditos vencidos não permitam ao usuário realizar ligações, as operadora

móveis permitem que seja possível receber chamadas. Desse modo, um usuário pré-pago gera

muito menos receita que um pós-pago.

A evolução da tecnologia vem seguindo gerações bastante distintas, determinadas pelos

organismos internacionais de controle de padrões em telecomunicações, como o ITU

(International Telecommunications Unit) , baseado na Suíça, ou ETSI (European

Telecommunications Standards Institute), localizado na França.
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o quadro a seguir ilustra a profusão de siglas, desde a la. geração (de aparelhos analógicos),

passando pela 2a geração (a geração atual de aparelhos digitais, porém com baixa capacidade

de transmissão de dados), até a 3a. geração.

Figura 4 - Evolução para a 3a. Geração da Telefonia Móvel

Tho Raco to 3G

Fonte: http://www.3G.co.uk

A segunda geração é dominada por 3 tecnologias diferentes: GSM (Global System for

Mobiles), TDMA (Time Division Multiple Access), e CDMA (Code Division Multiple

Access). O primeiro surgiu na Europoa e é o mais antigo e mais difundido, e por isso tem a

vantagem de ganhos de escala na produção e desenvolvimento de equipamentos; o segundo

foi elaborado para o mercado americano, com princípios similares ao GSM; o terceiro, e

último a ser aprovado pelos órgão reguladores, foi desenvolvido e apresentado pela primeira

vez pela americana Qualcomm, que detém a maior parte das patentes relacionadas a essa

tecnologia, e é o mais avançado dos três. Por ter sua origem em técnicas utilizadas pelo

exército americano, é muito robusto a interferências e de rápida instalação. Em compensação,

é bastante sofisticado, exigindo alto grau de processamento nos telefones portáteis.

Os padrões de terceira geração são ambos baseados na tecnologia CDMA. Operadoras de

GSM deverão migrar para a versão W-CDMA (cujas patentes estão ligadas à empresas

européias), enquanto as operadoras CDMA deverão migrar para o padrão CDMA2000 (cujas

patentes estão ligadas à Qualcomm).

Enquanto as duas primeiras gerações permitiam transmissões limitadas de dados (9,6 kbps e

14,4 kbps), o ITU definiu critérios bem mais rigorosos:

http://www.3G.co.uk
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a) 2 Mbps in ambientes indoor ou para usuários parados;

b) 384 kbps para ambientes de urbanos ou pedestres;

c) 144 kbps em ambientes móveis abertos;

d) Taxas variáveis em grandes áreas geográficas (para cobertura através de satélites).

Atualmente, as operadoras vêm implementando padrões intermediários para atender à

demanda de dados até que a tecnologia de 30 esteja disponível, tais como o OPRS (General

Packet Radio Service) e EDOE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) para sistemas

OSM, e o CDMA-IXRTT para sistemas CDMA. Tais padrões tem sido denominados

genericamento de "geração dois e meio" (2.50), e podem prover as seguintes capacidades de

transmissão:

a) OPRS: até 28 kbps (com possibilidade de alcançar até 56 kbps).

b) EDOE: entre 100 e 200 kbps.

c) CDMA lX-RTT: até 144 kbps.

3.2 Breve Histórico do Serviço no Brasil

A telefonia móvel foi introduzida no Brasil em 1972, por um sistema anterior à tecnologia

celular, de baixa capacidade, denominado IMTS (lmproved Mobile Telephone System).

Instalado em Brasília, esse sistema continha apenas 150 terminais (ROCHA, 2003)

Em 1984, deu-se início à análise de sistemas de tecnologia celular pelo então sistema

Telebrás, uma holding estatal que agrupava todas as empresas de telecomunicações estaduais,

sendo definido o padrão analógico americano E/AMPS (Expanded Advanced Mobile Phone

System), integrando a tecnologia do continente. Além disso, também padronizou a forma com

que um. usuário deveria ser tratado caso estivesse visitando uma outra cidade ou estado

(chamado de roaming), através do padrão IS-41, o que deu condições para que o serviço fosse

facilmente aceito no país. O serviço foi regulado pelas regras normativas denominadas SMC,

Serviço Móvel Celular.

A pri vatização do sistema começou a ser formulada em 1997 e finalizadas no ano seguinte. A

faixa de freqüência disponível para o serviço foi dividido em duas bandas, conforme o modelo
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americano, "A" e "B", na faixa dos 800 MHz (SEAE, 2002). Na banda A foram alocadas as

empresas já atuantes no mercado, chamadas incumbents, que vinham do antigo sistema

Telebrás (Telesp Celular, Telemig, Telegoias, Telebrasília, etc). A banda B foi tomada pelas

empresas privadas que compraram o direito de exploração das freqüências, chamadas de

newcomers (BCP, Tess, Maxitel, etc), ou "espelhos". Foram definidas 10 áreas geográficas de

concessão do serviço.

As empresas investidoras, as empresas contratadas (operadoras da banda "A" adquiridas na

privatização), as áreas geográficas de atuação e o preço de venda, estão detalhados na tabela a

seguir.

Tabela 1 - Valores Pagos na Privatização das Bandas A e B

EMPRESA PREÇO
EMPRESA CONTRATADABANDAÁREA DESCRIÇÃO VENDIDO (US$)

Telesp Celular SP Capital e
Portugal Telecom Partici Ea~ões A 1 Interior 2.201.226.993,87

BCPSA B 1 SP CaEital 1.624.233.128,83

TESS SA B 2 SP Interior 814.076.039,26

Tele Sudest
Telefonica de ESEana Celular (RJ e ES) A 3 RJeES 834.355.828,22

Consórcio Algar B 3 RJeES 925.766.870,55

TeleEart ParticiEa~ões Telemig Celular A 4 MG 463.803.680,98

Vicunha
Telecomunicações
(Maxitel) B 4 MG 319.018.404,91

UBG ParticiEa~ões Telecelular Sul A 5 PReSC 429.447.852,76

Consórcio Global
Telecom B 5 PReSC 474.796.319,02

Telet SA B 6 RS 205.214.723,93
RO, MT, TO,

Tele Centro GO,MS,ACe
SElice do Brasil Oeste Celular A 7 DF 269.938.650,31

RO,MT, TO,
GO,MS,ACe

Americel SA B 7 DF 207.668.711,66

Tele Norte AM,RR,AP,
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Celular PAePB

TCO B
AM,RR,AP,

8 PAe PB 37.147.239,26

Iberdrola e Telefonica Tele Leste
de Espana Celular A 9 BA e SE 263.067.484,66

Vicunha
Telecomunicações
(Maxitel)

UBG Participações
Tele Nordeste
Celular

B 9 BAeSE 153.374.233,13

PI, CE, RN, PE,
A 10 ALePB 404.907.975,46

PI, CE, RN, PE,
B 10 ALePB 340.831.628,83

TOTAL: 10.084.213.188,96
BSESA

Obs.:
a) R$ 1,30 = 1US$, na abertura das propostas banda B em 07/4/97
b) R$ 1,63 = 1 US$, na abertura das propostas banda A em 30/7/98
c) Telepart Participações - Telesystem lnternational Wireless. operadora canadense de telefonia celular

(49%), Banco Opportunity(27%) e Fundos de Pensão (24%)
d) UBG Participações - Globo/Bradesco (50%), Telecomltalia (50%)

Fonte: Anatel

Visando ampliar a concorrência, a Anatel divulgou em 24 de Janeiro de 2001, edital para

novas licitações de freqüência, dessa vez na faixa de 1,8 GHz, típica de sistemas europeus. Os

leilões foram feitos em 3 novas bandas "C", "D" e "E", envolvendo 3 diferentes regiões, "I"

(abrangendo os estados de RJ, ES, MG, AM, RR, AP, PA, MA, BH, SE, PI, CE, RN, PB, PE,

AL), "lI" (compreendendo os estados de PR, SC, RS, GO, TO, MS, RO, SC, DF) e "IlI" (São

Paulo). Em teoria, essa estratégia poderia colocar no mercado 9 novas operadoras celulares

em operação no país.

Além do leilão das novas bandas, a Anatel também apresentou uma nova regulamentação para

a exploração do serviço de telefonia móvel, chamado de SMP, Sistema Móvel Pessoal, como

uma evolução do antigo regime, o SMC, cujos contratos expirariam em 2005.

O SMP trouxe grandes alterações, especialmente às operações já existentes, e por isso muitas

das atuais operadoras relutaram por aderir no primeiro momento, em especial o grupo

formado pela Portugal Telecomffelefonica, controladores da Telesp Celular e Telerj Celular.

Após muitas negociações, finalmente chegou-se a um termo quanto aos principais aspectos do

SMP, que em resumo, são os seguintes (ANATEL - Edital 001l2000-SPV-ANATEL, 2002):
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a) Objetivos de qualidade mais rigorosos, que deverão significar grandes investimentos

por parte das operadoras existents;

b) Mudança na regra acionária das operadoras, que deve facilitar fusões e/ou aquisições;

c) Facilidade de ações contra usuários devedores;

d) Livre negociação das taxas de interconexão entre as operadoras de telefonia fixa e

móvel, a partir de Junho de 2004 (uma vez que a maior parte das ligações são nessa

direção, essa medida deve gerar um grande impacto nos resultados financeiros das

operadoras móveis - vide seção 3.1 desse capítulo.)

e) Livre escolha da operadora de longo distância para ligações interurbanas e

internacionais, através do código de seleção de prestadora (semelhante ao que

acontece hoje na telefonia fixa.)

No primeiro leilão, a Anatel não conseguiu encontrar interessados na banda "C", que tiveram

que ser posteriormente divididos em sublotes para atrair compradores. Ao final, as empresas

investiram valores muito inferiores àqueles realizados apenas 4 anos antes.

Tabela 2 - Valores Pagos para as Bandas C, D e E

Empresa PREÇO VENDIDO (R$) PREÇO VENDIDO (US$)

TIM
997.000.000,00 280.845.070,42

990.000.000,00 278.873.239,44

429.000.000,00 120.845.070,42

300.000.000,00 84.507.042,25

191.000.000,00 53.802.816,90

2.907.000.000,00 818.873.239,44

Telemar

Telecom Americas (TA)
Vésper

Brasil Telecom

TOTAL
Obs.:

a) R$ 3.55 = 1 US$. na abertura das propostas banda B em 19/1112002

Fonte: Anatel

As movimentações do setor começaram em seguida à entrada em operação das novas

operadoras e da aderência à nova regulamentação. A Portugal Telecom (controladora da

Telesp Celular) e a Telefônica, as duas principais operadoras de telefonia móvel do país,

formaram uma joint venture (CRUZ, 2003). Sua primeira ação foi a compra da Tele Centro

Oeste Celular (TCO), em Janeiro de 2003, que abriu uma nova rodada de negócios no

mercado e. preparou o caminho para outras fusões. Com a compra da TCO, a joint venture
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transformou-se numa gigante que atende hoje pelo nome de Vivo, com metade dos usuários

de celular existentes no Brasil e a única que apresenta a tecnologia CDMA para telefonia

móvel no País.

A TA (Telecom Americas), operadora transnacional liderada pela mexicana Telmex, e que

reúne as operadoras Americel, Claro Celular (antiga Telet Celular), Tess Celular e ATL,

adquiriu a BSE, operadora da área 10 do SMC, e subsidiária nordeste do grupo BellSouth no

Brasil. Deve iniciar operações em breve, e deverá ser chamada de Claro.

Algumas indefinições ainda existem, no entanto. A Vésper e a Brasil Telecom, empresas

originalmente vindas da telefonia fixa e que adquiram licenças para explorar o serviço móvel,

ainda não tomaram clara a sua estratégia (se irão se unir à outra operadora ou se irão

desenvolver suas próprias redes.) Uma possibilidade diz respeito a uma possível consulta

realizada por ambas para mudar a freqüência original adquirida de 1.8-GHz para 1.9-GHz,

mais adequada para a tecnologia CDMA (já existente na Vésper), e que tomaria a Brasil

Telecom atraente para uma possível fusão com o grupo Vivo.

