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Operadoras e provedores de internet traçam planos para ganhar dinheiro com serviços de envio 
de fotos, salas de bate-papo e jogos pelo ar  
 
Uma nova onda está se erguendo no mar da telefonia celular. Com recursos de multimídia, os 
aparelhos móveis que estão chegando às prateleiras prometem fazer os usuários esquecer de uma 
vez o decepcionante WAP, em que a navegação na internet se limitava a entediantes três linhas 
de texto. As vedetes do momento são o MMS, que permite a troca de mensagens com texto, som 
e imagens, e a tecnologia Java Micro Edition, que torna possível executar programas no telefone 
como se fosse no computador de casa. Com eles pode-se participar de salas de bate-papo, enviar 
fotos coloridas e jogar aventuras virtuais em uma tela maior e com alta resolução. “As pessoas 
vão deixar de usar o telefone colado ao ouvido para mantê-lo ao alcance dos olhos”, diz José Papa 
Neto, diretor do Selig, o braço de telefonia móvel do iG.  
 
No centro dos novos modelos de negócios estão operadoras de telecomunicações, em torno das 
quais orbitam produtores de conteúdo, fabricantes de aparelhos e provedores de internet. 
Atualmente, assim que um usuário entra em um site para ler seu horóscopo os minutos da ligação 
começam a ser cobrados. Uma parte vai para a prestadora de telecomunicações e outra se 
destina para a companhia que criou o conteúdo do site. “É nessa hora que começa a funcionar a 
caixa registradora”, diz Neto que, na última semana, esteve em New Orleans, nos EUA, 
acompanhando as últimas novidades na CTIA, maior feira de tecnologia para celulares do planeta. 
Em outros modelos de negócio, a cobrança não é por minuto e sim de acordo com a quantidade 
de dados que o usuário carrega no celular. É essa a solução que deve reinar nos jogos, a maior 
aposta do setor. Em alguns programas criados no Centro de Estudos e Sistemas Avançados do 
Recife, o Cesar, o usuário paga entre US$ 3 e US$ 7 para carregar o jogo no próprio 
equipamento. Depois que o programa estiver dentro do telefone, o uso é ilimitado. “As operadoras 
estão muito interessadas para oferecer serviços que possam ser convertidos em receitas”, diz 
Haim Messel, do Cesar. De acordo com ele, o mercado de jogos no celular deve saltar de  
 
US$ 1,3 bilhão para US$ 5 bilhões no mundo em três anos. Embora o momento da telefonia 
celular seja muito similar ao do início da internet – quando a descoberta de uma tecnologia 
inovadora estimulou a criatividade empreendedora e centenas de planos de negócios nasciam 
diariamente – a situação atual é bem diferente. “A experiência com a internet deixou as 
operadoras muito mais cautelosas”, diz André Pacheco, analista de pesquisa do Yankee Group. 
“Todas querem saber muito bem como será o retorno dos investimentos antes de fazer qualquer 
coisa.”  
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