




commodity. Por exemplo, estar
associado à MTV, Jovem Pan e a
outras marcas populares.
O LBS é um caso diferente,
completamente novo. O
consumidor descobre que pode
ter um serviço diferente de tudo
que tinha antes. No meio
termo, estão hábitos novos que
vão surgir, como fotografar
amigos nas festas e mandar
imediatamente a imagem pelo
celular. E uma nova cultura que
surge espontaneamente ou
com um empurrãozinho das
empresas interessadas.

É o caso da Nokia, que criou
um evento específico para
reforçar a associação da marca
finlandesa com usuários
modernos e bem informados. É
o Nokia Trends. "A Nokia quer
ser fornecedora de tecnologia,
mas também fomentadora de
um ecossistema que precisa
estar ao redor", explica Cláudio
Raupp, vice-presidente da
Nokia do Brasil. Os executivos
têm a consciência que um novo
conceito está sendo criado. E
que precisa ser divulgado ao
mesmo tempo em que é
gestado. "É possível trazer mais
emoção e interação do que
simplesmente comunicação por
voz", comenta Raupp.
"Queremos divulgar a cultura
e o conteúdo digital".

Canivete suíço
A característica do "novo"

instrumento também precisa

ser levada em consideração.
"O celular é um produto que
o consumidor leva consigo
para qualquer lugar", lembra
Marcelo Guimarães, diretor de
produto da Motorola. Há
diversos dispositivos eletrônicos
que se pode ter em casa, mas ele
não leva sempre consigo. Aí se
incluem câmara fotográfica e
tocadores de MP3 players, que
começam a migrar para o
celular. Para os fabricantes,
alguns analistas apontam que os
padrões tendem a tornar a
diferenciação entre os celulares
apenas cosmética. De fato, o
design foi escolhido como uma
das prioridades. "Depois de
escolher a operadora e definir
quanto quer pagar, o design é o
apelo seguinte", afirma
Guimarães, da Motorola.
Recursos como câmara, jogos,

MP3 e transmissão de dados
bluetooth ainda entram em
uma faixa específica e
segmentada. E a tendência é que
esses recursos se tornem mais
baratos com a escala.

Mas o design não é a única
resposta. E preciso se concentrar
no que é realmente inovação.
E ela virá de serviços que
entendam bem a necessidade e
o interesse do consumidor.
Eles derivam dos recursos
citados, mas devem ser um
meio para algo que o cliente
descobriu que precisa.

Há barreiras, claro, inclusive
técnicas. A primeira é a bateria.
Com tantas funções, os avanços
mais recentes não conseguiram
ampliar a autonomia do
aparelho. Recursos como
viva-voz e flash de câmaras,
por exemplo, consomem muito.
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Por isso as melhorias puderam,
no máximo, manter mais ou
menos o mesmo tempo de
quando se usava apenas voz, que
pode ir de dois a cinco dias. Ou
seja, é pouco. Afinal, um
aparelho tão fundamental
não pode ter de ser
recarregado toda hora.

Vencidas as limitações, resta
a questão de como os outros
agentes do mercado podem
rentabilizar os novos recursos.
Música é um dos segmentos
mais promissores. Há hoje no
mercado brasileiro uma dezena
de celulares que toca MP3. Basta
o usuário escolher as músicas
que deseja no computador e
transferir para o celular. Sai feliz
e sem pagar nada. Mas as
gravadoras pressionam por
um modelo que garanta a
remuneração dos direitos
autorais. E empresas de
ringtones e operadoras de
celular aplaudem em coro
porque também querem
participar do negócio. A favor
deles, o baixo preço das músicas
e o risco de colocar um arquivo
não-original infectado com vírus
no celular. A proposta é que os
os fabricantes só vendam
aparelhos com um sistema de
gerenciamento de direitos
autorais (DRM, do inglês Digital
Rights Management). Assim, só
toca o que tiver o DRM. Se não
houver um consenso, a
tendência é que esse mercado
não dê lucros para as operadoras.

