
O celular já
foi muito

além da sua
função

básica, hoje
os aparelhos

se tornaram
uma nova

mídia capaz
de gerenciar

imagens

N
enhuma invenção recente tem
função mais pessoal e intransferí-
vel que um telefone celular. Hoje,
mais de 1,5 bilhão de pessoas -

cerca de um quarto da população mundial
— possuem um aparelho. Só em 2004, 690
milhões comercializados, o que equivale a seis
vezes o número de computadores pessoais e
laptops. A questão é que além dos números
totais estarem francamente em expansão,
uma extensão do papel do celular está sendo
experimentada por grande parte dos usuá-
rios. Os aparelhos hoje tiram e enviam foto-
grafias, acessam a internet, funcionam como
GPS, filmam situações e até recebem mensa-
gens em vídeo patrocinadas. O fato é que o
celular está ocupando seu espaço no panteão
do entretenimento, a grande indústria que os
especialistas afirmam que vai dominar a eco-
nomia. Mesmo sem que suas novas funções

tenham sido totalmente absorvidas pelos
usuários, o telefone celular já movimenta ci-
fras astronômicas. Só nos EUA ano passado,
US$ 4 bilhões foram gastos em serviços de
celulares por 182 milhões de portadores da
engenhoca. Na terra do Tio Sam, 40% dos
adolescentes entre 12 e 14 catorze anos pos-
suem celulares, justamente o público mais
permeável à absorção de novas propostas co-
mo jogos e outros tipos de download.

No Brasil, as coisas são um tanto diferen-
tes. Embora o número de downloads seja
crescente entre os clientes pós-pagos das ope-
radoras, a maioria dos celulares do país —
85% — ainda é do tipo pós-pago que tem
menos flexibilidade para sua atuação como
mídia. Seja como for, já está claro em escala
mundial: o celular está cada vez mais próxi-
mo da televisão e mais distante da invenção
de Graham Bell.
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L
awrence Morrisroe, 27 anos,
está obcecado com seu novo
brinquedo. Ele tem uma câ-
mera digital, reprodução de

vídeo, capacidade sem fio Bluetooth,
bastão de memória e uma tela de três
polegadas. É com ele que assiste ao seu
programa de TV predileto,"The Family
Guy". O aparelho lhe mostra quando a
via expressa que faz parte do seu traje-
to ao trabalho está congestionada. Mor-
risroe utilizou-o também para tirar fo-
tos em suas viagens à Austrália e Tai-
wan, enviando suas fotos ao seu Weblog
para que seus amigos e a família pudes-

sem vê-las. Seu pequeno brinquedo ver-
sátil também lhe permite matar as sau-
dades da mulher. Seu novo brinquedo é
seu telefone celular. "Não posso me ver
sem ele", diz Morrisroe, gerente da Ya-
hoo em San José, na Califórnia (EUA).
"Quero ficar conectado 24 horas por
dia e sete dias por semana para que eu
possa documentar minha jornada de
vida", completa.

Sempre ligado e sempre com você, o
celular é a engenhoca mais pessoal e
onipresente que já foi criada. Cerca de
1,5 bilhão deles estão em uso no mun-
do. No ano passado, 690 milhões foram
comercializados, seis vezes o número
de computadores pessoais e laptops. De

repente, este talismã de alta tecnologia
está se transformando em algo ainda
maior - um sistema futurístico de en-
tretenimento e a nova plataforma tec-
nológica mais empolgante desde a in-
ternet. As operadoras sem fio enviam
blocos cada vez maiores de dados e ca-
da vez mais rapidamente pelas ondas
aéreas. Os fabricantes produzem tele-
fones com telas maiores, chips de ima-
gens de 3D e sons e vídeos digitais exu-
berantes. Tanto empreendedores com
nova inspiração como titãs de entrete-
nimento estão numa corrida enlouque-
cida para desenvolver sons, gráficos, jo-
gos e vídeos para iluminar milhões de
telas de adolescentes.



"O telefone móvel é a plataforma de
software mais empolgante da história.
Está conectada à internet, é verdadeira-
mente global e é uma parte essencial
do estilo de vida de todos", afirma Mit-
chell Lasky, fundador da Jamdat em Los
Angeles. Sua loja de conteúdo móvel,
que abriu o capital no ano passado e
hoje tem suas ações cotadas na Nasdaq
(bolsa que negocia nos Estados Unidos
os papéis das principais empresas de
tecnologia e internet), arrecada anual-
mente US$ 40 milhões ao ano e alar-
deia uma capitalização de mercado dez
vezes essa soma vendendo musiqui-
nhas de "O Senhor dos Anéis" e jogos
como Jamdat Bowling.