Hoje, as seguintes empresas têm direito a concessões de freqüências para o serviço móvel

celular, nas áreas originalmente definidas pelo SMC para exploração da telefonia celular:

Tabela 3 -Empresas que podem Explorar Celular no Brasil
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>
REGIÃOAREA BANDA EMPRESA TECNOLOGIA REGUL

1 São Paulo A Vivo EAMPS/CDMA SMP
(cap.) B BCP TDMA SMC

D TIM GSM SMP
E TA GSM SMP

2 São Paulo A Vivo EAMPS/CDMA SMP

(int.) A CTBC Celular TDMA SMC
B Tess (TA) EAMPSrrDMA SMP
D TIM GSM SMP
E Vés2er Indefinido SMP

3 RJeES A Vivo EAMPS/CDMA SMP
B ATL (TA) EAMPSrrDMA SMP
D Oi GSM SMP
E TIM GSM SMP

4 MG A Telemig Celular EAMPSrrDMA SMP
A CTBC Celular EAMPSrrDMA SMC
B TIM EAMPSrrDMA SMP
D Oi GSM SMP
E Vés2er Indefinido SMP

5 PReSC A TIM EAMPSrrDMA SMP
B Vivo EAMPS/CDMA SMP
D Brasil Telecom Indefinido SMP
E TA GSM SMP

6 RS A Vivo EAMPSrrDMA SMP
A CTMR EAMPSrrDMA SMP
B Claro (TA) EAMPSrrDMA SMP
D TIM GSM SMP
E Brasil Telecom Indefinido SMP

7 MS,GO, A Vivo EAMPSrrDMA SMP
DF,TO, B Americel (TA) EAMPSrrDMA SMP
MT,ROe D TIM GSM SMP
AC E Brasil Telecom Indefinido SMP

8 MA,PA, A Amazonia Celular EAMPSrrDMA SMC
AM,RR, B NBT (Vivo) EAMPSrrDMA SMP
AP D Oi GSM SMP

E TIM GSM SMP

9 BAeSE A Vivo EAMPS/CDMA SMP
B TIM EAMPSrrDMA SMP
D Oi GSM SMP
E TA GSM SMP

10 PI,CE, A TIM EAMPSrrDMA SMP
RN,PB, B TA EAMPSrrDMA SMC
PEeAL D Oi GSM SMP

E VésEer Indefinido SMP
Fonte: Anatel



Como mostra a tabela 5, alguns grupos dominam o serviço de telefonia móvel no país, cada

um deles com características próprias importantes. Atualmente 4 grandes grupos tendem a

dominar o serviço no Brasil, utilizando 3 tecnologias, conforme ilustram os' gráficos a seguir:

Figura 5 - Principais Operadoras de Telefonia do País (Junho/2002)

Área de da Telemar/Oi
Obs.:

a) GSM: Azul
b) TDMA: Verde
c) CDMA: Laranja

Área de daTIM
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Outras 2 operadoras importantes do setor são a BCP (do grupo Bell South Intemational) e o

grupo Opportunity. A BCP tem concessão para a região mais rica do país, a área

metropolitana de São Paulo, e conseguiu criar uma base de assinantes pós-pagos considerável,

porque iniciou suas operações antes da explosão dos telefones pré-pagos. Já o Opportunity é

um grupo de investimentos, que reúne fundos de pensão, que atua na Maxitel (que opera em

Minas Gerais), e na Brasil Telecom.

Área de da TA/Claro

Fonte: Anatel
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Figura 6 - Área de Operação da BCP e Grupo Opportunity (Junho/2002)

...~ i

Área de Operação do Opportunity
Fonte: Anatel

Por fim, resta a Vésper SMP, braço da Vésper S.A., operadora de telefonia fixa nas cidades de

São Paulo e Rio de Janeiro, entre outras. A Vésper ainda não definiu como irá desenvolver

sua estratégia, mas conta com o fato de explorar atualmente o sistema WLL (wireless local

loop, sistema de telefonia fixa através do uso da tecnologia celular) baseado na tecnologia

CDMA. Recentemente, anunciou os primeiros serviços 30 no Brasil, ao oferecer o CDMA-

lXEVDO (COMPUTERWORD, 2002).

Figura 7 - Área de Operação Vésper SMP (Junho/2002)

Área de O
Fonte: Anatel

erSMP

A Vivo, controlado pelo grupo ibérico Portugal TelecomlTelefónica, lidera o mercado, tanto

em número de usuários quanto em faturamento, seguido pela "italiana" TIM, "mexicana" TA
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e "brasileira" Oi. Além disso, destaca-se por ser a primeira operadora móvel a investir de

forma mais intensa em tecnologia de 2.50, o CDMA lXRTT.

Figura 8 - Usuários e Faturamento das 4 Grandes Operadoras

20.000
16.949

16.000

12.000

8.000

4.000

O
Vivo TIM TA Oi

Número de Usuários (Milhares)

2.500
2.145

2.000

1.500

1.000

500

O
Vivo TIM TA Oi

Toda essa movimentação em tomo desse mercado é resultado de projeções que atestam que o

número de usuários deverá passar dos atuais 35 milhões para 45 milhões em 2005, tomando o

País um dos poucos mercados mundiais onde existe espaço para crescimento.

Faturamento (lT03, Milhares)
Fonte: Teleco.com

Figura 9 - Potencial de Mercado de Telefonia Móvel Brasileiro

45

2001 2002 2003 2004 2005

Fonte: CRUZ, 2003
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Na telefonia celular, no entanto, a expansão da base de clientes vem ocorrendo em grande

parte ao atendimento às classes de menor poder aquisitivo da população por meio dos planos

pré-pagos (SEAE, 2002). Essa estratégia tem, por um lado, a vantagem de reduzir a

inadimplência, em contrapartida, reduz a receita por usuário (ARPU).

Figura 10 -Preço das Habilitações e Crescimento de Pré-Pagos

100.000
1
80

%
~<~

10.000
.A

60%

1.000

40%

100

20%
10

1 0%

1990 1991 1993 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002

___ Valor Praticado -+- Valor Homologado --:!r- % Pre-PagoslTotal

Fonte: CERASOLI (2003)

Além disso, a figura 4, "Evolução para a 3a
. Geração da Telefonia Móvel", também deixa

claro que as operadoras que optaram pela tecnologia TDMA não tem um caminho claro para

migrar para a 3G. A elas existem pelo menos 3 opções:

a) Migrar para o ramo da tecnologia GSM/W -CDMA;

b) Migrar para o ramo da tecnologia CDMAlCDMA2000;

c) Permanecerem na tecnologia TDMA, apostando que a demanda por dados em alta

velocidade não será significativa. O risco dessa estratégia é que não devem ocorrer

melhorias ou invações em equipamentos de rede e aparelhos dessa tecnologia.

A maior parte dos usuários de telefonia celular no Brasil estão justamente no padrão TDMA

(segundo dados da Anatel, cerca de 58% dos assinantes acessam o sistema através dessa

tecnologia). Portanto, a decisão que essas empresas tomarem irá impactar definitivamente o

mercado.



Figura 11 - Número de Usuários por Tecnologia

8% 2%

31%

\_ AMPS o TOMA - COMA o GSM I
Fonte: ANATEL
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De forma resumida, pode-se destacar as vantagens, fraquezas, oportunidades e ameaças que as

principais operadoras de telefonia celular detém, hoje:

Tabela 4 - Análise SWOT das Operadoras de Telefonia Móvel

EMPRESA VANTAGENS FRAQUEZAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Vivo Líder em Endividamento Primeira a investir Ataque
faturamento e eCDMA em serviços de 30. agressivo dos
usuários, (tecnologia concorrentes
lançamento menos nos mercados
pioneiro dos difundida que o do Rio,
serviços de OSM). Espírito Santo
dados, e Bahia.
concorrência
decadente em SP.

TIM Cobertura Necessidade de Experiência na Crise
nacional, detém investimentos tecnologia OSM em econômica
banda "A" em aItos para toda a sua matriz na Itália, pode retardar
regiões região preços mais o retomo
importantes. adquirida, acessíveis para os planejado.

diferentes terminais OSM.
tecnologias
presentes em
sua rede.

TA Alta capacidade Diferentes Ganho de escala em Demora para
de investimento tecnologias e .operações existentes. entrar em
através da freqüências na operação
controladora sua rede. pode reduzir
Telmex. mercado

potencial.



24

Oi Rápida Endi vidamento, Migração para 30 Pressão por
implantação de baixo ARPU, antes de seus causa do peso
sua rede, forte sem presença concorrentes diretos, da dívida.
crescimento dos em estados' TIM e Vivo.
usuários, forte importantes do
presença de sua sul, como SP,
marca. PR, SC e RS.

BCP Presença em SP Endi vidamento, Ser uma opção de Perder
capital, alto restrição compra para TA. usuários para
ARPU de seus geográfica, as novas
usuários. tecnologia operadoras Oi

TDMA. e TIM antes
de ser
comErada.

Telernig Dominância de Restrição Migração para 30 Perder
mercado. geografica, antes de seus usuários para

tecnologia concorrentes diretos, as novas
TDMA. TIM e Oi, ser uma operadoras Oi

opção de compra e TIM antes
para a Vivo. de ser

comErada.
Vésper Experiência em Pouca Opção de compra Pressão

operações capacidade de pela Vivo, financeira.
móveis, como o investimento na possibilidade de
"Vésper implantação da integração com a
Portátil" . rede. rede fixa.
Primeiro serviço
genuínamento
30.

BrT Sinergia com as Pouca Integração com Pressão
outras empresas experiencia com outras operadoras, financeira.
do grupo telefonia móvel. como a Oi,
Opportunity. integração com a

rede fixa.
Fonte: Autor

3.3 As promessasda 3G

A terceira geração de tecnologia móvel celular tem sido considerada como a principal

estratégia das operadoras em todo mundo para alavancar a rentabilidade de sua base de

clientes. A nível mundial, tal crença se originou de 2 fatos:

a) A adoção maciça no Japão de um serviço similiar, oferecido ainda na fase 20,

denomidado iMODE (similar ao serviço "WAAAP" da Vivo). Nesse tipo de

tecnologia, as pessoas podiam trocar mensagens e acessar sites.
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b) O desenvolvimento dos processadores que permitiriam que na 3a
. geração uma grande

gama de serviços especiais fossem disponibilizados, como video streaming, LBS

(location based services, ou serviços baseados na localização do usuário), alta

capacidade de voz e melhora na qualidade da conversação.

No Brasil, a adoção de serviços de dados vem crescendo de forma consistente, apesar de ainda

representar uma pequena parte no faturamento total. A tabela anexa apresenta como exemplo

os número de crescimento do uso de dados, obtidos pela Vivo na região de São Paulo.

Tabela 5 - Crescimento de Terminais e Receitas de Dados Sem Fio da Vivo-SP

140%~--------------------------------------~
120%+---------------------------------~~--~
100%+-----------------------------~~------~
80%+-------------------------~~----------~
60%+-------------------~~----------------~
40% +-----------------~

20%

0%
1T02 2T02 3T02 4T02 1T03

1_ Terminais ~Receita I
Fonte: VIVO-SP (2003)

A capacidade de acesso à internet por meio de telefones celulares pode se constituir em um

grande negócio também porque a penetração de PCs tem ficado abaixo do número de

aparelhos móveis vendidos, tanto nos últimos anos quanto nas projeções futuras.

Figura 12 - Comparação entre o número de celulares e PCs no Brasil
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3.4 A Experiência Mundial

A transição da 1a geração analógica para a 2a geração digital marcou definitivamente o ritmo

de desenvolvimento da telefonia celular nos 2 principais mercados mundias, os Estados

Unidos e a Europa. Enquanto o primeiro estabeleceu 2 padrões principais de evolução,

TDMA e CDMA, deixando que o mercado decidisse qual tecnologia adotar, a Europa

padronizou a utilização do GSM entre todos os países.

Os fabricantes europeus passaram a usufruir de um importante ganho de escala, que

possibilitou aparelhos de rede e terminais de usuários mais baratos, mais simples, eficientes, e

mais adequados ao mercado. Em decorrência, a penetração do serviço chega a 75% da

população, enquanto nos EUA a taxa é de apenas 45% (THE ECONOMIST, 2002). A

Europa, através de empresas como Nokia e Vodafone, passaram a dianteira no setor (a

finlandeza Nokia passou a liderar as vendas de terminais móveis superando a americana

Motorola, a inglesa Vodafone, sob codinome Verizon, e a T-Mobile, inicialmente sob

codinome Cingular e posteriormente como T-Mobile, passaram a atuar de forma importante

no mercado americano).
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A mesma estratégia foi adotada em 1999 para licenciar os serviços de 3a
. geração. Os

principais órgãos reguladores europeus impuseram o padrão W-CDMA no continente,

objeti vando reforçar a dominância européia.

A expectativa que se estabeleceu elevou os valores pagos pelas licenças, em 2000, para

explorar a 30, que alcançaram cifras consideráveis. Os papéis das principais operadoras

alacançaram o pico de suas de cotações.

Tabela 6 - Principais Licenças 3G na Europa

VALOR PAGO
PAÍS LICENÇAS (BILHÕES DE EUROS)

UK 4 36,8
Alemanha 6 50,5

Fran~a 4 19,8
Itália 5 12,2
Holanda 5 2,7
Austria 6 0,7
Portugal 4 0,4

Noruega 4 0,2

ESEanha 4 0,5
Finlandia 4 °Suécia 4 °TOTAL 123,8

Fonte: VALENTE (2003)

No entanto, o desenvolvimento e implementação das novas redes se revelou mais dificil do

que os investidores inicialmente previram. De um certo modo, tais atrasos eram esperados

devido à grande mudança que o W-CDMA (padrão imposto para a 30) representa sobre o

OSM (padrão 20 europeu). Rapidamente, as expectativas favoráveis reverteram de forma

dramática. O ajuste à realidade tardou, mas chegou: nas últimas licitações os valores pagos

foram drasticamente menores (ou zero), e as cotações caíram em mais de 200% daqueles

registrados no 10 quarto de 2000.

Figura 13 - Evolução da cotação das operadoras européias
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Iniciou-se, a partir de então, um ciclo pernicioso. As operadoras eram obrigadas a arcar com

os onerosos serviços das dívidas efetuadas para a obtenção das licenças; a demora na

implantação das redes implicava atrasos nos retornos aos investimentos feitos; em

conseqüência, os créditos tomaram-se escassos às operadoras; sem dinheiro, os fabricantes,

principalmente Ericsson e Nokia, passaram a financiar (algumas vezes, em mais de 200%) a

compra de seus equipamentos; essa estratégia corroeu a capacidade dos fabricantes de

financiar suas próprias pesquisas, retardando o desenvolvimento das novas redes. Apenas no

final do ano passado (2002) e começo desse (2003), que os serviços 30 começaram a ser

lançados.

Enquanto isso, o outro padrão de 3G, denominado CDMA2000, teve um percurso diferente.

Desenvolvido pela empresa americana Qua1comm, foi implantado com sucesso nos países

asiáticos, em especial na Coréa (onde também foi imposto pelo governo local) e no Japão. O

sucesso pode ser atribuído, entre outros fatores, a uma transição tecnológica mais simples e

menos traumática do CDMA para CDMA2000-1X (versão 2.50 do CDMA, veja figura 4 -

evolução para a 3a
. geração da telefonia móvel).

