
indicam que em 2008 cerca de 5 milhões de usuários de celular no mundo farão 35 milhões de

downloads apenas de músicas nos handsets, o que deve gerar receita de US$ 1,1 bilhão para as

operadoras móveis. Qual o papel dos desenvolvedores de conteúdo, atores coadjuvantes neste grande

gome comandado pelas teles? Os desenvolvedores de maior porte lutam por uma participação

relevante na receita, enquanto os micro dependem de um publisher para vender seu produto.

O
modelo de negócios para os
serviços de valor adicionado
(SVAs) nos terminais móveis
pouco mudará nos próximos

anos, em que pese o rápido avanço da
oferta de aplicativos e da aceitação do
público pelos jogos e ríngtones. O com-
partilhamento da receita entre operado-
ras, desenvolvedores e integradores de
conteúdo, com a "parte grossa" destina-
da às primeiras, continuará a prevalecer.
Isso porque a escala da utilização dos
novos serviços frente à base total de
celulares ainda é pequena, de tal forma

"Os SVAs são um
meio de garantir a
fidelidade do cliente
e o aumento
da receita."
Vícenzo Di Giorgio, da TIM

que demora ainda para que haja no Bra-
sil uma política de remuneração na qual
as operadoras só ganhariam pelo tráfego
gerado pelo acesso aos aplicativos, dei-
xando as taxas adicionais para o bolso
dos desenvolvedores e integradores, nas
formas de fee ou licenciamento.
Segundo as operadoras, a realidade bra-
sileira ainda dá margem apenas ao com-
partilhamento de receita, ao contrário de
outros mercados mais evoluídos como o
Japão. Naquele país, uma operadora
como a NTT DoCoMo obtém 25% de sua
receita com transmissão de dados,

segundo levantamento da
Merrill Lynch. No Brasil, a
Vivo, maior operadora brasi-
leira, com 22 milhões de assi-
nantes, obtém apenas 4,2%
da receita com o serviço.
É certo que os aplicativos
de dados, principalmente
os ligados ao entreteni-
mento, ganham cada vez
mais importância estratégi-
ca para as operadoras bra-

sileiras, que enfrentam ano a ano que-
das sucessivas da receita média por
assinante (ARPU), em função da com-
petição e do grande volume de usuá-
rios pré-pagos (cerca de 70% do total).
"Acreditamos muito nos serviços de
valor agregado como um meio de
garantir a fidelidade dos clientes,
além do aumento da receita", diz o
responsável por desenvolvimento de
produtos SVA da TIM Brasil, Vicenzo
Di Giorgio.
Mas, segundo representantes das opera-
doras, a concorrência ainda faz com que
boa parte do tráfego de voz seja subsidia-
do por meio da concessão de bônus de
minutos, sendo inviável, portanto, contar
apenas com a receita desta operação,
que visa antes de tudo ao mercado de
voz, para custear serviços de dados,
Além disso, devem ser computados em
favor da operadora nesta conta os gastos
com a adequação da rede e padronização
dos terminais.
Uma idéia apontada por um desenvolve-
dor para garantir maior lucratividade

modelo de negócios é um ponto-chave para o desenvolvimento e oferta de conteúdo,

embora a fórmula ainda esteja incompleta e os players não tenham entrado em

consenso. O entretenimento pode ser uma arma poderosa para fidelizar clientes na

telefonia móvel, mas nesse negócio a munição é uma boa oferta de conteúdo. Estudos



com o tráfego nos downloads ou outros
aplicativos poderia ser um cartão pré-
pago com créditos unicamente destina-
dos a serviços de dados.
A questão, contudo, tende a tornar-se
mais complexa com a crescente possibili-
dade de se captar conteúdo de outras
fontes, fora da plataforma das operado-
ras. Vale destacar que no Brasil já existe
um site que vende jogos para celulares
através de links WAP sem repartir recei-