Jogos para celulares não requerem es-
toques nem serviço e entrega, ressalta
Lasky, ex-executivo da área de videoga-
mes da Activison. Ao criar jogos para
terminais antigos, "eu poderia gastar
US$ 1 milhão antes de saber se um jogo
era divertido", comenta. "Aqui, sei dis-
so após US$ 10 mil gastos."

As pessoas já podem fazer uma am-
pla série de coisas no celular - embora a
maioria de nós ainda não faça muito -
e uma enxurrada de novas ofertas está
chegando. Entediado com a espera no
escritório do dentista? Você pode pilo-
tar um "Lotus in Asphalt: Urban GT"ou
despedaçar monstros em"Prince of Pér-
sia", ambos da fabricante de jogos mó-
veis GameLoft, sediada em Paris. Está
atrasado para uma reunião? A Map-
Quest transmite os melhores caminhos
para seu celular por um custo de US$ 4
por mês. O Smart Traffic da Pharos po-
de lhe informar quando um acidente
ocorre no seu caminho. Em busca de
amor? A Match.com, que deixa você li-
gado por US$ 5 por mês, descarta per-
fis extensos e vai direto ao instigante:
"Flerte em qualquer momento, em qual-
quer lugar", aconselha o serviço. De-
pois podem escolher um restaurante e

um filme com base nas avaliações do
Vindigo por US$ 25 ao ano. Se a situa-
ção não for das melhores, você sempre
pode fazer download e imagens de nus
do Pocket Joy, um serviço de US$ 10 ao

mês da VTX de Las Vegas.
A nova oferta mais impactante é de

TV. A Verizon Wireless lançou em feve-
reiro o V-Cast, que oferece dezenas de
canais com "mobisodes" de 60 segun-
dos de "24: Conspiracy" e outros pro-
gramas por US$ 15 mensais. As mães
podem acalmar bebés chorões com re-
prise condensadas de"Vila Sésamo". Pe-
lo menos 10 mil usuários assinaram o
serviço até agora, segundo a firma de
pesquisa MobiTV. Cerca de 300 mil pes-
soas recebem hoje 24 canais da MobiTV
das operadoras Cingular e Sprint. O ser-
viço, pela Idetic, uma empresa de Berke-
ley, Califórnia, que traduz sinais de TV
para formatos de telefone, estreou em
fins de 2003. Por US$ 10 mensais, a pes-
soa pode assistir a programas de negó-
cios da CBBC ou verificar os destaques
de "The Best Damn Sports Show Pe-
riod", da Fox Sports. A imagem é instá-
vel, com a metade do número de foto-
gramas por segundo da televisão regu-
lar, mas chega rápido.

O Vale do Silício está animado com
essa nova era de "celevisão","uma bem-
vinda pausa de cinco anos de turbulên-
cia financeira desde o estouro da bolha
da internet. É um bravo novo mundo",
diz Dietrich Ulmer, executivo-chefe do
braço de negócios móveis da Siemens,
que injetou US$ 26 milhões em dezenas
de firmas de software móvel e tem pla-
nos para apostar US$ 100 milhões no
total. "Lembra o ano de 1995 e a emer-
gência da internet. Não vemos quais-
quer limitações à inovação."

Esta explosão "no final, será mais im-
portante e provavelmente oferecerá uma
onda maior de oportunidades de inves-
timento do que o computador pessoal",
avalia L. John Doerr, o capitalista de ris-
co da Kleiner Perkins Caufield & Byers,
que financiou fenômenos do mundo
pontocom como a Amazon, Netscape e
AtHome. Kleiner e outras empresas apli-



caram US$ 22 milhões na Digital Cho-
colate, uma firma que cria jogos móveis
iniciada por William (Trip) Hawkins,
fundador da Goliath Electronics Arts,
também de jogos.

Mas os consumidores americanos es-
tão preparados para isso e eles conse-
guem mesmo acessar os serviços? As
ondas sem fio serão um fiasco a menos
que a tecnologia melhore e os consumi-
dores tenham mais confiança nela. Con-
teúdo de qualidade é crucial: alguém es-
tá realmente disposto a assistir ao ex-as-
tro infantil Gary Coleman de"Diff'rent
Strokes" em um episódio de "Love
Bytes", uma suposta comédia criada pa-
ra a tela pequena?