No final de Maio de 2003, contabilizava-se cerca de 46,4 milhões de usuários da tecnologia

CDMA2000 contra apenas 0,64 milhões de usuários da tecnologia W-CDMA (30TODAY,
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2003). A operadora líder é a Japonesa KDDI, que amealhou 8 milhões de usuários em apenas

14 meses de serviço. Por outro lado, a Coréia já contabiliza cerca de 20,2 milhões de usuários

de CDMA2000.
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4 A CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS

Tendo por base a metologia de trabalho apresentada no capítulo 2, mais as informações sobre

a telefonia móvel celular encontradas no capítulo 3, passaremos às etapas necessárias para a

construção dos futuros cenários do setor. Esquematicamente, iremos reestabelecer a questão

focal já descrita na introdução desse trabalho. A seguir, serão descritas as forças chaves e

motrizes mais incertas e importantes para a decisão necessária à questão focal, dando origem

aos eixos de desenvolvimento de enredos.

4.1 Questão Focal

A questão focal a que o presente trabalho se dispõem a analisar foi definida no capítulo 1,

"Introdução", e está transcrita abaixo:

Tabela 7 - Questão Focal

A demanda por mobilidade na comunicação de dados justifica os pesados investimentos que

as atuais operadoras de telefonia celular devem fazer para atualizarem as suas redes para a

terceira geração (3G)?
Fonte: Autor

Conforme discutido anteriormente, a importância dessa questão pode ser resumida nos 3

aspectos abaixo:

a) A concorrência e a baixa capacidade de investimento das operadoras nacionais, que

vêm crescendo com base em telefones pré-pagos e através de muita alavancagem, o

que resulta em baixas receitas por usuário (ARPU).

b) A 30 pode representar um meio importante para se alcançar níveis melhores de receita

por usuário (ARPU) pela promessa de disponibilização de novos serviços com alto

valor agregado.

c) No entanto, as operadoras pioneiras nesse processo, inglesas e alemãs, vem

enfrentando grandes dificuldades de aceitação do serviço e do desenvolvimento dos

produtos.
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4.2 Fatores Chave

Com base no contexto apresentado na capítulo 3, pode-se determinar os principais

motivadores para que as operadoras nacionais promovam a evolução das suas atuais redes

para a terceira geração. Tais motivadores, denominados "fatores chaves", podem ser divididos

em 4 conjuntos principais:

a) Mercadológico: reação do mercado para os novos serviços.

b) Financeiro: capacidade das empresas em realizarem os investimentos sem que

ocorram impactos importantes nos resultados esperados pelos acionistas.

c) Operacional: relacionado tanto com o impacto nos atuais serviços quanto com a

facilidade de implantação e maturação das novas tecnologias.

d) Estratégico: manter a dianteira ou alcançar uma posição diferenciada no cenário

competitivo.

Desse modo, os principais fatores chaves para a evolução 3G estão relacionados na tabela 8, a

seguir:

Tabela 8 - Fatores Chaves

CONJUNTOS FATORES CHAVES
Mercadológico Demanda dos usuários

Financeiro Preço dos equipamentos

Preço das licenças

Condições de financiamento

Operacional Velocidade de implantação

Maturidade da tecnologia

Complexidade da tecnologia

Necessidade de treinamento

Gastos com operação e manutenção de terceiros

Consumo e dissipação dos equipamentos

Experiência e presença mundial
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Estratégico Existência do fornecedor na rede

Movimento dos concorrentes em direção similar

Acordos internacional de fornecimento

Fonte: Autor

4.3 Forças Motrizes

A determinação das forças motrizes foi feita através de brainstorming de idéias, na tentativa

de identificar as mais variadas tendências do ambiente que podem afetar os fatores chaves

listados acima. A lista completa segue abaixo:

Tabela 9 - Lista Exaustiva das Forças Motrizes

# DESCRICÃO # DESCRICÃO
1 Crescimento do PIB nacional 44 Interooerabilidade de fornecedores
2 Controle dos juros 45 Qualidade premium de voz
3 Cartões PCMCIA multi-protocolos 46 Interatividade com usuário
4 Desenvolvimento de Laptops e PDAs 47 Saúde e celular
5 Possibilidade de usar no carro 48 Crescimento populacional
6 Interfaces de voz 49 Tendêndias demográficas
7 Integração com telemetria móvel 50 Tempo gasto em trânsito
8 TV digital 51 Preço dos eqtos de informática
9 Aplicativos baseados em localização 52 Estabilidade cambial
10 Cobertura extensiva 53 Desenvolvimento de PIWLAN e
11 Penetração de usuários de internet 54 Crescimento da economia mundial
12 Modelos de negócios e cobranças 55 Fazer fotos e filmes pelo celular
13 Sistemas de logística 56 Aparelhos equipados para wireless
14 Aumento do empreendedorismo 57 Necessidade de segurança
15 Entrada das empresas de internet 58 Penetração da telefonia móvel
16 Pagamento via celular 59 Base centralizada, acesso remoto
17 Infra estrutura mais simples 60 Serviços multimídia MMS
18 Baterias de maior duração 61 Desenvolvimento de trunking digital
19 Estabilidade política na região 62 O Brasil como atração para
20 Facilidade de impressão 63 Informações Just in Time
21 Reforma tributária 64 Modelo de negócios Hot Spots
22 Desenvolvimento dos displays 65 Quantidade de aplicativos

>23 Oculos especiais 66 Desenvolvimento de M-Commerce
24 Regulamentação do uso da banda "C" 67 Telefones a preços atrativos
25 Identificação digital de estoques 68 Custos de interconexão
26 Reforma previdenciária 69 Aparelhos pequenos e práticos
27 Crescimento das cidades do interior 70 Distribuição de renda
28 Controle da inflação 71 Terceirização de serviços
29 Segurança na transmissão de dados 72 Investimentos em bolsas de valores
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t:

29 Seguran~a na transmissão de dados 72 Investimentos em bolsas de valores
30 Desenvolvimento da Internet-2 73 Desenvolvimento de tecnologias IP
31 Acesso móvel à intranet e extranet 74 Conteúdos adultos
32 Taxa de ado~ão da tecnologia de dados 75 Rádi o digital
33 AQlicativos P2P (Peer-To-Peer) 76 Pre~o das tarifas da telefonia fixa
34 Música on-line Qelo celular 77 Parcerias como MVNO
35 Abertura comercial 78 Regulamenta~ão Qara uso no trânsito
36 Monitoramento da residência 79 Pre~o das tarifas da telefonia móvel
37 Aceita~ão do Qúblico adolescente 80 Processamento de alta caQacidade
38 Integra~ão com PCs 81 Vídeo sob demanda
39 Servi~os Qré-Qagos 82 Inforrna~ões gue buscam o usuário
40 Fidelidade dos clientes atuais 83 Pressão Qara inclusão digital
41 Sistemas oQeracionais amigáveis 84 Home Office
42 Migra~ão das emQresas com TDMA 85 Desenvolvimento de memórias
43 EmQresas asiáticas no Brasil

Fonte: Autor

Após a sessão de brainstorming, os itens da lista acima foram separados, primeiro, naqueles

considerados mais importantes, depois, dentre esses, naqueles de maior incerteza. Em

seguida, os itens foram agrupados de acordo com o tema que se referiam. O resultado final

está mostrado na tabela abaixo.

Tabela 10 - Hierarquização das diversas forças motrizes

Descricão Classiflcacão

Regulamentação do uso da banda "C" Governo

Entrada das empresas de internet Concorrência
Migração das emQresas com TDMA Concorrência
Abertura comercial Economia
Crescimento da economia mundial Economia
Custos de interconexão Economia
Modelo de negócios Hot Spots Economia
Modelos de negócios e cobranças Economia
Parcerias como MVNO Economia
Preço das tarifas da telefonia móvel Economia
Serviços Qré-Qagos Economia
Telefones a Qreços atrativos Economia
Conteúdos adultos Estilo de Vida
Desenvolvimento de M-Commerce Estilo de Vida
lnteratividade com usuário Estilo de Vida

Vídeo sob demanda
Estilo de Vida
Estilo de Vida

Pagamento via celular

Regulamentação Qara uso no trânsito Governo
AQarelhos peguenos e Qráticos Tecnologia
Aplicativos P2P (Peer-To-Peer) Tecnologia
Base centralizada. acesso remoto Tecnologia
Baterias de maior duração Tecnologia
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Baterias de maior duração Tecnologia
Cartões PCMCIA multi-protocolos Tecnologia
Cobertura extensiva Tecnologia
Desenvolvimento de Laptops e PDAs Tecnologia
Desenvolvimento de WLAN e WPAN Tecnologia
Desenvolvimento dos displays Tecnologia
Informações Just in Time Tecnologia
Informações que buscam o usuário Tecnologia
Integração com PCs Tecnologia
Integração com telemetria móvel Tecnologia
Possibilidade de usar no carro Tecnologia
Quantidade de aplicativos Tecnologia
Sistemas de logística Tecnologia
Sistemas operacionais amigáveis Tecnologia

Fonte: Autor

Desse modo, alcançamos, pela ordem de importância, os seguintes eixos de análise dos

cenários: Tecnologia, Economia, Estilo de Vida, Governo e Concorrência. Os principais eixos

que darão forma aos enredos serão, portanto, Tecnologia e Economia. Seus valores extremos

serão os seguintes:

Tabela 11 - Extremos do Eixo "Tecnologia"

Limite Superior (+) Limite Inferior (.)

Ruptura Continuação
Novas soluções Aprimoramentos na base existente
Convergência tecnológica
Vários aplicativos

Isolamento em nichos
Poucos aplicativos
Serviços concentrados em locais outdoorServiço ampliado para locais indoor
Alto consumo de bateriasBaixo consumo de bateria

Fonte: Autor

Tabela 12 - Extremos do Eixo "Economia"

Limite Superior (+) Limite Inferior (-)
Desenvolvimento Estagnação
Confiança Pessimismo
Vontade de testar coisas novas Conservadorismo
Muitos competidores Poucos competidores
Investimento em adquirir novos clientes Investimento em reter clientes existentes
Mercado de novos em crescimento Mercado secundário em crescimento
Estabilização no uso da internet Crescimento do uso da internet
Concentração de controle da cadeia Descentralização do controle da cadeia

Fonte: Autor

BIBUOTECJ\ tU:~RlA..BOEDECKER
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Finalmente, os quarto quadrantes de desenvolvimento dos cenários estão representados na

figura a seguir.

Figura 14 - Quandrantes de Desenvolvimento dos Cenários

Cenário 3

Economia

Cenário 1

Tecnologia

Cenário 4 Cenário 2

Fonte: Autor

o capítulo seguinte irá pesquisar as forças motrizes apontados como mais importantes para a

questão focal, explicitando suas principais tendências pré-determinadas e suas incertezas

críticas.
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5 FORÇAS MOTRIZES

Esse capítulo se propõem a avaliar algumas das principais forças ambientais identificadas no

capítulo anterior, principalmente aquelas relacionadas ao segmento de tecnologia.

5.1 Entrada das Empresas de Internet

Nos anos 80, a Microsoft e a Intel estabeleceram o domínio no mercado de computadores

pessoais, com o sistema operacional Windows e a linha de processadores Intel (usualmente

chamado de "WINTEL"). Grandes empresas, como a Qualcomm, Motorola, Sun

Microsystems, Nokia, Microsoft, e mesmo a Intel, intencionam agora repetir o mesmo

sucesso, e se tomar a base universal para os desenvolvedores de software, gerando novas

receitas de clientes que fariam download de aplicativos para seus telefones celulares, do

mesmo modo que ocorre hoje com PCs e agendas como a Palm ou Visor, da Handspring

(CNET,2001).

A Microsoft há alguns anos promove a sua versão do Windows para plataformas de

comunicação, o Windows CE. Duas novas versões desse sistema operacional, o pocket PC

Phone Edition e o Windows-powered Smartphone 2002 são feito especialmente para PDAs e

telefones celulares, respectivamente. No entanto, diferentemente do que ocorreu com o

mercado de computares, a Microsoft não licenciou seu software para os fabricantes de

aparelhos celulares (THE ECONOMIST, 2002). Isso deu origem ao consórcio Symbian. A

Symbian, liderados pela empresa inglesa Psion, que conta ainda com os grandes fabricantes

do setor de telefonia móvel, como a Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Siemens, Samsung e

Panasonic, é dedicada a produzir um sistema operacional que seja comum ao mercado e aos

seus produtos (BROERSMA, 2002). Se por um lado a Symbian leva a vantagem de contar

com a experiência e os canais de distribuição dos principais agentes do mercado de telefonia

móvel, a Microsoft tem uma imensa capacidade de recursos, acessos importantes às principais

corporações por causa da estrutura atual de distribuição de seus aplicativos, sua

complementaridade com o mercado de PCs, e finalmente, por causa da força de sua marca

junto aos usuários. Para a Microsoft, a entrada no mercado de celulares sem o apoio dos

principais fabricantes é uma aposta de que os rumos desse setor seguirão a mesma tendência

observado no ramo de computadores, caracterizado pela separação entre hardware e software.

Os atuais fabricantes então lutariam por um mercado mais padronizado, o de equipamentos
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celulares, enquanto a versão wireless do Windows dominaria o lucrativo mercado de sistemas

operacionais.

A história é diferente em relação aos aplicativos e programas de desenvolvimento. Nesse

caso, a primeira história de sucesso dessé novo mercado foi a adoção do WAP (wireless

application protocol) para troca de dados a baixa velocidade, adotado pela maioria dos

fabricantes de aparelhos, desenvolvedores de aplicativos e operadoras de telefonia móvel.