lllll Rede & conteúdo

ta do download com as ope-
radoras. Trata-se da Atrati-
va, que está no mercado
desde dezembro.
A transmissão de sinais de
TV diretamente para os ter-
minais, algo possível atual-
mente no Japão para TVs
abertas, também aponta
como outra tendência no
horizonte, com a esperada
chegada da TV digital.
"Assistir à TV diretamente no celular
aumentará a interatividade do usuário
com os programas televisivos. E essa inte-
ratividade, sim, usaria a rede celular e,
portanto, geraria receita para as teles",
explicou Fernando Bittencourt, diretor da
Central Globo de Engenharia.
As operadoras terão que definir o modelo
de negócios. Existem dois modelos princi-
pais, ambos com compartilhamento de
receita. No primeiro, a operadora utiliza a
solução de um provedor, coloca sua
marca e investe na divulgação do serviço.
É o modelo mais utilizado no Brasil.

"Investimos na rede
e o tráfego é nosso,
em contrapartida, o
expertise de conteúdo é
das empresas de TV."
André Mafra, da Vivo

"Assistir a TV no
celular aumentará
a interatividade
com os programas
de televisão."
Fernando Bittencourt, da Globo

No segundo caso, o desenvolvedor do
conteúdo divulga o serviço em diferentes
mídias e a operadora serve apenas como
canal de distribuição. Esse é o modelo uti-
lizado pela Rede Globo e pelas operado-
ras para o serviço de chat e SMS do pro-
grama Big Brother Brasil. "A diferença é
que no primeiro caso, os principais custos
ficam para a operadora que, conseqüen-
temente, retém também a maior parte da
receita. No segundo modelo, a divisão é
diferente", compara o gerente de produ-
tos e marketing da Claro, Marco Quator-
ze, sem especificar valores.

O gerente de conteúdo de
dados da Vivo, André Mafra,
compartilha da opinião e
ainda acrescenta: "Nós in-
vestimos muito dinheiro nas
redes e o tráfego é nosso. Em
contrapartida, o expertise de
conteúdo é deles, que não
estão acostumados a ficar
com a menor fatia do bolo."

Luiz Moura

Uma aliança bem barulhenta
Estudos indicam negócios promissores na área de entretenimento

nos próximos anos, mas é difícil o consenso entre os players.

D epois de conquistarem 47,8
milhões de assinantes no País
até fevereiro último, a batalha

das operadoras móveis será para fide-
lizar seus assinantes e, para isto, elas

precisam oferecer serviços de valor
adicionado. A aposta para este e o
próximo ano é a oferta de conteúdos
de dados, principalmente jogos e ima-
gens digitais. O video streaming, que

também dá seus primeiros passos no
celular, demorará um pouco mais para
ser massificado, na opinião das opera-
doras, mas deve ser alvo de muito
investimento ainda em 2004.



Embora nenhuma das teles móveis
revele o valor dos investimentos em
soluções e estratégias de marketing,
sabe-se que alguns poucos milhões
serão destinados a promover o uso de
aplicativos digitais pelo celular. A
expectativa de todas as teles é dobrar
neste ano o faturamento de dados - hoje
representa em média 4% do total do
faturamento - e aumentá-lo gradual-
mente nos próximos anos.
O gerente de produtos e marketing da
Claro, Marco Quatorze, cita uma pes-
quisa da consultoria internacional Stra-
tegy Analytics, segundo a qual, em
2008, cerca de 5 milhões de usuários de
celular no mundo farão 35 milhões de
downloads apenas de músicas nos
handsets, o que deve gerar uma recei-
ta de US$ 1,1 bilhão para as operadoras
móveis. Todos os negócios de entrete-
nimento, diz Quatorze, devem gerar
em 2008 aproximadamente US$ 27
bilhões para as teles móveis em todo o
mundo. "Vivemos o início desse merca-
do", acredita o executivo.
Na opinião do gerente de conteúdo de
dados da Vivo, André Mafra, o entrete-
nimento via celular deve disparar no
segundo semestre por conta do processo
de consolidação das empresas e ritmo
acelerado de crescimento da base de
usuários. A média de aparelhos vendi-
dos no País é de um milhão por mês,
segundo a Agência Nacional de Teleco-