Os americanos adquiriram serviços
de dados sem fio no valor de US$ 4 bi-
lhões no ano passado, segundo o Yankee
Group. Mas 85% disso foram para sim-
ples mensagens de texto. O restante veio
de aplicações de download. E 60% des-

sa parcela corresponderam ao down-
load mais fácil de todos: musiquinhas
de chamadas telefónicas, segundo a
Qpass, que ajuda as operadoras a faturar
por serviços de dados. Atravessar esse
lixo digital para encontrar o que você
quer é complicado e cansativo. Captar
um pedaço de "Hate Me Now" dos rap-
pers P. Diddy and Nas pode exigir seis
cliques de até 45 segundos entre um e
outro - tudo para um trecho de música
de 20 segundos.

Chamadas interrompidas já são ir-
ritantes. Espere até que você perca a
recepção enquanto assiste ao noticiá-
rio do veredicto no julgamento de Mi-
chael Jackson. A carga da bateria é ou-
tro problema. E se os pais e avós utili-
zam serviços de celular concorrentes,
eles podem desistir da chance de com-
partilhar um videoclipe do primeiro
aniversário de Suzie.

"É tudo um pouco demais, mesmo

para alguns fãs decididos", comenta
Andy B. Arnold, um funcionário vete-
rano da firma de consultoria da era da
bolha Scient. Ele comprou recentemen-
te um Treo 600 e o usou para enviar fo-
tos, navegar na internet, disparar men-
sagens e tocar "tons de jogos". "Mas
nunca mais o utilizei depois da primei-
ra semana",confessa. A recepção falhou,
o que fez com que ele retornasse ao seu
Motorola de quatro anos, que utiliza so-
mente para ligações telefónicas. "Fiquei
muito mais contente agora que a vida
regressou à simplicidade dos velhos
tempos ", conta ele.

"Muitas pessoas focalizam-se em
todas essas novidades, mas estamos
três passos à frente dos nossos clien-
tes", admite James Ryan, vice-presi-
dente da Cingular.

Mas espere. Os primeiros PCs tam-
bém eram bastante desengonçados e
irritantes. Os celulares para todas as fi-
nalidades ficarão melhores. Os chips
ganharão mais velocidade, alguém con-
seguirá a resposta para a maneira de
tornar as baterias mais duradouras, e
algoritmos inteligentes ampliarão a lar-
gura da banda. Algum dia, o celular po-
derá ser tão eficiente que você descar-
tará seu iPod, seu laptop e seu Black -
berry. Haverá ganhadores no Vale do
Silício quando isso acontecer. E tam-
bém muitos perdedores.

As operadoras começam a ver os be-
nefícios do supertelefone. Na Sprint
PCS, 8 milhões dos seus 26 milhões de
assinantes usam hoje serviços de dados.
No ano passado trocaram 300 milhões
de fotos, gastando uma média de US$ 6
por mês - um adicional de 10% de suas
contas - acima das cobranças de voz. A
proporção de 16,6 milhões de assinan-
tes de dados sem fio da Verizon (do to-
tal de 43,8 milhões no fim de 2004) gas-
tou US$ 1,1 bilhão no ano passado, mais
do dobro do volume de 2003, para ob-



ter 100 milhões de mensagens de ima-
gem e 100 milhões de downloads. A fir-
ma de pesquisa In-Stat diz que as prin-
cipais operadoras americanas investirão
quase US$ 20 bilhões em dois a três anos
para atualizar as redes para a próxima
geração com o objetivo de suportar to-
dos esses serviços inovadores. Eles têm
pouca alternativa, já que os preços em
serviços apenas de voz caem
continuamente.

A Qualcomm está inves-
tindo US$ 800 milhões para
construir uma rede de vídeo
de transmissão móvel que será ofereci-
da aos consumidores no próximo ano.
A Crown Castle International, uma ope-
radora de torres de celular, está traba-
lhando com a Nokia para desenvolver
um serviço de transmissão de vídeo se-
melhante que ajudará a enviar progra-
mas de TV a telefones celulares.