Nos países asiáticos mais
fissurados pela onda da
conectividade, o MP3 está
corroendo a receita que as
operadoras estavam conseguindo
com a venda de músicas para se
ouvir no aparelho móvel. Na
Coréia, a previsão é que todos os
aparelhos tenham tocadores de
MP3 até o final do ano.

Por aqui, a Motorola lançou
recentemente o E398, um
celular com MP3 player que
permite fazer a transferência de
músicas diretamente do
computador. Tem memória de
128 Mbytes removível. A
fabricante tinha outros para
tocar MP3, mas era necessário
usar o software específico da
Motorola, um processo não tão
flexível. "O E398 é destinado à
música, não precisa de software
nenhum", define Guimarães.
Tem sistemas de som de alta
qualidade. Nesse caso, o DRM
não se aplica.

A questão da remuneração só
deve realmente esquentar por

aqui quando as operadoras
puderem transferir os pesados
arquivos de música. Somente
com terceira geração e banda
larga, os usuários poderão baixar
músicas da operadora. Existe a
real vantagem de poder fazer
isso de qualquer ponto, sem
precisar estar perto do
computador para puxar os
arquivos via Bluetooth ou
infravermelho. Mas isso é pouco.
A saída é oferecer facilidades que
convençam o usuário a optar
pelo serviço da operadora.

Uma solução lançada
recentemente pela LogicaCMG é
um bom exemplo. Com ela, a
operadora pode permitir aos
assinantes usar os aparelhos
para identificar uma música
que esteja tocando em um
equipamento de som próximo.
Feito o reconhecimento, consulta
a rede para verificar se está
disponível e faz o download
daquela música na hora. Uma
foto do artista como imagem de
fundo para o visor do celular
também é oferecida, juntamente
com um serviço ao assinante
para aquisição de outras músicas
da lista de canções disponíveis.
Nesse caso, o usuário pensa duas
vezes para trocar algo que tem
de graça por uma opção em que
precisa pagar.

O ocaso
de uma indústria

O fim de uma indústria
tradicional. É a melhor forma de



mostrar que o mercado está
mudando e novas oportunidades
estão batendo na porta. Em
poucos anos, todos - ou quase -
os celulares terão câmaras
fotográficas embutidas. Talvez
não com os sete megapixels que
já existem em máquinas
fotográficas japonesas, mas pelo
menos o suficiente para atender
à necessidade da esmagadora
maioria da população. Nesse
contexto, porque comprar uma
máquina fotográfica? Talvez um
fotografo, mas a maioria deve se
contentar com um celular com
câmara. Esse cenário é tão
provável que as próprias
indústrias do segmento de
fotografia já se preparam
para ele.

O melhor exemplo é a
Kodak. "Podemos fornecer os
componentes fotográficos para
os fabricantes de celulares",
explica Flávio Luiz Gomes,
diretor-geral de fotografia da
empresa, que já tem hoje
um contrato mundial de
parceria com a Nokia. "Hoje,
há celulares com câmara,
amanhã, serão óculos com
câmara, por exemplo", prevê
o executivo.

Ao mesmo tempo aumenta a
venda de papel fotográfico, que a
empresa também vende. Mas se
fosse apenas isso, seria pouco.
Afinal, seria um desperdício de
um intangível tão valioso. Em
fotografia, poucas marcas são tão
reconhecidas pelo consumidor

como a Kodak. Mas a empresa
tem um plano. "O atributo da
nossa marca é confiança",
argumenta Gomes. E para
imprimir - e principalmente
armazenar - a confiança é um
fator importante. Em quem
confiar quando se trata de
guardar fotos do primeiro
aniversário do filho ou da
viagem de lua-de-mel? O
modelo já está pronto nos EUA.
Lá, o cliente guarda as fotos nos
servidores da Kodak. E como um
banco, só que de imagens, em
que é possível parar em
qualquer quiosque e ter a
imagem que precisa ser
impressa. Ou visualizar em uma
televisão, conectada na internet,
que pode ser em casa ou em
uma visita a amigos e familiares.
O objetivo é que a maior parte
do faturamento da empresa
migre para serviços, seguindo a
tendência mundial de buscar um
modelo de negócios mais
rentável do que um produto
simples. No Brasil, apenas o
serviço de impressão está
operando por enquanto.
Ê possível enviar os arquivos
digitais para as lojas e
receber impresso em casa
no dia seguinte.