"Seria caríssimo assistir
a um programa ao vivo
inteiro no celular, por
isso acho inviável."
Alberto Blanco, da Oi

municações (Anatel). Além disso, o cres-
cimento das vendas de aparelhos com
tela colorida impulsionará os serviços de
vídeo, jogos e fotos.
"Antes de termos aparelhos coloridos,
apenas 2% da nossa base baixavam
papéis de parede, por exemplo. Agora o
número subiu para 10% e tende a cres-
cer cada vez mais, conforme os usuários
forem trocando seus celulares", diz o

gerente de desenvolvimento de produ-
tos da CTBC, Eduardo Rabboni.
No entanto, nem tudo é tão simples. A
oferta de novos serviços, como vídeo
streaming e programas de TV ao vivo, é
que espanta as teles. "Os atuais forne-
cedores de ringtones e aplicativos SMS
são empresas modestas. É diferente bri-
gar com elas em vez de um gigante
como a Globo", diz Quatorze.
A Vivo tem atualmente um serviço
chamado "Vídeo trânsito", que permi-
te ao usuário ver imagens geradas por
câmeras colocadas em pontos estraté-
gicos da cidade de São Paulo. Entre-
tanto, a Tmidia, empresa que desen-
volveu o serviço, e a Eletromedia, que
fornece as imagens, aceitaram repartir
com a tele apenas a taxa cobrada do
assinante para uso do serviço, R$ 9,99
mensais. O tráfego gerado pelo tempo

de conexão na rede 1xRTT
da Vivo fica exclusivamen-
te com a operadora.
A Oi também lançou um
serviço multimídia no qual
o cliente paga apenas o
vídeo que baixar pela
internet móvel. Cada vídeo
custa R$ 1,99, o mesmo
preço de um ringtone, e
pode ficar armazenado no
aparelho. A tele tem parce-
ria com diversos provedores

de conteúdo, entre eles Bandeirantes e
Globo, porém esses vídeos são apenas
partes de programas ou videoclipes.
"Não acredito que algum dia alguém
verá um telejornal inteiro ou um capítu-
lo de novela no celular. Cada vez mais
as pessoas querem telas maiores de tele-
visão, não se contentam com uma ima-
gem tão pequena", opina o diretor de
marketing e vendas da Oi, Alberto Blan-

co. "Além disso, seria caríssimo assistir a
um programa ao vivo inteiro, por isso
acho inviável." A TIM também preten-
de lançar um serviço chamado TIM
Mobile TV que distribuirá partes de
conteúdos gerados por emissoras de
televisão, entre elas CNN e MTV.
O gerente de planejamento de enge-
nharia da TV Globo, Carlos Brito, tam-
bém acha difícil que as redes de telefo-
nia móvel passem a transmitir conteú-
dos abertos - troquem o tráfego de voz e
dados pela distribuição de conteúdo
televisivo. Segundo ele, o custo para a
instalação de uma rede móvel na cidade
de São Paulo é de US$ 350 milhões,
enquanto o custo de uma rede de TV
digital é de US$ 7 milhões. Sua conclu-
são é que é uma loucura alocar capaci-
dade de rede celular para distribuir
acesso aberto e gratuito.