O número de celulares em uso pode-

rá aumentar 40%, para mais de 2 bi-
lhões em três anos, prevê o IDC. Algu-
mas operadoras americanas já ofere-
cem acima de 350 jogos móveis dife-
rentes, com receita de US$ 345 milhões
no ano passado, revelam dados tam-
bém do IDC. A estimativa é que o fatu-
ramento possa crescer para US$ 1,5 bi-
lhão em três anos.

Vendas com jogos móveis deve
chegar a US$ 1,5 bi em três anos

Esses números estão atraindo as
maiores empresas que já operam no se-
tor e uma série de ingressantes. A Walt
Disney estava entre as primeiras gigan-
tes a fazer uma incursão no conteúdo
móvel. Há cinco anos começou a vender
telas de proteção simples de Mickey
Mouse em preto-e-branco no Japão.
Hoje o Japão é seu maior mercado mó-

vel, com uma receita anual de US$ 90
milhões. A Disney comercializa atual-
mente 6 mil itens por meio de 48 opera-
doras em 27 países, desde tons de cha-
madas "Zip-A-Dee-Doo-Dah" e tela de
proteção Simba para jogos inspirados
em filmes como "Piratas do Caribe". Os
adultos podem obter sua parte de noti-
ciário, programas esportivos e novelas

pela ABC News, que perten-
ce à Disney, ESPN e Soap-
Net na V-CAst da Verizon.

A ESPN está se tornando
uma"operadora de rede vir-

tual móvel". Ela comprará ondas aéreas
excedentes da Sprint e de outras opera-
doras a taxas de atacado, depois reven-
derá os minutos, junto com os serviços
de dados, para o público. A Disney po-
derá lançar uma segunda rede sob a
principal marca. "Se for um negócio de
US$ 1 bilhão ou de US$ 20 bilhões não
importa, será uma grande oportunida-



de", afirma Laurence Shapiro, chefe do
setor de negócios móveis do mercado
interno da Disney, criado em 2001. Ape-
sar de a bolha da internet ter incentiva-
do empresas que construíram algo no-
vo na vã esperança de que os clientes e
os lucros poderiam vir de alguma for-
ma posteriormente, na revolução da
"celevisão", "isso já está construído, e
eles já estão aqui e estão comprando
conteúdo", diz Shapiro.

A Disney também vê o celular como
um instrumento de marketing. Para pro-
mover seu desenho animado da Pixar
"Os incríveis", ela ofereceu tons de cha-
madas, imagens e jogos para download.
"Cada download foi outra impressão pa-
ra o filme. É um novo modo para anun-
ciar", diz acreditar Shapiro. Em breve
existirão cartazes de filmes com códigos
curtos impressos neles para que o consu-
midor possa comprar na hora o filme
por telefone. A EMI Music, da mesma
forma, tem um novo acordo com a Cin-
gular para oferecer músicas via celular
antes mesmo do lançamento de um ál-
bum. O primeiro "single" do próximo
CD da banda Coldplay é denominado,
apropriadamente," Velocidade de som"e
agora está disponível em uma amostra
de 30 segundos para celulares, dois me-
ses antes de o álbum chegar às lojas.

A divisão Turner da Time Warner ga-
nha dinheiro no setor móvel por meio
de seu controle da Nascar Interactive.
Quatro milhões dos 75 milhões de fãs do
campeonato Nascar acessam mensal-
mente seu site na internet. Durante três
meses fizeram downloads de todos os
tipos de imagens para seus telefones.
Agora podem acompanhar cada uma
das 36 corridas da Nascar por tempora-
da ao vivo. Quer dizer, mais ou menos is-
so: a Turner não tem direitos de vídeo
das corridas da Nascar, de modo que os
fãs podem ver um desenho animado de
carros em miniatura girando em volta



da pista em seus celulares, em tempo
real, e ouvir seu piloto preferido falar
com seu técnico durante a corrida. Cer-
ca de 300 mil pessoas fizeram assinatu-
ra do serviço. "Nenhum outro esporte
permite que você seja um voyeur como
esse", observa Drew Reifenberger, que
comanda a Turner Sports Interactive.

A SK Telecom da Coreia do Sul e a
EarthLink, a provedora de acesso à in-
ternet fundada por Sky Day-
ton no boom da rede mundial,
estão em um empreendimen-
to de US$ 440 milhões para
oferecer serviços de celular.
Dayton, que dirige a SK-
EarthLink, sustenta que o no-
vo negócio pode abocanhar
US$ 2 bilhões em receita nos
próximos quatro anos. "Na
Coreia as pessoas realizam
suas operações bancárias, fa;

zem compras e assistem a no-
velas em seus telefones", diz
ele. "É como ter uma bola de
cristal sobre tudo que aconte-
cerá aqui."