Essa tecnologia foi desenvolvida pela Openwave Systems, empresa criada da fusão entre a

Phone.com e a Software.com, e seu browser está presente em um número estimado de 70

milhões de aparelhos celulares com acesso à internet.

A empresa firmou acordo com a Qualcomm, fabricante dos chipsets CDMA para integrá-lo

em seu sistema operacional, que por sua vez desenvolveu a sua nova tecnologia para

desenvolvimento de aplicativos para internet sem fio, chamada BREW (Binary Runtime

Environment for Wireless), de forma a ser compatível com o sistema WAP (GRICE e

CHARNY, 2001). Seu concorrente direto e mais antigo, o J2ME (Java 2 Micro Edition,

software Java para edição em equipamentos pequenos) da SUN, que conta com uma base de

aproximadamente 2,5 milhões de desenvolvedores JAVA. No entanto, pesa para o lado da

Qualcomm sua vasta experiência no setor de telecomunicações móveis, e por isso os atuais

aplicativos em BREW superam em qualidade e velocidade os programas feitos em J2ME.

A expectativa é que também haja mudanças em relação ao desenvolvimento dos

processadores. A começar pelo princípio ditado por Gordon Moore, que nos princípios da

computação enunciou que o número de transistores em um chip de silício dobraria a cada 18

meses, aproximadamente. De fato, entre 1971 e 2001, a densidade do transistor dobrou a cada

1.96 anos. Em conseqüência, os chips (e portanto os computadores, redes e discos) se

tomaram extremamente poderosos e baratos (THE ECONOMIST, 2003). A expectativa é que

os próximos anos mostrem uma situação diferente. Isso se deve a problemas técnicos de

construção - quanto mais os transistores são empacotados em um chip, mais calor eles

dissipam, até que níveis perigosos para operação sejam alcançados. Outro aspecto é o custo de

desenvolvimento e fabricação, cada vez mais altos, especialmente pela crescente queda na

demanda. Essa constatação é importante porque indica que os próximos anos irão forçar o

abandono da estratégia de substituição de produtos que se tomou prática no mercado de IT.

Até agora, as pesquisas e desenvolvimentos realizados visavam basicamente produzir um
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equipamento mais rápido e poderoso, forçando o mercado a realizar de suas máquinas antigas,

softwares, padrão, etc.

Soluções mais específicas e dedicadas deverão marcar essa indústria a partir de agora. A Intel,

por exemplo, anunciou recentemente a produção de novos chips (CNET, 2001), chamados

processadores XScale para serem usados em equipamentos portáteis, como celulares e PDAs

(personal digital assistants). Com essa nova linha de produtos, a empresa espera fazer frente a

outros grandes fabricantes de semicondutores para equipamentos sem fio, ao lado da

Motorola, Qualcomm e Texas Instrument. Enquanto se pode esperar uma contínua queda nas

vendas de aparelhos móveis, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento em arquiteturas

de software para equipamentos sem fio deverá crescer. Desse modo, o desenvolvimento

passará, em algum ponto, para itens que cada vez mais fazem parte dos interesses dos

usuários, como desenvolvimento de aplicativos em software, melhoria na interface homem-

máquina, alta taxa de transmissão de dados (através de tecnologia de 3a geração e redes sem

fio) e convergência digital.

5.2 Aplicativos P2P (Peer-To-Peer)

Dois fenômenos importantes que vêm ocorrendo na indústria ligada à internet é a massiça

popularização dos software P2P (peer-to-peer), representado, entre outros, pelo KazaA, e dos

software de comunicação imediata (instant-messaging), como por exemplo o ICQ. Ambos

tem uma característica em comum: conectam os usuários diretamente entre si, para troca de

arquivos (P2P) ou para mensagens (IM). Estima-se que, em qualquer momento, 800.000

pessoas trocam arquivos em programas P2P (REUTERS, 2093). O KaZaA, da Shennann

Networks, recentemente alcançou a marca de 62 milhões de usuários, enquanto a versão

Media Desktop já havia sido requisitado 227.666.174 no popular site download.com, em

Maio de 2003. O ICQ Lite, por sua vez, já havia sido requisitado 18.321.349 vezes. Muito

embora a Shermann Networks corra o risco de ter suas portas fechadas por causa de processos.
!

de indenização milionários, semelhante ao que ocorreu antes com o Naspter, existe uma forte

tendência de que a internet caminha para a troca livre de informações, documentos, música, e

eventualmente, vídeo. Essa constatação levou a Apple Computers a produzir e comercializar

músicas digitais a US$ 0.99 através do site iTUNE. Essa foi a mais bem sucedida manobra da
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indústria nessa direção, e o site vendeu cerca de 1 milhão de músicas apenas no primeiro fim

de semana de operação (WILCOX, 2003).

5.3 Laptops e PDAs

Dos 400 milhões de telefones celulares, cerca de 16 milhões têm capacidade de acesso à

internet embutidos. A Nokia, o maior fabricante de aparelhos móveis do mundo, espera

vender entre 50 e 100 milhões de telefones de tela colorida nos próximos anos. A previsão é

de que, em 2007, cerca de 300 milhões de Europeus irão portar telefones celulares com telas

coloridas, câmeras, tocadores de música, capazes de suportar jogos gravados da internet, e

outras aplicações que hoje só são disponíveis nos modelos mais avançados. Essas funções já

são comuns em países como o Japão e a Coréia do Sul, e começam a aparecer na Europa e

América (THE ECONOMIST, 2002).

Essa situação contrasta com a do mercado de PCs, relativamente estagnado e com uma taxa

menor de inovações (os atuais computadores deixaram de ser tão diferentes de apenas alguns

anos atrás). As vendas dos computadores de mão, ou PDAs estão em torno de 10 milhões ao

ano, muito abaixo do verificado no mercado de telefones móveis. Esses dados suportam o

argumento de que o verdadeiro "personal compu ter" é o telefone móvel.

Figura 15 - Exemplos de Personal Mobile Computers

Handspring Treo 300 Motorola Accompli A388 Nokia 9290 Communicator

Hoje, mais pessoas enviam e recebem mensagens curtas de texto através de seus telefones do

em através da internet; o número de usuários no mundo já superou a marca de 1 bilhão; o

número de telefones móveis já superou o número de telefones fixos. É a possibilidade real da

telefonia móvel tomar do mercado de PCs o foco da indústria de tecnologia que tem deixado

sem opção a empresas como a Intel e Microsoft, a não ser investirem grandes recursos para

entrarem nesse mercado.
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Figura 16 - Número de pes e Telefones Móveis nos Países Desenvolvidos
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5.4 Vídeo sob Demanda

Durante muito tempo a transmissão de "vídeo-sob-demanda" gerou mais expectativa do que

de fato pôde mostrar na prática. Uma esperança renovada tem sido largamente impulsionada

devido a emergência de diversos protocolos de compressão para transmissão via internet.

Esses protocolos, denominados "codecs" (compression/decompression), são um conjunto

sofisticado de fórmulas matemáticas, em geral proprietárias, que conseguem reduzir horas de

vídeo digital em poucos bytes de memória, sem que haja perdas perceptíveis ao usuário. Ao

contrário do que acontece com áudio, cujo codec MP3 é predominante em quase todas as

aplicações conhecidas, atualmente não existe uma tendência clara para compressão de vídeos

(THE ECONOMIST, 2002). Empresas como a RealNetworks (ReaIPlayer) com 29 milhões

de usuários, Microsoft (Windows Media Player) com 13 milhões, e Apple (QuickTime) com 8

milhões são as empresas que atualmente dominam esse mercado, devido a sua presença nos

micros PC e internet. O Moving Picture Expert Group, o consórcio de empresas que

desenvolveu os padrões MP2 e MP3, já apresentou no mercado a sua versão para vídeo, o

MP4, mais adequado para o funcionamento em equipamentos eletrônicos e vídeos

transmitidos on fine, posicionando a empresa à frente dos atuais concorrentes. O maior

entrave para sua aceitação parece ser as altas taxas cobradas pelo uso desse codec. Essa
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situação criou condições para que surgissem no mercado outras empresas, como a On2 (que

produz o VP5, que anunciou recentemente um acordo comercial com a Texas Instrument para

uso do seu codec em set-top boxes de televisão e chips para telefones móveis, mas que

enfrenta sérios problemas financeiros, acumulando déficits da ordem de US$ 100 milhões de

dólares), a DivxNetworks (produz o Divx, com 12 milhões de usuários), e a Xiph.org, uma

organização sem fins lucrativos que estimula o desenvolvimento aberto do codec Tarkin

(similar ao que ocorreu com o sistema operacional Linux).

5.5 Desenvolvimento de WLAN e WPAN

A indústria de Redes Locais Sem Fio (wireless local area network, WLAN) emergiu como

um dos segmentos de maior crescimento da indústria de telecomunicações. As vendas de

equipamentos WLAN cresceram em aproximadamente 12 milhões de unidades em 2001, e se

espera que atinjam US$ 5.2 bilhões em 2005 (ORICE e CHARNY, 2001). Semelhante ao 30,

as redes WLAN são na realidade o termo genérico para um conjunto de padrões

internacionais, materializados sob a forma de soluções técnicas, que permitem substituir os

cabos Ethernet usados nas conexões entre os computadores, por transmissão via aérea. Fazem

parte desse conjunto os padrões definidos pela família 802.11 (veja tabela 6 - Características

das Família 802.11). Esse crescimento tem sido originário, em grande parte, pelo fato de que

os produtos são de alta capacidade, baratos e de instalação mais simples que as gerações

anteriores. O WiFi é o padrão que tem se popularizado mais rapidamente desde seu

surgimento no final de 1999, sendo adotado como solução para usuários domésticos,

empresas pequenas ou domésticas (chamadas SORO, small offices/home offices) e por novas

empresas dispostas a explorar o serviço em lugares públicos, denominados hot-spots (como

aeroportos e cafés).

Tabela 6 - Características da Família 802.11

802.11 802.11a 802.11b

Data de Aprovação do Julho 1997 Setembro 1999 Setembro 1999
Padrão
Banda Disponível 83.5-MHz 300-MHz 83.5-MHz

Freqüência (livre) de 2.4-2.4835-GHz 5.15-5.35-GHz OFDM 2.4-2.4835-GHz
Operação DSSS,FHSS 5.725-5.825-GHz OFDM DSSS

Número de Canais (não 3 (Indoor/Outdoor) 41ndoor (UNII1) 3 (Indoor/Outdoor)
sobrepostos) 4 Indoor/Outdoor

(UNII2)
4 Outdoor (UNII3)

Taxa de Transmissão por 2,1 Mbps 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Canal 6 Mbos

802.11g

2002

83.5-MHz

2.4-2.4835-GHz
DSSS, FHSS

3 (Indoor/Outdoor)

54,36,33,24,22,12,
11. 9. 6. 5.5. 2. 1 Mbos
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OOPSK (2 Mbps OSSS) SPSK (6, 9 Mbps) OOPSKlCCK (11, 5.5
OSPSK (1 Mbps OSSS) OPSK (12,18 Mbps) Mbps)
4GFSK (2 Mbps FHSS) 16-0AM (24, 36 Mbps) OOPSK (2 Mbps)
2GFSK (1 Mbps FHSS) 64-0AM (48, 54 Mbps) OSPSK (1Mbps)

OFOM/CCK (6, 9,12,
18,24,36,48,54)
OFOM (6, 9, 12, 18,24,
36,48,54)
OQPSKlCCK (22, 33,
11,5.5)
OOPSK (2 Mbps)
OSPSK (1 Mbps)

Tipo de Modulação

Compatibilidade 802.11 Wi-Fi5 Wi-Fi
Wi-Fi a 11 Mbps e taxas

menores

Fonte: WALA.org

Porque operam em freqüências diferentes, produtos 802.11a e 802.11b não são compatíveis.

O padrão 802.11g além de permitir maiores taxas de transmissão, é compatível com os atuais

equipamentos 802.11b porque operam na mesma freqüência e no mesmo tipo de modulação.

Desde a popularização da família 802.11, tecnologias como o Bluetooth ou mesmo Infra-Red,

têm sido denominadas WPAN, wireless personal area networking, que por sua vez seriam

imersas nas WLAN. Um último possível estágio seria inserir as WLAN no contexto maior das

redes móveis 20 e 30.

Figura 17 - Modelo de integração 2G, 3G, WLAN e WPAN
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Fonte: Autor

O padrão Bluetooth é especificado para permitir a transmissão de dados de até 1Mbps, como

uma solução de baixo custo porém para uma escala de alcance muito pequeno. O propósito

atual que se dá a essa tecnologia é possibilitar a integração entre telefones móveis, PDAs,

computadores, impressoras e outros de forma ad hoc. Isso significa que se um telefone móvel

com capacidade Bluetooth entrar na área de alcance de um computador Bluetooth, ambos irão

disponibilizar automaticamente uma conexão ao usuário, semelhante ao que ocorre hoje
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quando dois laptops com portas infra-vermelho se encontram dentro da mesma área de

cobertura.

o UWB é uma das mais novas tecnologias disponíveis que surgiram nos últimos anos para

redes sem fio, em especial para as WPANs (THE ECONOMIST, 2002). Durante mais de 3

anos, os esforços de desenvolvimento dessa tecnologia foram barrados por diversos

organismos, como o departamento de defesa americano, a agência federal americana de

administração de aviação e empresas fornecedoras de sistemas GPS, que alegavam que o

UWB poderia interferir em seus sistemas de navegação, radar e transmissão via satélite.No

começo de 2002 o FCC liberou o uso do UWB para a faixa de freqüências livre (não

licenciada) de 3.1 a 10.6 GHz. Suas características mais importantes são o baixíssimo

consumo (os equipamentos são alimentados por baterias, ao contrário, por exemplo, da

família 802.11), e as altas taxas de transmissão, acima de 500 Mbps.