Debate

O assunto foi colocado em debate
pela primeira vez durante o seminário
Tela Viva Móvel - Encontro dos Servi-
ços e Entretenimento Wireless, reali-
zado pela Converge Eventos em
março, em São Paulo. "Precisaremos
de muitas outras discussões para defi-
nir o que dá para fazer e o que é viá-
vel economicamente para as operado-
ras e as empresas de televisão e con-
teúdo", diz Quatorze, da Claro.
Brito informou que há um estudo em
parceria com a Universidade Mackenzie
para o desenvolvimento de um protótipo
de receptor do que seria a TV portátil
(ou Palm TV). Para ele, o viável é que as
duas redes - móvel e de TV - operem de
forma complementar. Assim, por exem-
plo, todo o conteúdo que o usuário dese-
jar que seja personalizado poderá ser
distribuído pela operadora móvel. "Isso
também faria aumentar em muito a inte-
ratividade dos celulares com os progra-
mas de TV. E essa interatividade seria
feita através da rede das teles", explica
o diretor da Central Globo de Engenha-
ria, Fernando Bittencourt.
Mas a Globo não quer que a recepção
das imagens utilize as estações radio-
base (ERBs) das celulares. Segundo o
executivo, o serviço de televisão em
aparelhos móveis seria gratuito e feito
por um tuner próprio.
O gerente de parcerias da Vivo, Omar-



son Costa, tem uma opinião diferente.
"Concordamos que haja uma conver-
gência de conteúdo, mas não que o apa-
relho passe a receber gratuitamente sinal
das TVs abertas", diz. Em sua opinião, o
modelo seria semelhante ao das opera-
doras de TV a cabo: "Somos os provedo-
res de rede, trafegamos conteúdo dos
provedores e cobramos por isso."

Mais obstáculo

A discussão não fica apenas em torno do
modelo de negócios; atinge também a
esfera política: se as operadoras de tele-
fonia celular fizerem algo que se pareça
com comunicação social eletrônica, pre-
cisarão seguir princípios da Constituição
que nunca foram observados pelas teles,
como os Artigos 221 e 222, que colocam
regras para o conteúdo (regionalização,
valorização da cultura nacional etc.), diz
o advogado especializado em comunica-
ção, Marcos Bitelli, que também partici-

pou do seminário Tela Viva
Móvel. "Mesmo que as teles
optem por oferecer serviços
audiovisuais sob demanda,
precisarão observar um con-
junto de regras existentes para
o setor de TV por assinatura e
ainda seguir toda a complexa
e antiga legislação de direito
autoral no Brasil", diz Bitelli.
Perdidos, representantes do
governo não entram num
acordo sobre a questão. O assessor espe-
cial do Ministério da Cultura, Manoel
Rangel, defende a criação de uma agên-
cia para regular as plataformas de distri-
buição e outra para os provedores de
conteúdo. A Anatel e o Ministério das
Comunicações (Minicom) ainda não se
manifestaram sobre o assunto.
Os envolvidos questionam como prote-
ger os direitos autorais. "Conseguimos
proteger o conteúdo distribuído em
nossa rede, mas como evitar que tecnolo-

Se as teles fizerem
comunicação eletrônica,
terão que respeitar as
leis do audiovisual.
Marcos Bitelli,
da Bitelli Advogados

gias como infra-vermelho permitam a
passagem de um vídeo ou música do
celular para qualquer outro aparelho ou
para uma terceira pessoa?", questiona
Quatorze, da Claro.
No primeiro debate sobre o assunto
pode-se notar que é bastante polêmico e
gerará ainda muita discussão entre
governo, operadoras, emissoras e novos
players que possam surgir.

Fernanda Pressinott

Plim-plim na telinha

Que tal assistir ao replay do gol
que seu time acabou de fazer
na final do campeonato na teli-

nha do seu celular? Ou ver o resumo do
capítulo de ontem da novela das 8h que
você perdeu? Especialistas não têm
dúvida: a fusão de conteúdo entre tele-
visão e telefonia celular é iminente e os
primeiros passos nesse sentido já foram
dados. Essa convergência pode ajudar
as emissoras de TV a ampliarem suas
receitas e diminuir a preocupação das
operadoras com a queda na receita
média por assinante (ARPU, na sigla em
inglês) de serviços de voz.
O mercado de serviços de valor adi-
cionado (SVA) móveis é pequeno e
poucos celulares estão habilitados a
realizar downloads. E ainda sabe-se
muito pouco sobre que tipo de con-
teúdo o usuário deseja. "Faltam pes-
quisas nesse sentido no Brasil. E não
adianta se espelhar em resultados do
exterior, pois o que dá certo lá não
necessariamente funcionará aqui",
alerta Carlos Estigarribia, sócio da
LocZ, empresa que atua como publi-
sher de jogos para telefonia móvel.
Uma coisa é certa: as operadoras não