A Kodak é talvez a empresa
mais identificada com o negócio
de câmara fotográficas. E é
consenso no mercado de que
eles demoraram a reagir à
entrada das digitais. O curioso é
que essa foi uma invenção da

própria Kodak, em
1976, quando surgiu
a primeira câmara
digital. É o caso
clássico da empresa
que inova, mas não
lança o produto
porque não quer
canibalizar as
próprias vendas.
Mas a Kodak já
mostrou que sabe
atuar no mundo
digital. A filosofia
da empresa é a
simplificação dos
processos para o
consumidor. Uma
das idéias mais
famosas é de ligar a
câmara diretamente
na impressora. Tem
também a que inclui
conexão Wi-Fi e
manda e-mail. Outra
invenção da Kodak: as
câmaras digitais que
mostram em um
vídeo a imagem antes
de bater o clique tem
de pagar o royalty para
a empresa americana.
A capacidade de inovar
permitiu à empresa
recuperar o terreno.
"Já estamos em
primeiro lugar nos
EUA em máquinas
digitais", avisa Flávio Luiz
Gomes, diretor-geral de
fotografia da empresa. É a
volta por cima.



Talento comprovado

Muito se fala das
vocações brasileiras.
Mesmo na área de

software, muito tempo já se
gastou para discutir o que as
empresas brasileiras têm
condições de fazer melhor.
Atenção: software para celulares
é uma excelente resposta.
O País possui todas as
tecnologias em operação
comercial com exceção da
terceira geração, em que é
preciso montar laboratórios para
simular as redes. E não se trata
de potencial. O Brasil está em
13a lugar no mundo em
desenvolvimento de software
para celular. Pequenas e grandes
empresas produzem aplicações
para o mercado brasileiro e a
maior parte delas exporta. No
caso das fabricantes de celulares,
o Brasil já atraiu investimentos
e esforços de várias empresas.
A Nokia anunciou em fevereiro
ter escolhido o Brasil para
sediar mais um centro de
desenvolvimento de aplicativos
com base em software livre
para celular. O Brasil venceu
a índia na disputa pela
comunidade de desenvolvedores
Linux, além da receptividade do
governo com os programas de
código aberto. Investimentos
não foram divulgados, mas a
Nokia já aplica 70 milhões
de dólares em pesquisa e
desenvolvimento no Brasil e

deve contratar pelo menos
mais cem profissionais com
o novo centro.

Mas o exemplo mais
impressionante da capacidade
brasileira no segmento é a
Motorola. Desde 2002, a
unidade brasileira da
multinacional se consolidou
como um dos principais centros
de desenvolvimento da
corporação no mundo. O
desenvolvimento é dividido de
acordo com a vocação de cada
país. Na índia é browser, os EUA
cuidam de multimídia e a Rússia
de Java. O Brasil centraliza o
desenvolvimento em mensagens
curtas. Mas a partir de 2005, a
unidade local ganhou mais uma
responsabilidade: combinar essas
habilidades. Foi a criação do
Brazil Test Center, único centro
da empresa em todo o mundo

distribuídas por Jaguariúna,
Campinas, Recife e Santa
Catarina. Serão feitos testes
para todo o tipo de software de
celulares, mesmo para os que
não forem lançados no Brasil.
A troca de mensagens, feita no
Brasil, precisa "conversar" com a
agenda do telefone, desenvolvida
na índia. "Mas é um teste
simples, tem de ter competência
no País", explica Rosana
Fernandes, diretora de
desenvolvimento. O profissional
brasileiro tem uma capacidade
sistêmica bastante forte, temos
visão do todo, do conjunto. É
onde o Brasil leva vantagem em
cima da índia e da China. Outro
ponto forte é que o brasileiro é
extremamente comprometido.
Por tudo isso, o time da
Motorola local vem
desenvolvendo projetos

O Brasil ocupa a 13a posição no mundo
em desenvolvimento de software para
aparelhos celulares

para integração e verificação de
software para telefonia celular

Com um investimento de
20 milhões de dólares, nos
próximos 15 meses está prevista
a contratação de cerca de cem
profissionais, que vão somar
550 pessoas na área de software
brasileira da Motorola,

regionais, como o celular
C353, primeiro TDMA
colorido lançado no mundo
e inteiramente desenvolvido
no Brasil.