5.6 Convergência com PCs

A convergência digital é o nome dado ao fenômeno de integração entre diversos dispositivos

providos de capacidade de processamento e comunicação, como notebook, handheld (PDA)

ou aparelho celular, de modo que a interação com o ciberespaço se faça de forma transparente

para o usuário (RAMOS, 2003). O primeiro movimento importante de convergência digital

foi o uso do protocolo de internet para as comunicações de voz e dados, chamado VOIP,

Voice Over Internet Protocolo Essa tendência se iniciou na última fase da "bolha da internet",

e, como outras tecnologias que surgiram nessa época, teve seu desenvolvimento refreado.

Atualmente, grandes recursos vem sendo dedicados aos desenvolvimento da integração entre

as tecnologias móveis e as redes WLAN, e grandes fornecedores já anunciaram soluções para

esse fim, como Nokia, Sony-Ericsson, Qualcomm e GTRAN Wireless. São cartões do tipo

PCMCIA para serem integrados ao laptop, e que incorporam uma ou mais tecnologia móvel

(GSMlGPRS, CDMAJ1X RTT), protocolos de rede sem fim (WiFi, IEEE 802.11b), e de

transmissão de dados (HSPD, high speed packet data). Algumas sinergias importantes podem

surgir a partir da popularização dessas soluções. As operadoras de telefonia móvel podem se

integrar horizontalmente ou realizar alianças estratégicas de modo a ofertar pacotes

diferenciados de serviços para corporações e clientes finais, compondo com Integradores de

Sistemas especializados em projetar redes sem fio (WLAN). Existem outras formas de

sinergias entre as operadoras de telefonia móvel e prestadores de serviços, derivadas da
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convergência digital. Uma delas, ainda não observada no Brasil, são VNO, Virtual Network

Operator (THE ECONOMIST, 2002). Ao invés de construir infraestrutura para grandes redes

globais, as "operadoras de rede virtuais" se conectam à conexões alugadas das operadoras

tradicionais (fixas e/ou móveis) para alcançar o usuário de forma mais eficaz, em campanhas

de marketing e oferta de produtos.

5.7 Abertura Comercial

Um efeito importante a se considerar nos fatores econômicos que envolvem a telefonia móvel

é o seu aspecto globalizante. Atualmente, os concorrentes, fornecedores e novos entrantes são

grandes empresas multinacionais que realizam suas operações na América Latina em geral e

no Brasil em especial.

Prevê-se que o número de usuários da região irá aumentar dos atuais 103,6 milhões do final

de 2002 para 153,9 milhões no final de 2007 (YANKEE GROUP, 2003). Em contraste, dado

o aumento considerável da popularidade dos telefones móveis pré-pagos e dos serviços nas

camadas mais pobres da população, é previsto que o ARPU crescerá de forma vegetativa, de

US$ 16.8 em 2002 para US$ 17.82 no final de 2007, especialmente por causa por causa dos

serviços de mensagens, chat, informações, downloading e jogos. Os analistas de mercado

esperam que o mercado latino observe o movimento de operadoras no sentido de fusões e

aquisições, de modo a aumentar sua área de cobertura e escala para fortalecer suas operações

e oferecer melhores preços aos usuários. O mercado de serviços móveis deverá ser um dos

mais atrativos da América Latina, passando dos US$ 19 bilhões em 2002 para US$ 32.4

bilhões em 2007. O mercado latino americano também deverá migrar das tecnologias

analógicas para as novas soluções oferecidas pelo mercado (veja figura a seguir).

Figura 18 - Número de Usuários AL por tecnologia



45

• WCDMA

li EDGE

O GPRS

O H5CSD

O GSM

TD·SCOMA

[] lxEV·DO

.1xEV

180

160

140

120

Users in 100
Latin America
(in Millions) 80

60

40

O

Estimaled

c. .J ldHT

[li edmaOne

.TDMA

[i Malog

Forecasted

Fonte: Yankee Group (2003)

Um exemplo importante é a BellSouth International, que iniciou suas operações na Argentina

em 1989 e que está presente hoje em 11 países, da Guatemala ao Chile (YANKEE GROUP,

2003). Sua operação de telefonia móvel tem hoje 8,2 milhões de usuários, ou 7,9% do total da

região. No entanto, desde a crise do setor de telecom no final dos anos 2000 (vide seção 3.4,

capítulo 3), existem fortes rumores de que a empresa iria se desfazer de seus ativos no

mercado latino. Dois fatos ocorridos no Brasil, a recusa da BellSouth de aportar mais capital

para sua subsidiária em São Paulo, a BCP, e a venda das sua operadora do nordeste, a BSE,

para a Telecom Americas, reforçaram a expectativa do mercado. Se por um lado o Brasil tem

se mostrado um país estável, não se pode dizer o mesmo de Argentina, Venezuela, Equador e

Colômbia, o que pode levar o board da BellSouth a se desfazer da BCP. Pelo menos 5

compradores potenciais poderiam se beneficiar desse movimento: America Movil (ou

Telecom Americas), Nextel lntemational, Telefônica de Espana, Telecom Itália (TIM) , e

Verizon.

Tabela 8 - Potenciais Compradores da BCP

Compromisso Capacidade
Número de Usuários Número de Usuários Estratégico Financeira Benefício Potencial

da Rede Não Comuns (Peso 50%) (Peso 35%) (Peso 15%) Resultado

TA/Claro 31.6 milhões 8.4 milhões (-26%) 5 3 I 3.7

Nextel 1.3 milhões 7.0 milhões (-538%) 2 5 2.1

Vivo 2\.4 milhões 5.8 milhões (-27%) 4 4 2 3.7

TIM 9.0 milhões 2.9 milhões (-32%) 3 2 3 2.7

Verizon 5.6 milhões 6.1 milhões (-109%) 5 4 2.9

Fonte: YANKEE GROUP (2003)
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Como a tabela mostra, existe, em princípio, um benefício maior para a Telecom Americas e

para o grupo Ibérico (Telefônica e Portugal Telecom, atual Vivo) com os ativos da BCP.

Importante dizer que o mercado espera que a saída da BCP deva ocorrer entre 2004 e 2005.

Até lá. é possível que a BellSouth decida por melhorar seus indicadores econômicos para se

tomar mais atrativa a uma compra, ou ainda, a nível global, procurar uma fusão com a norte

americana Verizon, criando o 30 maior grupo telefônico das Américas.
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6 ENREDOS E CENÁRIOS

A criação de cenários foi feita a partir da variação das forças motrizes aos limites superior e

inferior dos eixos principais da análise (veja Figura 13 - Quadrantes de Desenvolvimento de

Cenários), criando linhas de enredo que possam conduzir a diferentes opções. Conforme

SCHW ARTZ (2000, pág. 202), "o desafio aqui está em identificar o enredo que (1) melhor

captura a dinâmica da situação e (2) comunica a questão de forma mais eficiente". Foram

desenvolvidas 4 linhas diferentes, em que os personagens principais são as "operadoras

tradicionais" e diversas "empresas", que hoje estão fora do mercado ou tem participação

pequena (empresas de internet, pequenas empresas de tecnologia, etc), que tem diferentes atos

conforme as direções que Economia (expressas em "Brasil" (país), "pessoas" e "empresas"), e

Tecnologia (expressas como disponibilidade e aceitação de equipamentos e aparelhos 30).

As 4 linhas de enredo desenvolvidas são as seguintes:

a) "Convergência Digital": as pessoas têm capacidade e estão dispostas a gastar em

coisas novas. As empresas investem em tecnologias que prometem aumentar a sua

eficiência operacional. A tecnologia 30 apresenta uma grande variedade de aplicativos

de dados para fins comerciais e pessoais. Os telefones com capacidades extras tornam-

se rapidamente populares e desejados, e sua capacidade de dados passa a corroer ainda

mais a indústria da internet. Essa, por sua vez, reage e lança diversos produtos,

formando alianças com os atuais fornecedores de telecom, gerando dispositivos em

comum. Os lucros da cadeia, no entanto, são ainda fortemente dominados pelas

tradicionais operadoras de telefonia móvel, o que gera tensões e uma nova onda de

equipamentos e serviços, chamados "xG", aparecem no mercado. Sua característica

principal é o aparecimento de redes ad-hocs, que tendem a reduzir o poder das

operadoras.

b) "As Telecomunicações São Nossa": as pessoas estão reticentes quanto a realizarem

gastos, especialmente em função das incertezas que a economia apresenta. A grande

parte das empresas entraram em um processo de revisão dos seus projetos de

investimento, e buscam cada vez mais cortar custos e utilizar o máximo possível os

recursos existentes, gerando fusões e aquisições no setor. A tecnologia 30 é cara e por

isso os investimentos das operadoras móveis são direcionadas para os usuários "classe

A", de maior poder aquisitivo. Surgem movimentos sociais contra os aumentos
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abusivos de tarifas e a baixa qualidade dos sistemas. Em conseqüência, começam a

surgir diversas modalidades de negócios que exploram serviços pré-pagos de dados,

portais de internet que combinam soluções WLAN em locais fechados com soluções

30 e 2.50 de larga escala, e outros.

c) "O Começo do Fim das Operadoras": as pessoas têm capacidade e estão dispostas a

gastar em coisas novas. As empresas investem em tecnologias que prometem

aumentar a sua eficiência operacional. Por outro lado, o desenvolvimento das

tecnologias 30 vem tropeçando em diversos problemas técnicos, resultando em baixa

aceitação no mercado. As operadoras passaram a perder seu poder na cadeia, desde o

surgimento de novas "mini-operadoras", pequenas e ágeis, que passam a prover

alternativas interessantes para a demanda de dados, através de Bluetooth, WiFi e

outros. Após tentar investir nesse mercado sem muito sucesso, as operadoras de

telefonia móvel passaram a otimizar sua rede de voz, e se especializam em serem

coletores de contas das diversas redes ad-hocs que surgiram. Nesse novo papel, não há

espaço para pequenos, e o mercado começa a consolidar-se. As "mini-operadoras"

passam a atuar com a marca da operadora, dominando uma parte do lucro da cadeia.

d) "Competição de Fachada": as pessoas estão reticentes quanto a realizarem gastos,

especialmente em função das incertezas que a economia apresenta. A grande parte das

empresas entraram em um processo de revisão dos seus projetos de investimento, e

buscam cada vez mais cortar custos e utilizar o máximo possível os recursos

existentes. Poucas operadoras atuam no mercado de telefonia móvel, fatiando o

território nacional entre si. Por outro lado, o desenvolvimento das tecnologias 30 vem

tropeçando em diversos problemas técnicos, resultando em baixa aceitação no

mercado. Em conseqüência, o serviço tomou-se caro e restrito às principais áreas

urbanas das grandes cidades. Para concorrer nesse nicho, diversas soluções aparecem

que prometem incrementar a forma como os serviços de dados são prestados, tanto em

redes 2.50, quanto em redes 30. Aos poucos, produtos criativos e econômicos surgem

de pequenas empresas de alta tecnologia, que passam a ter grande aceitação,

expandindo lentamente, mas de forma gradual, o mercado.

A essas linhas de enredos, definidas a partir das forças motrizes mais importantes,

encorporamos as principais tendências descritas na seção 4.3 do capítulo 4, tabela 9 - Lista
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Exaustiva das Forças Motrizes, organizados de forma a termos uma narrativa coerente e

factível. As seções seguintes exprimem os 4 cenários encontrados.

Figura 19 - Quandrantes de Desenvolvimento dos Cenários
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6.1 Cenário 1: "Convergência Digital"

Fonte: Autor

o Brasil vive um momento de euforia contida, com a inflação controlada, juros em baixa e

Pffi em crescimento, situação alimentada também pela evolução da economia mundial. Os

acordos de livre comércio na região, o Mercosul e a Alca, têm sido boas fontes de receitas e

têm ajudado a incrementar as exportações brasileiras. Ainda existem muitos pontos em aberto

e em discussão, mas parece claro aos líderes atuais de que tais acordos são fundamentais para

o funcionamento da região.

O ciclo virtuoso tem-se acentuado por causa da nossa estabilidade política, que tem feito com

que os recursos destinados aos países emergentes sejam direcionados ao Brasil, reforçando a

capacidade de investimento das multinacionais estabelecidas no país, em particular as

operadoras de telefonia móvel.

Assim, as novidades do setor têm sido bastante desejadas, como se fossem uma nova moda;

as empresas, por sua vez, testam novas tecnologias na expectativa de aumentar sua eficiência

operacional e ganhar maior capacidade competitiva. Isso tem criado uma grande demanda por
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aplicativos de dados, para fins pessoais e comerciais. Alguns dos mais comuns observados

atualmente envolvem LBS (Location Based Services), aparelhos multi-protocolos, telemetria

e pagamentos wireless:

• O primeiro refere-se a oferta de informações conforme a localização do usuário,

ampliando o uso da tecnologia, de uma ferramenta contra sequestros e assaltos, para

serviços como alertas de pessoas conhecidas próximas, ofertas em shoppings, pontos

próximos, etc.

• Aparelhos multi-protocolos, como cartões tipo peMelA para laptops, PDAs e

telefones especiais, são muito procurados porque são vistos como a melhor arma que o

usuário tem para conseguir melhores preços de tarifas, uma forma de incentivar a

competitividade no setor.

• A telemetria é um novos serviço oferecido para donos de automóveis de luxo. Nesses

carros, um chip transmite dados sobre as condições do veículo, através da rede celular,

para a concessionária, que por sua vez restransmite suas análises diretamente para o

celular móvel do dono.