fabricarão seu próprio con-
teúdo. A iniciativa terá de
vir de parcerias. E é natural
que os grandes grupos de
mídia sejam os aliados esco-
lhidos, porque já têm o con-
teúdo pronto e marcas for-
tes, que atraem o consumi-
dor. E entre rádios, revistas
e canais de TV, é esperada a
preponderância desses últi-
mos, mais populares.
A aproximação já começou com Vivo,
TIM e Oi. A Claro é a única que não
aderiu a essa tendência. "Não queremos
botar TV no celular de qualquer jeito.
Antes, é preciso testar mais", explica o
gerente de produtos e marketing da
Claro, Marco Quatorze.
A aproximação entre TV e celular
não se limita ao download e ao strea-
ming de vídeos; pode estar presente
também em outros serviços, como
mensagens de texto (SMS). A nTime,
por exemplo, apresentou durante o
Tela Viva Móvel a sua plataforma de
"Chat TV", que permite uma interati-
vidade em tempo real via SMS entre
usuários de celulares e programas de

"Não adianta se
espelhar no exterior,
porque o que dá certo
lá, pode não dar aqui."
Carlos Estigarribia, da LocZ

TV. Uma das possibilidades é pôr na
tela, durante um programa ao vivo,
SMS enviados pelos telespectadores.
"Isso já é realidade na Europa. Há até
casos extremos, como o de um pro-
grama de palavras-cruzadas via SMS
na TV", relata o presidente da nTime,
Marcelo Sales. Sucesso semelhante
foi obtido com votações via SMS em
programas de TV no Brasil.
Até mesmo a transmissão simples do
áudio de uma atração televisiva pode
ganhar popularidade. É o caso do Big
Brother Brasil que, em sua quarta edi-
ção, ofereceu a usuários móveis aces-
so ao som da casa do programa. Em
poucas semanas o tráfego superou



"Na Europa, há casos
extremos de programas
de palavras-cruzadas
via SMS na TV."
Marcelo Sales, da nTime

mais de 12 milhões de minutos.
Não há dúvidas quanto à importância
da TV para o conteúdo móvel. Porém,

não se pode esquecer
outras mídias como filmes,
revistas, desenhos anima-
dos, programas de rádio
etc. De maneira geral, o
que faz diferença é a
marca, entendida pelo
consumidor como a garan-
tia de um produto de qua-
lidade. "E essa é uma das
vantagens da Abril: temos
marcas fortes e consolida-

das no Brasil", avalia o diretor de
desenvolvimento de novos negócios
da Abril Sem Fio, Yen Wen Shen. A

IIIIIHandsets

A inclusão multimídia
Fornecedores e desenvolvedores unem-se para agregar
41 milhões de usuários sem acesso ao conteúdo wireless.

M ais de 7 milhões de usuários
de telefones celulares no
Brasil usam a internet para

buscar entretenimento como jogos,
música e ringtones. Esses dados, do
ano passado, fazem parte da pesquisa
Mobinet, feita pela A.T.Kearney e pela
Cambrige University's Judge Institute
of Management, realizada desde 2000.
Como o País tinha quase 48 milhões de
assinantes móveis em fevereiro, resta
um potencial de 41 milhões de usuá-
rios para serem fisgados pelo serviço.
Com assinantes tão ávidos no mercado
local, cresce também o entusiasmo de
operadoras, fornecedores e desenvol-
vedores pelo conteúdo wireless. O
problema é a falta de escala e a inde-
finição do modelo de negócio. Outro
limitador é a variedade e o custo dos
aparelhos, sejam baseados em Java
(GSM) ou Brew (CDMA).
Na cadeia de valor do conteúdo
móvel, a operadora é o elo mais impor-
tante. É ela que, efetivamente, deter-
mina em que condições os aplicativos
entrarão em seu portfolio e a que
preço. Contratos, na maior parte
baseados em revenue share, são fir-
mados, sim, mas nos termos das teles.
"A cadeia desse negócio é definida pela

