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Acessar a internet
pela rede celular é
uma conveniência
que ainda custa
muito caro no Brasil
SÉRGIO TEIXEIRA JR.

Q UASE TUDO JÁ SE FALOU
sobre o iPhone, o co-
mentado celular da Ap-
ple, mas ainda resta
uma dúvida: qual é o
modelo de negócios
do aparelho? Hoje. a

Apple ganha dinheiro com a venda
de cada iPod, mas perde na comer-
cialização de músicas, filmes e se-
riados de TV oferecidos na loja ele-
trônica iTunes. Como o valor do to-
cador é em grande parte determi-
nado pela coleção de músicas e ví-
deos que abriga, faz todo o senti-
do para a empresa subsidiar o con-
teúdo. No mundo da telefonia ce-
lular, porém, ocorre justamente o
contrário. As operadoras ofere-
cem os aparelhos com subsídios
que chegam a superar os 50% do
preço de custo. Em troca, que-
rem ganhar dinheiro com as li-
gações e. cada vez mais, com a
venda de conteúdos e serviços
que envolvem transmissão de
dados. Um dos melhores exem-
plos para entender essa lógica

§ de negócios é a recente onda
de smartphones que começa a
invadir o Brasil. Esses apare-
lhos inteligentes, capazes de

executar quase todas as funções de um
computador de trabalho, até bem pouco
tempo atrás só eram vistos nas mãos de
fanáticos por tecnologia. Hoje, já são en-
contrados por preços muito atraentes —
mas essa é só parte da história.

Desde o lançamento do primeiro Black-
berry, há sete anos, os smartphones evo-
luíram muito. Os modelos mais sofistica-

dos vão muito além de oferecer
acesso ao e-mail móvel. Ofere-
cem navegadores completos e
permitem editar planilhas ele-
trônicas e documentos de texto
com relativo conforto. Mas, pa-
ra quem não tem o privilégio de
receber um aparelho da empre-
sa, com um plano corporativo, o
serviço ainda custa caro. "Mes-
mo levando em conta a alta car-
ga tributária, os preços pratica-
dos no país estão entre os maio-
res do mundo", diz Luis Minoru
Shibata, da consultoria especiali-
zada Yankee Group. O smartpho-
ne mais barato à venda no país é o
E62, da Nokia. A Claro oferece o
aparelho por apenas 299 reais, uma
barganha. Mas esse preço é válido
apenas para clientes que aderirem
a um plano que começa em 215,90
reais mensais, com limite de trans-
ferência de dados (veja quadro). As
condições também incluem um ano
de permanência com a operadora. Ao
final desse período, o cliente terá pa-
go 2 590 reais em contas de celular.

É natural que as operadoras quei-
ram recuperar o subsídio do aparelho
com a venda de serviços, mas os valo-
res hoje cobrados devem contribuir pou-
co para o aumento da participação dos
dados nas receitas. No ano passado, as
ligações de voz foram responsáveis por
90% dos 25,9 bilhões de reais de fatu-
ramento das operadoras, de acordo com
dados do Yankee Group. A projeção é
que cheguem a 12% neste ano e perto dos
20% no fim da década. Reduzir os pre-

ços poderia-ser uma saí-
da para equilibrar a com-
posição das receitas, diz
o senso comum. Mas,
para Marco Quatorze,
diretor de serviços agre-
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(1) Informações relativas aos preços e planos de serviços para o consumidor final

gados da Claro, a matemática não é sim-
ples. "Estamos num ponto de amadureci-
mento do mercado", diz Quatorze. "Os
usuários ainda estão na fase de aprender a
usar os serviços." Outro ponto, segundo
ele, é a natureza da rede. "Acessar a inter-
net pela rede celular sempre vai custar mais
caro do que um acesso fixo." É claro que
há clientes mais que satisfeitos em pagar
pela comodidade. Paulo Campana Carra-
menha, presidente da em-
presa de pesquisas GFK
Indicator, comprou um
smartphone para unificar
agenda e telefone num só
aparelho. Seu pacote fixo
com a operadora é apenas
para fazer ligações. Para
enviar e receber mensa-
gens e acessar a internet,
ele paga o tráfego de for-
ma avulsa — a modalida-
de mais cara. Há meses que sua conta ba-
te nos 400 reais. "Ainda acho cara a trans-
missão de dados, mas também não uso o
serviço tanto assim", afirma Carramenha.

Mas a questão não se encerra no pre-
ço. Ela fica ainda mais complexa quan-
do se consideram as novidades tecnoló-
gicas que vêm por aí. Assim como diver-
sos modelos sofisticados que começam

O acesso à
internet pelas
redes Wi-Fi
pode ser uma
ruptura no
modelo das
operadoras

a aparecer, o iPhone será capaz de aces-
sar redes de internet Wi-Fi. Elas não per-
mitem deslocamento e em muitos casos
têm curto alcance, mas seu preço é mui-
to mais baixo do que o da rede celular —
quando não são gratuitas. Além de cani-
balizar as receitas de dados, os celulares
Wi-Fi permitem que as chamadas de voz
sejam feitas com programas como o
Skype. Esse tipo de incerteza em relação

ao modelo de negócios te-
ria sido um dos motivos
pelos quais a Verizon re-
cusou a oferta da Apple
para ser a operadora ofi-
cial do iPhone (ele será
vendido pela Cingular a
partir de junho). Para Mas-
simo Brizi, responsável
pela área de serviços de
dados da TIM, esse drible
na rede da operadora não

é uma preocupação. "O que importa pa-
ra o usuário é a conveniência de estar co-
nectado quando for preciso, não a rede
que ele está utilizando", diz.

De graça ou não, a verdade é que a idéia
de acessar a internet pelo celular ainda não
pegou para valer, com a exceção de paí-
ses como Japão e Coréia do Sul. Uma con-
sulta rápida ao Google para encontrar o

Todas as operadoras oferecem variados planos de serviços de voz

endereço de um restaurante ou o horário
da próxima sessão de cinema é urna coi-
sa, navegar por páginas de texto é outra
bem diferente. Na Europa, onde as redes
de terceira geração já estão em funciona-
mento, o principal serviço de dados a ge-
rar receitas para as operadoras é o bom e
velho SMS, ou torpedo. De acordo com
um estudo recente, apenas 14% dos con-
sumidores europeus enviaram fotos de um
celular a outro e uma fatia menor ainda
f 10%) usou o telefone móvel para acessar
a web. A venda de conteúdos também ain-
da é um negócio cujo futuro é incerto. Há
músicas na UOL Megastore, a loja de mú-
sicas do portal, que custam 99 centavos
de real. O download de uma única faixa
no serviço Play, da Vivo, custa 4,30 reais
— e, durante um período do ano passa-
do, além da música o cliente tinha de pa-
gar pelo tráfego de dados, o que facilmen-
te poderia levar o preço para mais de 10
reais. Para Shibata, do Yankee Group, o
alto custo vai levar os consumidores a bus-
car o conteúdo no computador e transfe-
ri-lo para o celular com um cabo, uma
operação que não tem custo. "Se as ope-
radoras não arriscarem uma mudança no
modelo de cobrança, o consumidor não
vai experimentar as novidades", diz Shi-
bata. "E isso nenhuma delas deseja." •
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