• O pagamento de contas através do celular tem-se popularizado por causa da excelente

cobertura indoor e pela sensação de segurança que a tecnologia 30 possibilita.

Outros aplicativos que ainda buscam maior maturidade comercial prometem grande sucesso,

como aqueles que reduzem ou eliminam a necessidade de usar teclados, displays virtuais.

A aceitação de empresas e população pelos novos modelos de telefones móveis que passaram

a incorporar grande capacidade de processamento, têm feito com que as empresas de pes e

internet se aventurem cada vez mais no mercado de telefonia celular. Os fornecedores

tradicionais, como Motorola, Ericsson e Nokia, ainda se mantém fortes no mercado devido ao

seu acesso às operadoras de telefonia móvel.

Mesmo assim, é possível observar um efeito realimentador positivo, uma vez que muitas

pessoas vêm adotando os novos aparelhos em substituição aos seus laptops, mas que

necessitam de desktops para armazenamento (storage) de dados.

Os especialistas apontam que essa nova tendência está muito relacionada à popularização de

soluções baseadas em interfaces Ultra Wide Band (UWB). O UWB permitem que grandes
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quantidades de dados, da ordem de Mbps, sejam transferidos quase instantaneamente entre os

aparelhos móveis e storages, impressoras, scanners, além de permitir que pagamentos de

contas através de celulares. O sucesso tem sido tão grande que as redes WLAN se vêm

ameaçadas com as novas versões de UWB, que prometem manter as capacidades atuais e o

baixo consumo, com melhor segurança e melhor cobertura.

Como na era dos computadores, os aplicativos lançados pela Microsoft têm tido grande

aceitação comercial. Seu pacote de software "mobile-office" aproveita sua enorme base

instalada nos equipamentos de escritório para integrá-lo aos novos aparelhos móveis.

O mercado de aparelhos, em si, virou uma guerra de preços, que pode explicar a fusão de

algumas das empresas americanas para enfrentar os gigantes asiáticos, vindos da Coréa, Japão

e China. Graças às novas gerações de baterias, a autonomia desses novos aparelhos alcançam,

e muitas vezes superam, ao observado nos aparelhos 2G e 2.5G.

Grande parte da aceitação desses novos serviços ocorrem porque as pessoas e empresas

tornaram-se cada vez mais ligados e dependentes da internet. Diferentemente do que ocorre

com os computadores, no entanto, as pessoas não tem mostrado rejeição em incrementar sua

conta de telefone com essas despesas extras. Portanto, como ilustram os exemplos anteriores,

grande parte (senão todos) dos mais importantes dos novos aplicativos passam pela rede

celular, tornando ainda mais forte a dominação das operadoras na cadeia produtiva, que

drenam a maior parte dos lucros do setor.

Com tantas opções de preços e capacidades, os telefones tornam-se cada vez mais populares.

Sua capacidade de dados tem corroído ainda mais as margens da indústria da computação e

internet, cuja reação tem sido observado de várias formas: lançamento constante de novos

produtos, equipamentos e softwares que complementam-se em PCs e telefones, e parcerias

com os atuais fornecedores de telecom. Dessa tensão vem resultando novos conceitos, que já

têm sido chamados de "xG", e que exploram a tecnologia de redes ad-hocs.

6.2 Cenário 2: "As Telecomunicações São Nossa"

O ambiente econômico brasileiro não tem sido dos mais animadores. A política de juros altos

tem surtido efeito ao controlar a inflação, mas a custa do aumento do desemprego e da
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estagnação do PIB. As principais reformas foram feitas, mas ninguém de fato assumiu a

autoria desses projetos, nem o governo, que disse ter sido obrigado a apresentar um texto

diferente daquele que considerava ideal, nem a oposição, que afirma ter sido forçada a aceitar

termos inadequados.

A "guerra" comercial, resultado do fato do país não ter conseguido aliviar as barreiras

comerciais impostas pelos países europeus e Estados Unidos, principalmente em relação aos

produtos agrícolas, que travaram de vez acordos comerciais como a Alca, têm gerado uma

reação negativa dos mercados internacionais. Em conseqüência, investimentos e créditos

externos diminuem a capacidade de investimento das empresas multinacionais, em especial

das operadoras de telefonia móvel.

Os baixos crescimentos da economia e a baixa rentabilidade dos usuários de telefonia móvel

fez com que as operadoras de telefonia se aglutinassem em 2 ou 3 grandes grupos, que agora

dominam, sob diferentes denominações, as telefonias fixa, móvel, acesso à banda larga, DDI,

e outros. Com isso, seu poder de pressão sobre a agência reguladora, a Anatel, os fez

conseguir aprovar aumentos regulares de tarifas, com impacto direto na inflação e na política

de juros.

Não é de estranhar, portanto, que tem havido uma reação popular contra a política econômia e

contra as multinacionais. Retornaram ao jargão político e às ruas o velho discurso "fora FMI",

e, sob uma nova fachada, "as telecomunicações são nossa", em alusão à histórica campanha

pelo petróleo nos anos 50.

Como conseqüência, a população já começa a pedir uma nova "privatização", que na prática

significa uma revisão dos contratos firmados. Essa mobilização vêm criando um clima

negativo junto à comunidade financeira internacional, e por isso os títulos da dívida pública e

o risco-país vem degradando constantemente.

Em função de todas essas incertezas, as pessoas estão reticentes quanto a realizarem gastos, e

tem limitado o seu orçamento aos itens básicos. Socialmente, essa tensão tem-se refletido no

crescente aumento do números relacionados à violência urbana, como assaltos, rebeliões,

mortes e sequestros. As empresas, por seu lado, tem revisado constantemente seus projetos de
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investimento, e buscam cada vez mais cortar custos e utilizar o máximo possível os recursos

existentes.

Por outro lado, no entanto, a tecnologia 30 vem caminhando a passos largos no restante do

mundo. Muito embora diversos aparelhos estão disponíveis, atendendo a diversas faixas de

consumidores, é o mercado secundário, que trabalha com aparelhos usados ou de 2a
. mão, que

mais cresce no país. As tecnologias mais avançadas e desejadas, como serviços LBS

tLocation Based Service) usados como proteção contra roubos e sequestros, ou telefones

"Bluetooth enabled", que permitem troca de dados com computadores, são acessíveis apenas

para os consumidores da classe "A", onde são atualmente direcionados a maior parte dos

investimentos das operadoras móveis.

o serviço é restrito a apenas aquelas áreas mais densamente urbanizadas das grandes cidades,

onde o movimento de executivos é intenso e o crescimento do uso da internet é constante.

Fora dessa região, as operadoras dão alguma continuidade dos seus serviços através das redes

2.50, mas com limitações nos tipos de aplicativos e nas taxas de transmissão. Para superar

essas dificuldades, diversas novas modalidades de negócios começam a surgir para usuários e

empresas que desejam serviços de dados mas que não estão dispostas a pagar mais para ter

acesso móvel à internet para enviar emails ou pagara contas, por exemplo. Elas incluem, entre

outras, a exploração de serviços pré-pagos de dados, portais de internet que combinam

soluções WLAN em locais fechados com soluções 30 e 2.50 de larga escala, e outros.

As operadoras também vêm aproveitando sua integração horizontal para vender pacotes em

que cobram pelo uso e manutenção de redes sem fio em junção com as redes celulares,

ajudando na terceirização dos departamentos de IT das empresas. Outros pacotes oferecem

acesso também aos principais hot spots das cidades, como aeroportos, restaurantes famosos.

Esse é um serviço ainda incipiente porque é necessário utilizar dois equipamentos, um

telefone celular de 3a geração, e um PDA.

Essas soluções vêm embasadas em tecnologias que têm-se consagrado no mundo, como

baterias de alta duração, cartões e aparelhos multi-protocolos, PDAs e telefones com grande

capacidade de processamento e melhores displays, além de ambientes de software amigáveis,

próximas do que atualmente se utiliza em computadores pessoais.
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Assim, muito embora os servicos pré-pagos de dados tenham gerado um crescimento no

ARPU muito abaixo do propagandeado, as novas redes 3G parecem ter encontrado seu papel

no mercado através da simbiose com os equipamentos de internet. Os demais parceiros da

cadeia de valor (provedores de conteúdo de valor adicionado e provedores de serviços

especiais) vem ganhando uma grande importância nesse novo cenário ao proverem as

soluções desejadas pelos usuários. É linguagem comum nesse novo cenário o estabelecimento

de modelos de negócios que compartilham os riscos e ganhos (revenue share) entre as

operadoras e os desenvolvedores. E, dentre as diversas formas de entedimento que vem

concretizando negócios, uma das mais promissoras é aquela que toma a operadora resposável

pela integração de uma quantidade grande e pulverizada de empresas, pequenas mas muito

avançadas tecnicamente e de baixo custo fixo, através de uma única marca e de um único

sistema de bilhetagem.

6.3 Cenário 3: "O Começo do Fim das Operadoras"

O Brasil tem demonstrado, através de políticas consistentes, uma economia forte e sólida,

ancorada em uma democracia que parece ter-se enraizado na nossa cultura. O desemprego

ainda é alto, mas vem atingindo índices menores ano após ano; a violência vem caindo nos

principais centros urbanos; os juros estão bem mais baixos, sem que isso signifique fuga de

capitais do país; muitas novas pequenas empresas têm sido abertas.

A melhora nas condições econômicas tem muito a ver com a melhora do ambiente externo,

mas muito é devido ao governo. Entre outras coisas, as reformas estruturais e os acordos de

comércio externos deram credibilidade ao governo, um bom controle das contas públicas, e

um importante impulso para as exportações.

Como resultado, a produção tem sido capaz de acompanhar o aumento de consumo que se

tem verificado em vários segmentos importantes de infraestrutura, como energia elétrica, gás

e telecomunicações. Tanto em residências quanto em empresas, pode-se observar, por

exemplo, um expressivo crescimento do tráfego de dados.

Nos últimos anos, as redes ad hoc tomaram-se uma realidade em alguns dos principais países

do mundo e começaram a chegar no Brasil, com grande aceitação. Nesse tipo de comunicação

móvel, aparelhos móveis com capacidade de processamento muitíssimo elevada e altas taxas
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os usuários.

Enquanto isso, o desenvolvimento demorado dos equipamentos de 30 e as dificuldades

técnicas para sua implantação, tomou a nova tecnologia restrita às principais áreas urbanas

das grandes cidades. Os aparelhos são caros, e apenas disponibilizados para grandes

executivos, que precisam estar ligados o tempo todo com a internet, utilizando-se de softwares

dedicados e especialistas.

A resposta do mercado tem sido feito através do surgimento de novas empresas, denominadas

"mini-operadoras", que, por serem pequenas e ágeis, conseguem prover alternativas

interessantes aos usuários interessado em conectar-se a internet. utilizando protocolos outros,

como Bluetooth, WiFi e outros. Os serviços podem ser adquiridos através do cadastro via

internet ou simplesmente acessando um desses pontos na cidade. Existem aparelhos de várias

características, a maioria de fabricação oriental.

No entanto, se elas têm capilaridade suficiente para encontrar o usuário aonde ele estiver para

oferecer-lhe o melhor serviço e sistema, são, por outro lado, muito pulverizadas para manter

um sistema de base de dados e bilhetagem adequados. E é nesse ponto que as tracionais

operadoras de telefonia móvel entram: agregando essas várias empresas sob o seu "guarda-

chuvas" fazem com que os clientes percebam um único brand, transmitindo confiança e

oferecendo transparência em uma única conta.

Nesse tipo de serviço, é hoje muito mais comum observar-se aparelhos que são uma mistura

de computadores de mão e telefones celulares, chamados PDAs ou Smartphones, de empresas

conhecidas do mundo da computação (muito embora existam modelos dos fabricantes

tradicionais de telefonia celular), especialmente entre empresas. Isso ocorre devido a sinergia

que as empresas de internet conseguem realizar através de sua base instalada e acesso a

grandes clientes corporativos.

Muito embora a maior parte do faturamento das operadoras de telefonia móvel são

decorrentes do uso de sua rede de voz, esse novo mercado de dados em que atuam de uma

forma completamente distinta do usual, vem ganhando cada vez mais importância. Com a

rápida adoção das redes celulares ad hoc as operadoras de telefonia móvel temem perder

55
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grande parte de seu mercado. Os novos serviços têm preços quase 50% menores que os

oferecidos pelas operadoras, com funções muito mais complexas e interessantes, como função

P2P e IM. A concorrência se faz bairro-a-bairro, e em alguns casos, rua-a-rua.

A perda de receita das operadoras vem causando uma grande consolidação do setor, que agora

partem para pressionar a Anatel para que regulem as mini-operadoras multimídia. A tendência

é que haja uma intervenção no mercado e que seja feita uma licitação pública pelas

freqüências em diversos pontos das principais capitais do país.

Esse fato das operadoras terem que dividir uma parte considerável do lucro da cadeia com

outras empresas (especialmente as "mini-operadoras") tem criado as condições para o

surgimento de "operadoras virtuais" MVNO (Mobile Virtual Network Operator), que

realizam contratos temporários de uso da rede de uma ou mais operadoras para divulgar ou

incrementar outros serviços, e, mais recentemente, às consolidações observadas atualmente no

setor.

6.4 Cenário 4: "Competição de Fachada"

o aspecto econômico típico desses últimos anos foi seu caráter cíclico. Se houve alguns anos

de euforia, houveram outros tantos de pessimismo. Inflação e preço se mantiveram estáveis,

mantidos à custa de uma política de juros altos, que têm gerado crescimentos mínimos. Como

resultado, as crises internacionais que aconteceram nesses anos ainda tem afetado muito o

Brasil. Os analistas internacionais e o FMI, no entanto, indicam que os fundamentos da

economia são bons.