própria operadora. Ela coloca na mesa
uma série de variáveis, consulta essas
condições e define o que é operacio-
nal", afirma o CEO da desenvolvedora
de conteúdo Wiz, Sérgio Carpenter. No
seminário Tela Viva Móvel, promovido
no mês passado pela Converge Eventos
para debater o uso dos aparelhos
móveis e a oportunidade de negócios
nos serviços wireless, Carpenter disse
que a ativação comercial dos aplicativos
dependia dos seguintes aspectos: apa-
relhos disponíveis em larga escala;
modelo de negócios para o desenvolve-
dor; controle da propriedade intelec-
tual; e players comprometidos.
Para a Qualcomm, que criou a plata-
forma Brew, a padronização é um dos
caminhos que levarão à evolução e ao
comprometimento desse mercado, diz
o gerente de produto e negócios da
empresa, José Luciano do Vale. O
Brew opera com APIs (Application
Programming Interface, que são fun-
ções pré-programadas) padronizadas
para os aplicativos. Com as APIs, não
é necessário reescrever os códigos dos
aplicativos. Por exemplo, existe a API
SMS que aciona o send (envio) de
mensagens de texto. Com esta API, o
programador não precisa reescrever o

empresa fornece conteúdo de suas
publicações para vários serviços,
como o Quiz via SMS da nTime.
Mas, quando, afinal, os SVA começa-
rão a gerar receitas volumosas para
os players no Brasil? Em algumas
operadoras asiáticas e européias a
receita com dados chega perto de
20% do faturamento. "Dificilmente
teremos um mercado de peso nesse
segmento antes de 2005", diz Estigar-
ribia, da LocZ. "Os grupos de mídia
ainda estão com um pé atrás."

código para cada modelo novo de
handset, ao contrário do que acontece
com os aparelhos em tecnologia Java.
Com a padronização, basta criar o
aplicativo e submetê-lo a testes em
vários aparelhos, de diversos fabrican-
tes. Se é plataforma Brew, com API
padrão, não haverá grandes complica-
ções para oferecer o novo aplicativo
em um ou outro aparelho. O ganho,
aqui, é que o custo para desenvolver,
testar e certificar o aplicativo para o
primeiro aparelho pode ser diluído nos
aparelhos seguintes, de outros fabri-
cantes. No Java, que é a plataforma
concorrente do Brew para o desenvol-
vimento de aplicativos, principalmen-
te para GSM, as APIs não são padroni-
zadas. Cada desenvolvedor cria a sua
própria interface.
A MadGam, divisão de entretenimen-
to da IN3 e criadora de games, é um
publisher que seleciona, entre os
desenvolvedores, os trabalhos que
considera melhor, auxilia no desenvol-
vimento dessas idéias, finaliza, faz o
teste e coloca o game dentro do seu
padrão. Na Vivo, sob o padrão Brew, já
publicou 12 games.
A distribuição dos games, segundo o
diretor de marketing da IN3, Victor



Silva, é negociada com as operadoras
dentro do portfolio de cada uma. Vic-
tor diz que o desenvolvedor muitas
vezes é uma pessoa física que tem um
produto pronto ou semi-pronto mas
não sabe como vender. O contrato com
esses desenvolvedores é de remunera-
ção e é firmado à medida que a Mad-
Gam consegue comercializar o jogo. A
empresa está em contato com a Claro,
TIM e Oi para oferecer seus games no
menu dessas operadoras também.