Há alguns anos, as pessoas
na Ásia e Europa têm usado
seus celulares para enviar tex-
tos e mensagens de vídeo, ou-
vir música e acompanhar jo-
gos de futebol. Os serviços
sem fio de conteúdo rende-
ram quase US$ 15 bilhões no
mundo no ano passado, de um total de
US$ 93 bilhões em receita de dados sem
fio, afirma o Yankee Group. A Qual-
comm informa que as pessoas ao redor
do mundo fizeram 250 milhões de
downloads em solicitações com base no
Brew, seu software móvel.

Apesar de seguir os passos das gran-
des operadoras, a revolução "celevisão"
pode ser proporcionada mais por em-
presas novatas. Em cinco anos os capi-
talistas de risco aplicaram US$ 10,5 bi-

lhões em novas firmas relacionadas ao
setor sem fio. A Enpocket, de Boston,
administra sites móveis para encontros
de casais (Match.com Móbile nos Esta-
dos Unidos e MyCupid na índia) e ven-
de cartões eletrônicos. Arrecadou US$
15 milhões da BlueRun Ventures, ex-No-
kia Venture Partners, e de outras empre-
sas. A I-play, de Londres, que cria seus
próprios jogos e distribui títulos da Elec-

Shapiro, da Disney: celular é instrumento de marketing

tronic Arts, obteve US$ 50 milhões da
Apax Partners e Argo Global Capital. A
Sorrent, uma fabricante de jogos, rece-
beu US$ 30 milhões em investimento
da New Enterprise Associates, Sienna
Ventures e outras.

A Sorrent, sediada em San Mateo,
Califórnia, e fundada em 2001 por dois
executivos da Electronic Arts, criou al-
guns títulos, mas prefere licenciar pro-
dutos de grandes estúdios. Recente-
mente desenvolveu um jogo baseado

no filme "Robots" da Fox e Blue Sky
Studios. "As operadoras gravitam nas
grandes marcas", afirma o executivo-
chefe da Sorrent, Gregory Ballard. Ele
trabalhou com videogames, música on-
line e vídeos digitais, mas diz que ne-
nhum desses produtos consegue com-
petir com o alcance dos celulares. "Sa-
bemos que chegamos lá quando al-
guém na Tailândia que está cuidando

do seu arrozal diverte-se com
um dos nossos jogos."

A Sprint recebe agora uma
centena de solicitações por sema-
na de pessoas ávidas por vender
seus produtos por celular, relata
John C. Burris, diretor de serviços
de dados."Não somos executivos
de Hollywood nem temos 100
pessoas que conferem nossos jo-
gos ou música", diz ele. "Temos
talvez uma dúzia de pessoas para
isso. Assim, temos de trabalhar es-
treitamente com os parceiros que
agregam e nos trazem conteúdo."

A Jamba age como a Wal-Mart
sem fio para operadoras. Ela ar-
recadou US$ 180 milhões em re-
ceita no segundo semestre do
ano passado, vendendo musiqui-
nhas malucas e telas de proteção
com caveira flamejante. A Jamba

possui uma biblioteca de 50
mil programas e cuida de mais
de um milhão de transações

por dia. Um jogo permite que a pessoa
dirija uma Ferrari girando o telefone
em vez de lutar com um joystick re-
chonchudo. O software por trás das len-
tes da câmera orienta ao jogo onde vo-
cê está dirigindo.

A empresa, formada em 2000 e sedia-
da em Berlim, popularizou o modelo de
assinatura de download, vendendo três
musiquinhas de vídeo por US$6 ou por
US$ 2 semanais por um novo jogo a ca-
da semana. Os clientes digitam um có-



digo curto nos seus telefones e a despe-
sa é mostrada em sua conta sem fio. As
operadoras ficam com 25 a 40 cents de
cada dólar. A Jamba, que recebeu inves-
timento de US$ 40 milhões da Summit
Partners, foi adquirida em junho de
2004 por US$ 273 milhões.