O investimento de
multinacionais no mercado
nacional dá frutos rapidamente.
Entre os diversos centros de
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desenvolvimento da Motorola,
Recife (PE) se destaca cada vez
mais como um dos principais
pólos de software brasileiros. Em
2003, o pernambucano Haim -
Mesel trabalhava no CÉSAR em
projetos para a Motorola. Com a
experiência adquirida, saiu para
fundar a Meantime, que
desenvolve jogos para celular.

Pequenos de sucesso
Mas nem só de

multinacionais vive o
desenvolvimento de software
para celulares. Em setembro do
ano passado, uma empresa
brasileira recebeu o prêmio
"3G CDMA Industry
Achievment Award" dado a
empresas que contribuíram
significativamente para o
avanço da tecnologia CDMA
em todo o mundo. Poucas
tiveram essa honra até hoje. A
façanha foi realizada pela carioca
Wiz, que desenvolveu o "Crazy
Tones", que permite ao usuário
acrescentar campainhas
personalizadas ao celular, em
geral com um componente de
humor. A novidade já é usada
em mercados em boa parte
dos países do continente
americano, incluindo os EUA.

O fundador da Wiz, Sérgio
Carpenter, tem o hábito de ser
pioneiro. Trabalhava no Banco
Real ABN Amro em 2000.
Desenvolveu o primeiro projeto
de mensagens para celular da
multinacional, antes mesmo da

matriz. Resultado: um holandês
veio ao Brasil saber o que estava
acontecendo. A partir daí,
começou a vender projetos para
empresas como Ambev e Souza
Cruz. Na época, outras empresas
já queriam dividir receita com as
operadoras. Carpenter era
realista e oferecia um projeto
pronto. Fazia a proposta,
entregava, recebia e pronto.
Hoje, está em 14 países e tem
17 operadoras como clientes.
Para tanto, usa estratégias
comuns de outras áreas para

comprovar a qualidade. O setor
de software para celulares
também tem uma espécie de
certificação, que lembra um
pouco o Capability Maturity
Model, famoso CMM. É o
National Software Testing Labs
(NSTL). A Wiz, em 2004, foi a
terceira empresa do mundo a ser
aprovada. Além da certificação,
Carpenter explica que a
estratégia é tentar oferecer um
pacote completo, que hoje teria
de ter obrigatoriamente áudio,
imagem, utilitários e jogos.
Seguindo bem a cartilha que
reza, agora só resta
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crescer. No final de 2005, a Wiz
pretende instalar um escritório
no exterior. Ainda não revelam o
local, mas os EUA e a Europa
seriam boas apostas. Seja qual
for a escolha, o ponto de partida
será muito melhor do que
empresas que são obrigadas a
abrir filiais sem uma carteira de
clientes fortes para mostrar.

Tanta movimentação já
começa a mexer na demanda
pelos profissionais de software.
Na Motorola, a contratação para
suprir a nova área de testes já
começa a encontrar dificuldades.
"Se pudesse crescer hoje com
cem pessoas não haveria
ociosidade", conta Rosana, da
Motorola. Mas a empresa
prefere investir em técnicas para
melhorar a produtividade. Uma
das estratégias é oferecer bolsas
de mestrado e doutorado para

criar profissionais de alto nível.
A fabricante criou na
Universidade Federal de
Pernambuco uma disciplina que
aborda software para celulares.