Limitação

O diretor da IN3 alerta, entretanto,
para um ponto que considera uma das
maiores dificuldades - a limitação de
aparelhos. Para ele, um dos desafios
do CDMA é desenvolver um leque
mais amplo de aparelhos que atendam
a população de baixo poder aquisitivo.
Essa tecnologia, usada pela Vivo, tem,
segundo Victor Silva, pouca variedade

"A tendência é
fazer aplicativos
também para o
mercado middle-end,
com jogos 3D e MMS."
Marcelo Gentil, da Siemens

de handsets disponíveis para os apli-
cativos. Para GSM, o espectro de apa-
relhos é muito mais amplo.
Haim Mesel, CEO da meantime, obser-
va que o mercado de conteúdo deve
experimentar números mais significati-
vos somente a partir de 2005. A mean-
time é uma spin-off do CÉSAR, incuba-
dora da Universidade Federal de Per-
nambuco. Este ano é de consolidação
com os parceiros. Outro fator que com-
plica a expansão é o custo do aparelho.
Os fabricantes de handsets, por sua
vez, estão diretamente envolvidos no
processo de desenvolvimento de con-
teúdo. A Sony Ericsson, por exemplo,
tem atrás de si o poder de fogo da
PlayStation para jogos; da Sony Pictu-
res, para video streaming; e da Sony
Music, para ringtones. O vice-presi-
dente da Sony Ericsson, Silvio Stagni,

diz que a empresa aposta bastante no
conteúdo. "É um processo irreversí-
vel. No passado, o usuário adaptava
seu telefone por meio do hardware,
com capas e acessórios diferentes.
Agora, a adaptação é feita com soft-
wares, imagens embutidas e forte
consciência de conteúdo", afirma.
Uma das estratégias da empresa é ofe-
recer algumas fases de um jogo de
forma gratuita. Se o usuário gostar,
pode comprar as demais fases.
A Nokia e a Ericsson são donas do sis-
tema operacional Symbian para apa-
relhos móveis. Alguns aparelhos da
empresa finlandesa saem de fábrica
com algum tipo de conteúdo dentro da
oferta para a operadora. Em outros
casos, a própria tele pode carregar o
aplicativo no cartão de memória.
"O Symbian é uma plataforma aberta,
sem custo, e nós temos um book de apli-
cativos desenvolvidos para ela", diz o
gerente de desenvolvimento de produtos

e negócios da Nokia, Fiora-
vanti Mangone Jr. A empre-
sa mantém, ainda, um site
de relacionamento onde os
desenvolvedores podem
validar os aplicativos.
A Motorola também distribui
o aparelho com o conteúdo
pré-carregado ou permite
que o aplicativo seja copiado
posteriormente, explica o
gerente de desenvolvimento
de negócios e aplicações da

empresa, Oswaldo Fernandes. "Os pro-
vedores nos procuram, oferecem conteú-
do e trabalham conosco numa interface
com a operadora", diz o gerente. "Somos
um canal mais fácil para atingir um
número maior de operadoras." Fernan-
des diz que a Motorola tem todo o inte-
resse em fomentar os desenvolvedores
embora a própria empresa não seja for-
necedora de conteúdo.
Para o gerente da área de SVA (serviço
de valor adicionado) da Siemens, Mar-
celo Gentil, a perspectiva é que o merca-
do de conteúdo móvel seja bastante
regionalizado, com interesses específi-
cos para a região. A Siemens, último
grande player a entrar na briga dos
handsets, planeja investir principalmen-
te em campanhas de marketing para
disseminar o conteúdo wireless. Gentil
diz que a tendência no futuro é fazer

aplicativos também para o mercado mid-
dle-end, com jogos em 3D e MMS para o
usuário com menor poder aquisitivo. O
motivo? A imensa massa de assinantes
pré-pagos, que chega a quase 80% da
base total de 48 milhões de usuários no
País. Esses consumidores estão pratica-
mente desassistidos em relação a aplica-
tivos móveis multimídia, o que significa
que os desenvolvedores e fornecedores
terão um longo caminho a percorrer.

Sérgio Damasceno
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