A Jamba de Mitch Lasky, desde que
lançou seu serviço móvel de jogos no
ano passado, realizou 22 milhões de ses-
sões de multijogadores. Tem quase 200
mil usuários e hospeda 30 mil eventos
todas as semanas. Um grande sucesso é
um jogo de charada denominado Beje-
weled. Os dez jogadores melhores clas-
sificados disputaram entre si uma média

de 23.600 vezes. A Jamdat também ob-
teve uma cobiçada licença da NeoPets,
uma comunidade on-line de 93 milhões
de pessoas que desenham e brincam
com bichos de estimação imaginários.
"A ideia é encontrar algo virai e excitan-
te que se ajusta a um surto de atividade
de cinco minutos", explica Lasky."Nos-
sa ambição é nos tornamos a Electronic
Arts da telefonia móvel".

Trip Hawkins, o fundador da Elec-
tronic Arts, escuta esse refrão muitas ve-
zes de candidatos a magnata do setor
sem fio. "É ridículo. A EA será a EA do
setor móvel", afirma. Deste modo, ele
visualiza além de videogames na sua no-

va empresa, a Digital chocolate, de San
Mateo. Ele espera criar um género to-
talmente novo de jogos de telefone que
viciam. Um esforço inicial: Babysitter,
um jogo que permite à sua criança aper-
tar botões para mudar imagens na tela
enquanto escuta canções próprias para
a idade. Apertando um botão, o vapor
sai de um trem ou um camelo se trans-
forma em elefante. Estrelas faiscantes e
ovelhas saltadoras tranquilizam aque-
las crianças agitadas na hora de dormir.
Nos próximos meses Hawkins lançará a
Móbile League Sports Network, um tor-
neio de fantasia que permite aos fãs de
basquete e futebol trocarem jogadores



e criar suas próprias equipes. Outro jo-
go, Message in a Garden, desafiará os jo-
gadores a (virtualmente) plantar vege-
tais e flores, apesar de pragas, estiagem
e ervas daninhas. "Quero que nossos
clientes sejam fiéis a nós, não à operado-
ra", observa Hawkins."Quando você faz
algo que contagia, isso é um enorme
ponto que pesa na balança."

Mais lucrativo do que o conteúdo in-
fantil é o conteúdo só para adultos. Em
abril, o web site Pokerroom.com come-
çou a permitir que usuários de celular
jogassem o Texas Hold' Em por dinhei-
ro, unindo-se a 3,5 milhões de jogadores.
Muitos telefones conseguem agora na-

vegar na internet para obter uma varie-
dade de conteúdo erótico da Unwired
Sex, Grátis Ringtone e dezenas de outras
novatas. Uma empresa britânica oferece
o VibraExciter, colocando o toque silen-
cioso do telefone receptor de ligação pa-
ra novas aplicações imaginosas.

"Queremos oferecer aos clientes a
possibilidade de chegar ao conteúdo que
querem e não restringi-los indevida-
mente", diz Ryan, da Cingular. "Apenas
não queremos que seja associado com
nossa marca."

O mercado móvel é tão poderoso que
pode trazer as companhias de volta da
morte. A Info Space, uma remanescente
da explosão de pontocom, costumava
fornecer dicas de horóscopo e previsões
de tempo a portais da internet. Agora
administra portais de celular, oferece
conteúdo móvel como tons de chamadas
e jogos, além de realizar torneios de Te-
tris e PacMan. Em
2004 a companhia
anunciou receita de
US$ 93 mil no se-
tor, 40% do fatura-
mento total e bem
acima dos US$ 28
milhões obtidos
em 2003.

Durante o boom a Vindigo captou
US$ 24 milhões em capital de risco e ob-
teve ampla visibilidade para seu guia de
cidades para PalmPilots. Quando o mer-
cado despencou em meados de 2000, o
fundador Jason Devitt se retraiu. Ele dis-
pensou 25 funcionários, metade da equi-
pe, e o pessoal que ficou desenvolveu
lentamente softwares para o carro-che-
fe da Vindigo, depois adicionou outras
aplicações como MovieGoer, GuyStuff
e Celebrity Now. Há dois anos, ele mu-
dou de foco para longe do mercado de
assistente digital pessoal (PDA).

"O mercado de celular já é maior do
que o mercado de PDA jamais será", ex-

Mais lucrativo que
os jogos infantis, só
o conteúdo voltado

aos adultos

plica Devitt. Ele vendeu a empresa em
agosto do ano passado por US$ 36,5 mi-
lhões para a For-Side, uma companhia
que atua em mídia móvel do Japão. Ele
ainda dirige a empresa e espera obter
muito lucro na área móvel.