A grande maioria das empresas entraram em um processo de revisão dos seus projetos de

investimento, e buscam cada vez mais cortar custos e utilizar ao máximo possível os recursos

Uma possível razão está ligada às reformas estruturais promovidas no país. Muito embora os

seus textos tenham sido aprovados, como as reformas da previdência e tributária, foram

largamente modificados para atender aos grandes lobbies representados no congresso. O

Brasil não conseguiu aderir aos pactos de abertura comercial, e em conseqüência (quase que

por reciprocidade), também não teve as barreiras aos nossos produtos agrícolas aliviados nos

países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e Europa.
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existentes. É agravante para a atual situação os diversos movimentos sociais de revolta, que

agitam o ambiente nacional e parecem assustar investidores externos, reduzindo o crédito e a

capacidade de investimento das empresas, especialmente as multinacionais.

o ponto positivo é que a democracia brasileira tem resistido bravamente a essas pressões,

demonstrando que as nossas instituições estão sólidas.

Um dos setores que mais tem sentido o impacto dessa situação é o de telecomunicações

móveis, que tem nos usuários pré-pagos (que geram baixo faturamento) quase 80% da sua

base de assinantes, o que tomou inevitável a aglutinação no setor, como única opção para que

as empresas ganhassem escala e se manterem financeiramente viáveis para as suas matrizes,

que exigem retornos compatíveis com os investimentos feitos e com os compromissos

assumidos junto aos seus acionistas. As empresas de telefonia móvel guardam uma condição

de competição que é apenas aparente, "para inglês ver": os grandes grupos dividem a

dominância em diferentes áreas geográficas entre si. Por causa disso, a Anatel é questionada

constantemente sobre sua atuação para regulação do mercado, e algumas crises políticas se

tornaram comuns entre o ministério público, o ministério das comunicações e a Anatel. É

comum às grandes operadoras de telefonia móvel patrocinarem eventos artísticos e de

caridade.

Uma das razões apontadas por especialistas é que o tráfego de voz ainda representa a fatia

mais importante das receitas das operadoras. A alternativa de oferecer serviços de dados com

valor agregado mais alto ainda não se popularizou suficientemente. Como de resto nos países

da Europa e Estados Unidos, as causa para isso são aparelhos caros e de pouca qualidade, e

uma infraestrutura de equipamentos que ainda demonstra fragilidade. A grande vedete hoje

dessas novas redes tem sido os serviços de localização (LBS, location based se rvices) ,

propagandeadas como ferramenta contra os crescentes crimes de sequestro nas grandes

cidades do país. Ainda assim, apenas as pessoas das classes mais altas, como executivos de

empresas, é que aceitam pagar as tarifas por tais serviços.

São esses clientes que hoje monopolizam a atenção das operadoras móveis, que têm adotado a

política de restringir a cobertura 30 às pricipais áreas urbanas das grandes cidades, justamente

para atender a essa casta. O que se observa atualmente é que para concorrer nesse nicho,
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diversas soluções têm surgido, prometendo incrementar a forma como os serviços de dados

são prestados, tanto nas redes 2.50, quanto em redes 30.

Aos poucos, produtos criativos e econômicos têm surgido de pequenas empresas que passam

a ter grande aceitação. É o caso de aplicativos de jogos de que podem ser executados em

computadores pessoais ligados a internet, redes 30 ou redes 2.50, ajustando-se

automaticamente às taxas permitidas em cada uma dessas tecnologias. Outros equipamentos

mais sofisticados, que permitem uma integração mais barata as atuais redes existentes e

serviços mais baratos para os usuários, prometem revigorar o setor nos próximos anos.
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7 Indicadores Iniciais e Sinais de aviso

Uma vez deteminados os possíveis cenários que descrevem o futuro relativo à questão focal

em discussão, o passo seguinte está em determinar quais são os possíveis indicadores e sinais

de aviso que o gestor deve atentar para discernir qual futuro se avizinha.

Uma evolução positiva da economia, associada a uma rápida aceitação dos serviços 30 na

Europa e Ásia, são sinais básicos que devem sugerir que o primeiro cenário, "Convergência

Digital", é o que virá a ocorrer. O aumento da confiança da população e os gastos das

empresas em ferramentas inovadoras que as façam mais competitivas são outros sinais

importantes. A disponibilidade de vários aplicativos, possivelmente já aceitos em outros

mercados, e o aumento da participação de empresas asiáticas no mercado de aparelhos são

outros indicativos. Esse cenário também pode ser revelado caso alianças entre empresas de

internet ou de consumo e as operadoras ou fornecedores tradicionais do setor ocorram. Isso

ocorreria como uma forma dessas empresas entrarem nesse mercado.

Por outro lado, mesmo que a tecnologia 30 tenha sucesso no exterior, se a economia nacional

não apresentar bons índices, então poderemos estar nos aproximando da descrição do cenário

2, "As Telecomunicações São Nossas". O crescimento do mercado secundário de aparelhos

celulares, enquanto os aparelhos mais caros são vendidos a volumes baixos, podem indicar

que a capacidade da população não acompanha a tecnologia. Outro aspecto a observar é o

crescimento e importância que as tensões sociais terão na país, indicando o nível de confiança

da população. A entrada das operadoras móveis no mercado de hotspots WiFi indicariam que

as empresas estariam procurando soluções tecnológicas alternativas aos caros serviços

oferecidos.

Existe ainda a possibilidade da tecnologia sofrer ainda mais problemas, que a impeçam de

popularizar-se. Somada a essa hipótese uma situação em que a economia esteja em alta, o

cenário 3, "O Começo do Fim das Operadoras", pode ser a melhor representação do que se

esperar. Um crescimento importante do uso da internet por pessoas e empresas pode ser um

claro sinal de que existe uma demanda forte por dados que a tecnologia celular não está

conseguindo suprir. Por isso, a motivação das empresas de internet (como Microsoft, DeU,

HP, Palm e outras) em fornecer soluções sem fio é um indicador importante. Se a esses pontos

somarmos eventuais consolidações entre as operadoras de telefonia móvel, então teremos um
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sinal bastante forte de que as tecnologias tradicionais não estão sendo suficientes para barrar a

queda das receitas.

Finalmente, a economia do país pode ressentir-se de dificuldades, que exigirão muito mais

esforço da população e do sistema produtivo, limitando a disponibilidade de gastos e

investimentos em inovações. Caso o desenvolvimento e adoção da tecnologia sejam

demorados, pode-se imaginar que o cenário 4, "Competição de Fachada", esteja se revelando.

O surgimento e popularização de tecnologias que pemitam melhorar o uso das redes

existentes, como por exemplo compressores de arquivos para incrementar as taxas de

transmissão em redes 2.50, podem ser uma pista de que esse cenário esteja se desenvolvendo.



8 Conclusões

Na conclusão desse trabalho, a resposta à questão focal, investir ou não em 30, depende

fudamentalmente de quanto as estratégias das operadoras terão sucesso em cada um dos

cenários identificados.

Ficou claro que em todos os cenários haverá demanda, por parte de pessoas ou empresas, por

serviços avançados de dados. Mais ainda, uma boa parte será atendida através de 30, e o

restante através de outras tecnologias alternativas. A balança deverá pender mais para um lado

ou para outro conforme a velocidade de desenvolvimento e de adoção que as tecnologias terão

no futuro próximo.

Verifica-se facilmente, no entanto, que as diferenças entre eles tomam fácil tomar uma

decisão errada. Investir fortemente, por exemplo, pode representar uma vantagem

significativa em um mundo representado pelo cenário 1, "Convergência Digital", mas

dificilmente teria os mesmos resultados no cenário 4, "Competição de Fachada". No entanto,

deixar de investir é uma estratégia que só teria consistência nos cenários 2, "As

Telecomunicações São Nossa", e 4, o que a toma uma decisão embutida de riscos.

Algumas tecnologias 30 poderão ter mais chances de sucesso dependendo do cenário em que

se esteja considerando. Devido aos ganhos de escala futuros esperados para o UMTS, em

função da adoção em massa de vários países europeus, é de se esperar que no cenário 2 (que

trabalha com a hipótese de economia em retração mas com tecnologia desenvolvida) as

empresas que seguem a linha OSM/OPRS, como a TIM, Oi e TA, poderão usufruir dessa

situação para ganhar espaço no mercado investindo na evolução de seus sistemas. Em

contrapartida, devido a atual dianteira que o CDMA2000 tem hoje, no cenário 3 (economia

em alta e tecnologia pouco desenvolvida), operadoras que trabalham com CDMA, como a

Vivo, poderão experimentar vantagens caso optem por avançarem já para a 30.

Em princípio, não é possível vislumbrar uma forma com que uma (ou mais) operadoras unidas

poderiam incentivar a ocorrência de um determinado cenário. Isso ocorre porque as principais

forças motrizes, economia e tecnologia, são altamente dependentes de agentes exógenos ao

processo. Uma possibilidade, pequena no entanto, pode existir caso a maior operadora do

mercado, a Vivo, invista agressivamente em produtos 2.50 e 30, de modo a educar e cativar
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(direta e indiretamente) a base de clientes do mercado, fazendo com que a demanda seja

induzida a ser maior, mesmo que fatores econômicos tendam a limitá-la. Como essa estratégia

contraria a lógica até então encontrada durante o desenvolvimento desse trabalho, tal

estratégia é reputada com altíssimo risco.

Assim, o que seria uma decisão suportável, e que fizessem sentido em todos os cenários, seria

dotar as redes existentes de tecnologia 3G onde é certo que haverá espaço, no futuro, para

aproveitá-la: em regiões mais desenvolvidas, de preferência em centros comerciais. Nesse

caso, o risco é minimizado por se tratar de áreas bastante definidas, em que tais serviços

podem ser apresentados como um diferencial. Essa estratégia é bastante flexível em relação a

todos os cenários. Caso os primeiros sinais indicassem que o cenário 1, "Convergência

Digital", esteja se desenvolvendo, a rede 3G poderia se expandida rapidamente, eliminado-se

os tempos de adequação e familiarização com a nova tecnologia. No cenário 2, "As

Telecomunicações São Nossa", novos serviços mais adequados à população poderiam ser

testados e implementados com agilidade tão logo os primeiros sinais de aviso (identificados

no capítulo 7) sejam vislumbrados. Se os cenários 3, "O Começo do Fim das Operadoras" e 4,

"Competição de Fachada", forem aqueles que estejam se desenvolvendo no futuro, então as

operadoras poderiam desde já passar a trabalhar na hipótese de integrar sua rede em sistemas

alternativos, como WiFi (em redes públicas e privadas de WLAN) ou implementar soluções

alternativas em suas próprias redes.
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9 Linhas de Aprofundamento

Os resultados suscitam outras questões importantes, a serem discutidas em trabalhos futuros.

A principal delas diz respeito ao papel que a Anatel está disposta a desempenhar nesse

processo. Estaria a agência reguladora disposta a flexibilizar as regras para permitir, por

exemplo, que as empresas de telefonia fixa atuassem também no segmento móvel? Nesse

caso, cenários completamente diferentes dos achados até aqui poderiam aparecer, tendo em

vista a possibilidade de sinergia entre esses dois tipos de operação.

Outra questão importante refere-se aos movimentos que as operadoras de telefonia fixa

poderão tomar nos próximos anos. Os dados da Anatel já confirmaram que o número de

celulares ultrapassou o de aparelhos fixos, que, aliados à entrada na telefonia fixa local das

operadoras de longa distância (Embratel e Intelig), deve colocar pressão em empresas como

Telefonica, GVT, Brasil Telecom e Vésper. Algumas já se adiantaram, e possuem um braço

na telefonia móvel (como a Telemar), mas como as outras reagirão a essa nova situação é uma

importante variável para o futuro.

De modo geral, a metodologia por cenários mostrou-se uma ferramenta sólida e eficaz para a

melhor definição da estratégia das operadoras móveis, perfeitamente capaz de assimilar

diferentes forças ambientais e modelos mentais.

Desse modo, revelam-se as vantagens e limitações do método. Primeiramente, a construção

dos cenários permite que a empresa busque a estratégia que, dentro das limitações de suas

competências e capacidades, melhor se adapte às possíveis situações que serão encontradas no

futuro. No entanto, isso não significa que todo o trabalho está feito, ao contrário, deve ser

continuamente revisado. Como ressaltado no capítulo 2, "O Planejamento por Cenários", os

cenários não são previsões, mas histórias plausíveis para o futuro em questão.

A obtenção e hierarquização das forças motrizes é um dos passos mais importantes, e

certamente o que mais consome tempo de pesquisa. Por isso, para aprofundar os estudos

feitos e refinar o processo de brainstonning realizado (vide seção 4.3, capítulo 4), a consulta a

experts do ramo é uma estratégia a ser adotada.



64

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

30 TODA Y. Informações sobre número de usuários 30 no mundo. Disponível em
http://www.3gtoday.com/subscribers flash.html. Acessado em Julho/2003.

30. Introduction to 30 wireless. Disponível em
http://www.3g.co.uklAIl%20About%2030.htm. Acesso em Maio de 2003.

ANATEL. Anatel anuncia cronograma para escolha para escolha de operadora de longa
distância pelo celular. Assessoria de Imprensa. 23 de Maio de 2003.

ANATEL. Brasil já tem 74 milhões de telefones. Assessoria de Imprensa. 25 de Fevereiro de
2003. Disponível em
http://www.anatel.gov.br/Tools/frame.asp?link-/bibliotecalreleases/2003/release 25 02 200
3.pdf. Acessado em Julho/2003.