De qualquer forma, Rosana
reconhece que a disputa para
obter profissionais está ficando
forte. "Gostaria que o ramp up
fosse mais rápido", aponta a
executiva, em referência à
capacidade de montar uma
equipe para tocar um projeto
ou centro de desenvolvimento.
E um indício forte de que a
formação de mão-de-obra
qualificada tende a ser um dos
gargalos para o crescimento do
setor. Ê por esse motivo que a
B2B Magazine promove, em
parceria com a Comptia, um
evento sobre qualificação
profissional na área de software
no final de abril.

E, na verdade, o problema é
bem-vindo porque indica
crescimento. Primeiro o setor
de TI fez com que o governo
percebesse a importância
estratégica do software para o
Brasil e concedesse apoio para
que as empresas tivessem custos
competitivos. Essas medidas
estão em gestação e ninguém
discute mais a necessidade de
isentar o segmento. Agora é
possível que a preocupação passe
para o segundo nível. Com o
setor em expansão e buscando
mercados internacionais, será
preciso atender à demanda com
uma oferta consistente de
profissionais qualificados.
É necessário sensibilidade
para perceber em que áreas
eles serão mais necessários.
O software para celular é,
sem dúvida, uma delas.

Jogo rápido
Empresas brasileiras se destacam na produção de jogos e conquistam
clientes internacionais. É o software que usa a criatividade e uma Marca
Brasil facilmente associada à diversão e ao entretenimento

Diversão é coisa séria. Em
especial no mercado de
tecnologia, que fatura

dezenas de bilhões com a
produção de jogos. No caso dos
celulares, o crescimento é
promissor, com previsão de

faturamento global de mais de
11 bilhões de dólares em 2006.
Ou seja, supera o de games para
PCs, que será 8,33 bilhões de
dólares. Os jogos devem
direcionar a fabricação dos
celulares assim como já fazem

na indústria de PCs. Eles devem
ser capazes de executar gráficos
em 3D e precisam estar na
ponta da tecnologia. Mas, mais
do que isso, tais aplicações são
uma oportunidade de negócios
para os desenvolvedores,



em especial as
empresas brasileiras.

Lá fora, os negócios vão
bem. Só no Japão, mais de
30 mil empresas atuam
nesse setor de jogos.
Há cuidados,
entretanto. "É um
mercado diferente
do de SMS,
ringtones e
aplicativos, precisa entender o
gosto do usuário com variáveis
diferente", explica Marcelo
Nunes de Carvalho, presidente
da Abragames e fundador da
fornecedora de aplicações
Devworks. "Ser rotulado
simplesmente como dados pode
levar à perda de uma receita
potencial", avisa. De fato, a
complexidade é grande. O
usuário pode jogar em casa, no
trabalho, no ônibus. Cada local
oferece tempos e condições de
jogo diferentes.

Há vantagens claras. Em
geral, o usuário lembra de levar
a chave de casa ou do carro e o
celular. Não leva o gameboy
para uma festa. Na Europa, a
maior parte usa quando está em
movimento ou simplesmente
esperando. Ou seja, 24%
quando estão esperando, 22%,
no carro, 12%, no trem.
Enquanto isso, apenas 9 % usam
no trabalho e 21% em casa.
Do ponto de vista da idade, o
mercado de jogos vai do
pré-adolescente, de 12 anos,
até a faixa entre 25 e 30 anos.

E, claro, ainda é uma cultura
fortemente masculina.

Desse breve resumo se
conclui que idade, local, modelo
de aparelho e sexo definem o
tipo de jogos. O dispositivo
influencia porque há o
problema da interface. Entre as
fabricantes, a LG e a Nokia têm
se esforçado mais para oferecer
aparelhos que facilitem o uso
em jogos. O melhor exemplo é
o Ngage, da Nokia, que foi
criado com o propósito de
entrar no campo dos gameboys.
Mesmo assim, a maior parte
dos desenvolvedores reza que
quanto mais curto e simples for
o jogo, melhor. Embora seja
perigoso generalizar, os que
desenvolvem aplicações para
celulares com a plataforma
Brew - propriedade da
Qualcomm — têm conseguido
mais sucesso na produção de
jogos simples e curtos. E mais

