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A guerra do celular

EDUARDO VIEIRA

Q ual é o lugar certo para comprar
um celular de última geração, des-

ses com design de ponta e capacidade
para tocar todo tipo de mídia? Costu-
mava ser no quiosque da operadora.
Desde a semana passada, não é mais
assim. Pelo menos na China. A Moto-
rola abriu em Xangai sua primeira loja
e anunciou planos de inaugurar mais
quatro no mundo.

A Nokia já havia feito isso na Europa.
Abriu lojas na Itália, na Alemanha, na
Inglaterra e na Finlândia. Em junho, cru-
zou o Atlântico e chegou a Chicago. LG
e Samsung criaram redes de varejo pró-
prias na Coréia do Sul. O que houve com
o feliz casamento entre os fabricantes de
aparelhos e as operadoras de telefonia
móvel que parecia funcionar tão bem?
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De acordo com especialistas, os cami-
nhos dos dois setores não vão se sepa-
rar. Mas as empresas estão deixando de
ser parceiras incondicionais para adotar
estratégias independentes - e até con-
correntes. "A convergência tecnológica
e o aumento da competição podem fazer
com que operadoras e fabricantes se tor-
nem inimigos", diz um artigo recente da
revista Fortune. "E os dois lados já deram
sinais de que pretendem ir à guerra."

Os interesses dos antigos parceiros
começaram a entrar em choque nos úl-
timos anos, quando o número de linhas
em uso no mundo atingiu mais de meio
bilhão. Até então, a venda de telefones
só fazia crescer. A base de clientes das
operadoras como Vivo, Tim, Claro e Oi
estava em franca expansão. Para atrair
novos clientes, as operadoras compra-
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ram grandes lotes de aparelhos, subsi-
diaram a venda para o usuário final e
receberam todo mês com as contas de
telefone mais que o suficiente para fi-
nanciar o subsídio. Todos ficaram felizes.
Esse cenário, porém, não existe mais. A
venda de telefones não pára de crescer.
Mas a maior parte do faturamento vem
dos clientes que já têm celular e querem
trocá-lo por um modelo mais novo ou
mais sofisticado.

Diante disso, a maioria das operadoras
passou a se ocupar principalmente em
reter os clientes atuais, e não em conquis-
tar novos. Para cumprir essa tarefa, elas
precisam cada vez menos do subsídio aos
novos aparelhos como isca. Com isso, os
fabricantes ficaram sem sua principal es-
tratégia de venda. Eles se voltaram então
para inovações no design e na tecnologia.
O celular agora é vendido não apenas
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como serviço de comunicação móvel, mas
como um eletrônico de consumo. E, para
vender esse tipo de produto, apenas as
lojinhas das operadoras não servem.

No Brasil, o casamento entre ope-
radoras e fabricantes começou em
1999. Tornou o mercado brasileiro um
dos mais competitivos do mundo, com
vendas de R$ 3 bilhões no ano pas-
sado. Mas agora entrou em crise. "O
comportamento dos consumidores está
mudando. Tanto as operadoras como
as fabricantes ainda não sabem direito
o que fazer", diz Luis Minoru Shiba-
ta, diretor-geral da consultoria Yankee
Group. Mas a movimentação já co-
meçou. "O mercado está mudando",
afirma Denise Santos, diretora-geral
da BenQ-Siemens no Brasil. "Somos
e queremos continuar parceiros das
operadoras. Mas também queremos
desenvolver outros canais de venda."

Esse conflito pode ter desdobramen-
tos ainda imprevisíveis. Separadas, as
fabricantes e as operadoras entra-
ram em campos opostos no negó-
cio da convergência tecnológica.
Os celulares mais modernos tocam
músicas, passam vídeos, funcio-
nam como relógio, gravador,
walkman, despertador, câmera
fotográfica, peso de papel e o que
mais houver. E não necessaria-
mente o conteúdo que alime
esses dispositivos precisa vir
de uma operadora.

Há duas semanas, a fabri-
cante Nokia comprou, por US$
60 milhões, a empresa ameri-
cana Loudeye, um site espe-
cializado em venda de música
on-line. O movimento tem uma
lógica. Neste ano, a Nokia ven-
deu 15 milhões de celulares com
tocadores de música embutidos
somente no segundo trimestre.
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Kallasvuo,
da Nokia
(foto maior),
e Stringer, da
Sony, querem
ganhar dinheiro
com a venda
de vídeos e
música para
celulares.
As operadoras
não gostaram
da idéia

Mas não vinha recebendo um centavo
sequer dos US$ 400 milhões obtidos pelas
operadoras com a venda de músicas para
tocar no celular. "Nunca disse que está-
vamos fora desse mercado", afirmou o
finlandês Olli-Peka Kallasvuo, presidente
mundial da Nokia.

Logo veio a reação dos antigos parceiros.
"Parece que há pessoas que querem sa-
botar o negócio dos outros", disse Jens
Schulte-Bockum, diretor-executivo da
operadora Vodafone. De olho nas recei-
tas que esses serviços podem proporcio-
nar, fabricantes como Motorola e Nokia
também fecharam acordos nos Estados
Unidos com empresas como o Google e
a Apple. A Nokia colocou o programa de
mensagens instantâneas Google Talk num
de seus celulares. E estuda um modelo de
negócio para cobrar por seu uso.

Se as fabricantes forem bem-sucedi-
das em sua estratégia, as operadoras

podem perder duas vezes.
A Vodafone e a Orange
investiram US$ 100 bi-
lhões para montar redes
celulares capazes de
transmitir multimídia
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na Europa, conhecidas como redes de
terceira geração. Esperavam recuperar
esse investimento com o lucro da ven-
da de serviços de dados, sobretudo de
mensagens e músicas. Além de roubar
esse tipo de receita das operadoras, as
fabricantes estão também embutindo
nos aparelhos tecnologias que provavel-
mente vão causar redução no uso das
redes das telefônicas.

O presidente mundial da Sony, o ga-
lés Howard Stringer, recomendou que os
novos celulares da Sony Ericsson saís-
sem de fábrica carregados com vídeos
e músicas dos artistas da Sony Enter-
tainment. Pediu que o departamento de
pesquisas da empresa desenvolvesse
chips abastecidos de músicas e clipes.

A maioria dos novos aparelhos pode
ser ligada a um computador, para trans-
ferência de arquivos do PC para o celular.
E, de novo, sem passar pela rede das ope-
radoras. A Motorola lançou diversos apa-
relhos que vêm com o tocador de músicas
iTunes, o mesmo programa utilizado no
iPod. Algumas operadoras protestaram.
"Houve ruído, principalmente devido à
possibilidade de transferir músicas do
PC para o aparelho", diz André Pereira,
diretor da Motorola no Brasil.

A operadora Tim já se prepara para
conviver com o novo cenário. "É um
assunto delicado. Mas não podemos ir
contra a realidade da tecnologia. Nem
contra a vontade do consumidor", afir-
ma Mario César Pereira de Araújo,
presidente da operadora. "Se ele quer
passar música direto do computador
para o celular, não vejo como impedir."
Segundo o instituto inglês de pesquisas
Informa, o mercado de entretenimento
pelo celular poderá chegar a US$ 42
bilhões em 2010. "Não sei como esse
modelo de negócios vai evoluir no futu-
ro" , diz Araújo. "Mas sei que boicotá-lo
pode significar clientes a menos." •
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