ANATEL. Dados relevantes do SMC/SMP. Junho de 2003. Disponível em
http://www.anatel.gov.br/Tools/frame.asp?link=/comunicacao movel/smc/dados relevantes
smc smp.pdf. Acessado em Julho/2003.

ANATEL. Edital 00l/2000-SPV-ANATEL. Licitação para autorizações do serviço móvel
pessoal - subfaixas "C", "D" e "E". Disponível em
http://www.anatel.gov.br/index.asp?link=/bibliotecaleditais/smp/edital smp 001 2000.pdf?C
od= 1547. Acessado em Julhol2003.

CÂMARA BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. Informações sobre número de
PCs instalados no Brasil disponível em http://www.camara-e.net/1al/hardware.shtml.
Informações sobre número de celulares no Brasil disponível em http://www.camara-
e.net/lal/wireless.shtml. Acessado em Julho/2003.

CERASOLI, L. T. Panorama das Telecomunicações Brasileiras. Palestra promovida na
Universidade Estácio de Sá, RJ, em 10 de Abril de 2003. Disponível em
http://www.anatel.gov.br/Tools/frame.asp?link-/acontece anatellpalestras/conselhodiretor/pal
estra cerasoli 10 04 2003.pdf. Acessado em Julho/2003.

Computerword. Vésper investe US$ 40 milhões em banda larga. 30 de Outubro de 2002.
Disponível em
http://www.vento.com.br/www/imprensa/c1ipping/lista c1ipping.asp?id:121001121537.
Acessado em Julho/2003.

CRUZ, R. Fusão de Celulares Preocupa Fabricantes. O Estado de São Paulo. 3 de Fevereiro
de 2003. Disponível em http://www.estado.estado.com.br/editoriais/2003/02/03/eco032.html.
Acessado em Julhol2003.

http://www.3gtoday.com/subscribers
http://www.anatel.gov.br/Tools/frame.asp?link-/bibliotecalreleases/2003/release
http://www.anatel.gov.br/Tools/frame.asp?link=/comunicacao
http://www.anatel.gov.br/index.asp?link=/bibliotecaleditais/smp/edital
http://www.camara-e.net/1al/hardware.shtml.
http://www.anatel.gov.br/Tools/frame.asp?link-/acontece
http://www.vento.com.br/www/imprensa/c1ipping/lista
http://www.estado.estado.com.br/editoriais/2003/02/03/eco032.html.


65

ORICE, C; CHARNY, B. STAFF WRITER, CNET news.corp. Wireless jungle still waiting
for its king. 2 de Fevereiro de 2001. Disponível em http://news.com.comI2100-1033-
252009.htrnl?tag=bplst . Acesso em Maio de 2003.

KLEINER, A. The man who saw the future. Strategy and Business. Número 30. Spring 2003.
Disponível em http://www.wiredcottages.com/strategy/rnansawfuture.htm. Acessado em
Julho/2003.

LAMBIN, Ll. Market-Driven Management - Strategic & Operational Marketing. Macmillan
Business Press. London, 2002. P. 91-130.

MEDEIROS NETIO, l.S.; EIRA, L.A.S. Tributações sobre telecomunicações. Consultoria
legislativa da câmera dos deputados, pça dos 3 poderes, Anexo IH, térreo. Estudo de Abril de
2002.

MOURA FÉ, A. L. O Admirável Mundo Novo da 30. World Telecom. Disponível em
http://worldtelecorn.idg.com.br/wt/revi sta/3 8/0002. Acessado em Abri1l2003.

O ESTADO DE SÃO PAULO, Editorial. A Nova Lei de Falências. O Estado de São Paulo.
28 de Janeiro de 2003. Disponível em
http://www.estado.estadao.com.br/editonas/03/01128/editonais002.html. Acessado em
Julho/2003.

SCHW ARTZ, P. A arte da visão de longo prazo, planejando o futuro em um mundo de
incertezas. Editora Best SeIler. Ed. Agosto 2000.

PAN A, F. O Jogo Bilionário. Revista Teletime. Ano 5, Número 43. Abril de 2002.
Disponível em http://200.157.161.15/teletirne/revista/43/capa.htrn. Acessado em lunho/2003.

PROFUTURO, Programa de Estudos do Futuro. Terceira idade ganhará espaço no mercado
de consumo. Disponível em
http://www.fia.com.br/ADMPAUTAl1391M1SEMPROFUTURO.HTM . Acesso em Maio
de 2003.

RAMOS, A. Convergência em Wireless LAN & Telefonia Celular. 3 de Fevereiro de 2003.
Disponível em http://www.alicerarnos.com . Acesso em Maio de 2003.

Reuters. Kazaa nears download recordo 22 de Maio de 2003. Disponível em
http://news.com.com/2100-1027-1009418.html . Acesso em Maio de 2003.

ROCHA, N.S. A História da Telefonia Celular no Brasil. Disponível em
http://sites.uol.com.br/helyr/naiade/naiade histona.htrnl. Acessado em Abri112003.

SABBA TINNI, R. Telefone Celular e Problemas de Saúde. Disponível em

http://www.epub.org.br/correio/medicina/cpOlOl12.htrnl . Acessado em Maio de 2003.

http://news.com.comI2100-1033-
http://www.wiredcottages.com/strategy/rnansawfuture.htm.
http://worldtelecorn.idg.com.br/wt/revi
http://www.estado.estadao.com.br/editonas/03/01128/editonais002.html.
http://200.157.161.15/teletirne/revista/43/capa.htrn.
http://www.fia.com.br/ADMPAUTAl1391M1SEMPROFUTURO.HTM
http://www.alicerarnos.com
http://news.com.com/2100-1027-1009418.html
http://sites.uol.com.br/helyr/naiade/naiade
http://www.epub.org.br/correio/medicina/cpOlOl12.htrnl


66

SEAE (Secretaria de Acompanhamento Econômico). O Modelo Brasileiro de
Telecomunicações: Aspectos Concorrenciais e Regulatórios. Agosto/2002. Disponível em
http://www.fazenda.gov.br/seae/documentos/doctrabalho/ documentodetrabalho18.pdf.
Acessado em Julho/2003.

SMITH, R. What is scenario planning? IDEA team. Disponível em
http://edie.cprost.sfu.ca/-idea/scenarios.html. Acessado em Julho/2003.

STAFF WRITER, CNET news.corp. Intel to ship portable demo in handheld push. 30 de
Janeiro de 2001. Disponível em http://news.com.com/2009-1040-251807.html?legacy==cnet .
Acesso em Maio de 2003.'

STAFF WRITER, CNET news.corp. Wireless jungle still waiting for its king. 2 de Fevereiro
de 2001. Disponível em http://news.com.com/2100-1033-252009.html?tag==bplst Acesso em
Maio de 2003.

Teleco.com. Informações sobre número de usuários, faturamento das operadoras e reajustes
feitos pela AnateI. Disponível em http://www.teleco.com.br/. Acessado em Julho/2003.

The Economist Print Edition. Cutting the ties that bind. 19 de Setembro de 2002. Disponível
em http://www.economist.com/displaystory.cfm?story id==1324769 . Acesso em Maio de
2003.

The Economist Print Edition. Goodbye to the video store. 19 de Setembro de 2002.
Disponível em http://www.economist.com/displaystory.cfm?story id==1324695 . Acesso em
Maio de 2003. .

The EconomistPrint Edition. Jobs that grow on trees. 20 de Fevereiro de 2002. Disponível em
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story id-1588242. Acesso em Maio de 2003.

The Economist Print Edition. Less is Moore. Disponível em
http://www.economist.comldisplaystory.cfm?story id==1763990. Acesso em Maio de 2003.

The Economist Print Edition. The fight for digital dominance. 21 de Novembro de 2002.
Disponível em http://www.economist.comIPrinterFriendly.cfm?Story ID==1454300. Acesso
em Maio de 2003.

VALENTE, A. C. As transformações no cenário mundial das telecomunicações num futuro
próximo, as suas prováveis influência no setor. Apresentação feita na feira Telexpo 2003, em
São Paulo, 26 de Março de 2003. Disponível em

The Economist Print Edition. The tortoise and the hare.14 de Março de 2002. Disponível em
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story id-l034659. Acesso em Julho/2003.

The Economist Print Edition. The wired and the wireless. 14 de Novembro de 2002.
Disponível em http://www.economist.com/displaystory.cfm?story id==1444649. Acesso em .
Maio de 2003.

http://www.fazenda.gov.br/seae/documentos/doctrabalho/
http://edie.cprost.sfu.ca/-idea/scenarios.html.
http://news.com.com/2009-1040-251807.html?legacy==cnet
http://news.com.com/2100-1033-252009.html?tag==bplst
http://www.teleco.com.br/.
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story
http://www.economist.comldisplaystory.cfm?story
http://www.economist.comIPrinterFriendly.cfm?Story
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story


67

http://www.anatel.gov.br/Tools/frame.asp?link=/biblioteca/releases/2003/anexo release 28 O
3 2003(8).pdf. Acessado em Julho/2003.

VIVO-SP. 1T03 Apresentação Abamec, 28 de Abril de 2003. Disponível em
"Apresentações", no site: http://www.vivo-sp.com.br/ri/indexpt.html. Acessado em
Julho/2003.

WILCOX, J. CNET news.corp. iTunes store: More than 1 million soldo 5 de Maio de 2003.
Disponível em http://news.com.comI2100-10273-999701.html. Acesso em Maio de 2003.

Yahoo.com. Informações financeira. Disponível em http://finance.yahoo.com. Acessado em
Julhol2003.

Yankee Group. Is BellSouth Latin America Up for Sale? Disponível em
ht.tp://www.yankeegroup.com/public/home/daily viewpoint.jsp?ID=9896. Acesso em Maio
de 2003.

Yankee Group. Latin America Wireless/Mobile Forecast, Fourth Quarter 2002. Disponível em
http://www.yankeegroup.comlpublic/home/research showcase. jsp?ID=995 5 Acesso em
Maio de 2003.

http://www.anatel.gov.br/Tools/frame.asp?link=/biblioteca/releases/2003/anexo
http://www.vivo-sp.com.br/ri/indexpt.html.
http://news.com.comI2100-10273-999701.html.
http://finance.yahoo.com.
http://ht.tp://www.yankeegroup.com/public/home/daily
http://www.yankeegroup.comlpublic/home/research


ANEXO: GLOSSÁRIO

10 - Primeira geração da telefonia celular, caracterizada pela transmissão analógica de voz
(vide Figura 4 - Evolução para a 3a. Geração da Telefonia Móvel)

20 - Segunda geração da telefonia celular, caracterizada pela transmissão digital de voz (vide
Figura 4 - Evolução para a 3a. Geração da Telefonia Móvel)

3G - Terceira geração da telefonia celular, caracterizada pela transmissão ele dados a alta
velocidade (vide Figura 4 - Evolução para a 3a

. Geração da Telefonia Móvel)

AMPS - Advanced Mobile Phone System (vide seção 3.2, capítulo 3)

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações (vide seção 3.1, capítulo 3)

ARPU - Average Revenue per User (vide capítulo 1)

Banda - Conjunto limitado de freqüências para exploração de serviços de telecomunicações

BREW - Binary Runtime Environment for Wireless (vide seção 5.1, capítulo 5)

BSC - Base System Controller (vide seção 3.1, capítulo 3)

BTS - Base Transceiver System (vide seção 3.1, capítulo 3)

CDMA - Code Division Multiple Access (vide Figura 4 - Evolução para a 3a
• Geração da

Telefonia Móvel)

CDMA lX-EVDO - Geração 3G da tecnologia móvel padrão CDMA, Evolution Data Only
(vide Figura 4 - Evolução para a 3a

• Geração da Telefonia Móvel)

CDMA lX-EVDV - Geração 3G da tecnologia móvel padrão CDMA, Evolution Data and
Voice (vide Figura 4 - Evolução para a 3a

• Geração da Telefonia Móvel)

CDMA lX-RTf - Geração 2.5G da tecnologia móvel padrão CDMA, versão RTf (vide
Figura 4 - Evolução para a 3a

. Geração da Telefonia Móvel)

EAMPS - Enhanced AMPS (vide seção 3.2, capítulo 3)

EDGE - Enhanced Data Rates for Global Evolution (vide Figura 4 - Evolução para a 3a
•

Geração da Telefonia Móvel)

GPRS - General Packet Radio Systems (vide Figura 4 - Evolução para a 3a
. Geração da

Telefonia Móvel)
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GSM - Global Systemsfor Mobile (vide Figura 4 - Evolução para a 3a

. Geração da Telefonia
Móvel)

IM - Instant Messaging (vide seção 5.2, capítulo 5)

J2ME - Java For Micro Edition (vide seção 5.1, capítulo 5)

MSC - Mobile Switching Center (vide seção 3.1, capítulo 3)

P2P - Peer to Peer (vide seção 5.2, capítulo 5)

PDA - Personal Digital Assistance (vide seção 5.1, capítulo 5)

SMC - Sistema Móvel Celular (vide seção 3.1, capítulo 3)

SMP - Sistema Móvel Pessoal (vide seção 3.1, capítulo 3)

TDMA - Time Division Multiple Access (vide Figura 4 - Evolução para a 3a
. Geração da

Telefonia Móvel)

UWB - Ultra Wide Band (vide seção 5.5, capítulo 5)

WAP - Wireless Application Protocol (vide seção 5.1, capítulo 5)

WLAN - Wireless Local Area Network (vide seção 5.5, capítulo 5)

'VLL - Wireless Local Loop (vide seção 3.1, capítulo 3)

WPAN - Wireless Personal Area Network (vide seção 5.5, capítulo 5)
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