baratos, evidentemente. Os que
estão no canto oposto, fãs do
Java, têm produzido jogos mais
complexos e caros. É bom
lembrar que muitas aplicações
hoje superam facilmente a
qualidade que os usuários
tinham no antigo padrão Atari.
Seja qual for a melhor escolha,
a verdade é que os celulares
compatíveis com Java estão
crescendo. Em 2004, eram 30%
e a previsão é que cheguem até
45 % da base até o final deste
ano. A tecnologia já está sendo
considerada como segundo
plano, apesar da disputa entre
Brew e Java. "Os dois padrões
tendem a se igualar", prevê
Haim Mesel, presidente da
Meantime. Mas hoje é mais
fácil comprar em aplicações
desenvolvidas na plataforma
Brew. Em geral, o usuário
realiza a compra com apenas
um clique. Isso acontece porque
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é que as empresas nacionais
reclamam do pouco espaço
dado aos produtos que
desenvolvem. "A estratégia do
momento é investir em
marcas conhecidas, não há
mais jogos com marcas
desconhecidas nos mercados
desenvolvidos", confirma
Carvalho, da Devworks,
desenvolvedora brasileira
bastante conhecida no
mercado internacional. Para o
futuro, alguns analistas
apostam nos jogos com 3D,
multiplayers, brincadeiras com
câmeras e jogos antigos
adaptados para celular.

A forma de faturar
também é um componente
importante nesse setor. O
modelo de negócios hoje é o
compartilhamento de receitas
e mesmo pequenas empresas
têm conseguido vender
projetos dividindo os ganhos.
Elas conseguem participar do
mercado porque os custos de
produção ainda não são altos,
algo entre 30 mil dólares e
60 mil dólares para produzir
um jogo. Esses valores,
entretanto, triplicaram desde
2002, principalmente pela
crescente sofisticação das
aplicações. Mas se o jogo
começa a ficar pesado, um
consolo é que nesse novo
mundo a pirataria ainda não
entrou. Enquanto nos PCs e
consoles 90% dos jogos são
piratas, nos celulares o uso de

aplicações com direito autoral
garantido é a regra. Quando o
jogo é baixado, ele fica gravado
em uma área do celular em
que não é possível ser
retransmitido. Outra
possibilidade que se abre nesse
mercado é o uso do jogo como
uma nova mídia. Em 2003, a
B2B Magazine adiantava a
possibilidade de mídia dentro
dos jogos. E esse cenário
começa a se desenhar no
Brasil. A pernambucana
Meantime revela que está em
negociações com agências de
publicidade para usar os jogos
como mídia. Embora ainda não
se fale especificamente em
publicidade, a expectativa é que
um novo meio de comunicação
comece a ser desenvolvido. E
mais uma oportunidade para
os brasileiros, que podem
finalmente reunir capacidade
técnica de software com
criatividade e entretenimento,
área em que o Brasil tem
marca internacional
consolidada. Bola em jogo.

a padronização é maior.
Nas aplicações em
Java, normalmente
é preciso clicar
mais vezes.

Há outras
diferenças. Os jogos
em Java tendem a ser
mais sofisticados e,
portanto, mais caros.
Consequentemente,
são os que mais
investem em marca.
Do outro lado,
boa parcela dos
desenvolvidos em
Brew é simples e
barata de ser
produzida. Até
agora, o Brew leva
vantagem. O usuário
tem comprado os
mais baratos porque
joga principalmente
quando está esperando
em algum lugar.
Portanto, não pode
ser nada longo
nem complicado.

Entretanto, as
desenvolvedoras locais
têm algumas barreiras a
vencer. Uma delas é que
a tendência do momento
é lançar jogos famosos,
como Fifa, que exigem o
pagamento de direitos
autorais. Além do custo, é

muito comum esses jogos
já serem explorados por

grandes empresas de
produção de jogos. O resultado

Fonte: B2B Magazine, ano 5, n. 52, p. 16-26, abr. 2005.