O celular oferece salvação para Frank
Chindamo, um roteirista e produtor de
Hollywood. Em 1987 ele começou a rodar
filmes curtos de comédia quando era es-
tudante da escola de cinema da Columbia
University, usando bolsas da HBO. Em
um esforço de dez minutos,"Shoe Shine",
com a dupla de atores Jerry e Bem Stiller
(pai e filho). Chindamo passou a filmar
curtas para a HBO, MTV e Comedy Cen-
tral, mas em meados dos anos 1990 pas-
sou à internet, imaginando que era o fu-
turo. Ele fez 26 curtas para o site da War-
ner Bros. Depois tentou filmar para Palm-
Pilots e outros PDA, mas descobriu que os
usuários não tinham interesse.

Agora ele dirige a
Fun Little Movies,
que ele criou em
março de 2003 com
menos de US$ 500
mil, e a Velvet Steam-
roller, uma produto-
ra de filmes. Suas mi-
niséries em miniatu-

ra, que estreiam na Sprint PCS em janei-
ro, usam atores de novela, atrizes não con-
sagradas e Gary Coleman (em "Love
Bytes"). Um seriado, apropriadamente
chamado de"Minibikers", mostra anãos
como combatentes de crime em micro-
motocicletas. "O setor móvel é a quarta
tela", afirma Chindamo. Depois do cine-
ma, televisão e o PC. Ele sustenta que um
dia ela terá a mesma legitimidade. Os cus-
tos de produção são de US$ 2 mil a US$
8 mil o minuto, em comparação com US$
1 milhão por minuto dos filmes de gran-
de orçamento. "Estamos à beira de algo
muito empolgante", diz ele. "Vamos ga-
nhar muito dinheiro com isso."



Ávidos por
novidades
Entusiasmado com a tecnologia de ponta,
o brasileiro recebe bem os lançamentos
POR THAIS COSTA

O
brasileiro é reconhecida-
mente um adepto das no-
vas tecnologias. Nem tan-
to como os japoneses, cla-

ro, mas é sabido que costumamos ofe- ,
recer pouca resistência às inovações
tecnológicas. Na linguagem corpora-
tiva de marketing, "apresentamos bar-
reira zero às novidades". Em outras
palavras, acatamos sem pestanejar ítí-
do o que elas lançam no mercado. As
operadoras celulares, que reúnem em
sua atividade a inovação mais difun-
dida e bem-aceita dos últimos tem-
pos — o celular — são unânimes em
confirmar essa característica do po-
vo brasileiro. Luiz Avelar, vice-presi-
dente de marketing e inovação da Vi-
vo, Alberto Blanco, diretor de marke-
ting do grupo Telemar, e Gabriel Men-
des, gerente de produtos de valor
agregado da TIM, pertencem a em-
presas competidoras, mas neste as-
pecto estão absolutamente de acordo.

O progresso tem sido rápido, disse
Avelar. "Em um ano constatamos 600%
de crescimento no volume de down-
loads", comentou comparando maio
de 2004 e 2005.

Dias atrás, quando houve o lança-
mento do filme StarWars, a meta de ven-
der cem mil downloads de jogo e ring-
tones foi atingida na metade do prazo
estimado. "Atingimos os cem mil pri-

meiros downloads em duas
semanas e não nos 30 dias cal-
culados a princípio", afirmou.

Naturalmente as empresas
enfrentam restrições, ou seja,
nem todos os celulares são ca-
pazes de fazer downloads. A
Vivo, que possui mais de 25
milhões de clientes, identifi-
ca apenas 7% desse universo em condi-
ções de baixar ringtones mais sofistica-
dos (polifônicos) e fotos, vídeos ou ser-
viços de localização", disse Avelar.

A TIM enfrenta o mesmo problema.
Grande parte de sua base não possui
um telefone capaz de baixar serviços
de valor agregado."No caso dos ringto-
nes monofônicos, que hoje represen-
tam a grande maioria dos downloads,
a clientela quase integral tem acesso,
mesmo a composta por pré-pagos, que
totalizam 85%", disse Mendes.

Por ser uma rede de implantação
mais recente, a Oi não é tão atingida
pela antiguidade dos telefones. "Seus 8
milhões de clientes têm celular com
acesso a downloads", afirmou Blanco.
Nem todos fazem uso, evidentemente.
Mas todos poderão, em algum mo-
mento, trafegar um SMS, como se con-
vencionou chamar as mensagens curtas
de texto. Em todas as operadoras, os
SMS ocupam 80% dos downloads efe-
tuados. Eles custam de R$ 2 a R$ 3 por

Luiz Avelar, da Vivo: progresso rápido

unidade na Vivo e totalizam 2 a 3 mi-
lhões de downloads ao mês. Os servi-
ços de notícias, também acessíveis por
meio da plataforma de SMS, não se
equiparam aos ringtones em aceitação.

Nos aparelhos mais sofisticados, os
clientes podem fazer downloads de
ringtones de melhor qualidade (poli-
fônicos), papel de parede (como se faz
no microcomputador), games e vídeos.
Todas as empresas oferecem tudo isso,
com maior ou menor variedade. A Vi-
vo tem cem jogos em uso, com 200 apli-
cativos. Em maio último, a operadora
contabilizou 1,3 milhão de dowsloads
de aplicativos, dos quais 50% jogos. Os
demais incluíam papel de parede, ring-
tones e vídeos.

O desenvolvimento de aplicativos
merece um capítulo à parte. Boa parte
deles é simplesmente importada dos
mercados mais maduros, entre os quais
Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul,
onde a terceira geração do celular (3G)
é uma realidade. Mas as empresas tam-



bem têm por princípio estimular o de-
senvolvimento de aplicativos locais.

Financiar é a forma mais requisi-
tada de ajuda. "Se detectarmos poten-
cialidade, financiamos o desenvolvi-
mento", disse Avelar, da Vivo. Uma das
apadrinhadas pela operadora, a WIZ,
conquistou o mundo, segundo Avelar.
A empresa começou pequena mas ho-
je fornece para a gigante Verizon", dis-
se o executivo.

Com o objetivo de estimular o tráfe-
go de SMS e, portanto, a receita dele re-
sultante, a Oi lançou uma rádio intera-
tiva. "Em três meses, foram enviadas
três milhões de mensagens e feitos 300
mil downloads", afirmou Blanco. Ao
lado desse tráfego intenso também se
constatam os 200 mil vídeos, mas estes
são computados de forma isolada. "Não
juntamos downloads de ringtone com
vídeos, pois são serviços de natureza
diversa", afirmou.

O crescimento do uso de SMS ocor-
re em progressão geométrica. Na TIM,
por exemplo, mais da metade dos usuá-
rios que tem acesso ao serviço o utili-
za pelo menos uma vez ao mês. Men-
des, que gerência justamente a área de
serviços de valor
agregado, lem-
bra que a receita
é um bom refle-
xo da velocidade
com que o tráfe-
go de dados
avança sobre o
de voz. Sem con-
tar a venda de
aparelhos, a
TIM ampliou de
2,7% no primei-

Gabriel Mendes,
da TIM:

downloads para
pré-pagos

ro trimestre do ano passado para 6,3%
no período correspondente deste ano,
a parcela da receita relativa ao tráfego
de dados. "A música que mais toca no
rádio também vai ser a mais pedida à
operadora, como foi o caso da Festa no
apê", afirmou Mendes.

A Vivo desfruta de porcentual seme-
lhante da receita referente ao tráfego de
dados — 6%., informou Avelar. No caso
da Oi, essa proporção atinge 5,5%. Nos
países mais maduros da Europa, Ásia e
América do Norte, a parcela de dados
atinge 10%al5%da receita de serviços.
A defasagem brasileira em relação ao res-
to do mundo é de três anos, calcula Ave-
lar. E a rapidez com que tal distância tem
sido vencida foi destacada pelo executi-
vo. "Se andarmos para trás três anos, per-
ceberemos que os números do Brasil de
hoje são muito melhores comparados
aos desses mercados ", disse.

A Vivo vai lançar em breve os jogos
de três dimensões (3D), como os exis-
tentes na internet fixa. "Aí vai ser um
espetáculo", comentou. O executivo
sonha com o dia em que 10 milhões de
clientes acessarem a plataforma Brew,
que permite serviços sofisticados. "Es-

tes downloads
custam R$ 10 e
não R$ 2 ou R$ 3
como os ringto-
nes", contabili-
zou. Em maio,
para se ter um
exemplo, 800 mil
fotos foram en-
viadas, ou seja,
15 fotos por celu-
lar ao mês, entre
aqueles que têm
acesso ao servi-
ço. Na Europa a
média não ultra-
passa um terço
disso (5)! 0
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