
Até que a morte as separe
Casamento entre internet e telefonia celular promete mudanças
profundas na venda de conteúdo móvel.
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Onamoro entre internet e telefonia
celular está ficando sério. Empresas
tradicionais da grande rede de

computadores como Google, Yahoo! e
Microsoft começam a posicionar-se para
garantir uma presença forte no mundo da
mobilidade. A seu favor contam com avanços
tecnológicos nos telefones e nas redes de
acesso sem fio que prometem uma
integração cada vez maior com a internet.
Isso provocará grandes mudanças na oferta
de serviços de valor adicionado (SVAs) e
dispara desde já um alarme entre as
operadoras: nenhuma quer se tornar simples
tubos para tráfego de dados no futuro.

O interesse dos grandes players da
internet pela telefonia celular tem uma
razão simples: a base de terminais móveis
no mundo inteiro é muito maior que a de
PCs conectados à web. No Brasil, por
exemplo, há mais de 100 milhões de linhas
móveis em serviço, mas apenas 30 milhões
de internautas. "É uma oportunidade
enorme de expansão dos nossos
horizontes", afirma o gerente de buscas,

comunidades e comunicações do Yahoo!
no Brasil, Fábio Boucinhas.

Para companhias como Yahoo!, Google e
Microsoft, a receita oriunda do mundo celular
ainda é pequena, mas elas sabem que isso
pode mudar no futuro e a hora de posicionar é
agora. Não faltam exemplos desse
movimento, tanto no Brasil quanto no exterior.
Em julho do ano passado, a Microsoft trouxe
para os usuários brasileiros de seu serviço de
instant messaging (IM), o MSN, a integração
com celulares através de mensagens de texto
(SMS). Hoje, 2 milhões de usuários do MSN
no País já cadastraram seus telefones móveis.
Cada mensagem enviada do
MSN para um celular custa R$
0,31 (sem impostos) e é cobrada
na conta de telefone de quem
enviou. A receita é dividida entre
as operadoras e a Microsoft,

"A LONGO PRAZO AS
OPERADORAS VÃO

VIRAR CANOS. É
INEVITÁVEL"
Fábio Boucinhas,

do Yahoo!

que, por sua vez, divide sua parte com a
Yavox, responsável pela integração. Em breve,
será lançada uma versão do MSN em Brew,
para clientes da Vivo fazerem download.

O Yahoo!, dono de uma enorme
comunidade de usuários de e-mail, fotologs e
outros serviços do mundo web, também não
fica atrás. Criou nos EUA, recentemente, um
aplicativo para download nos celulares
chamado "Yahoo! Go". Com ele, as pessoas
acessam seus e-mails, lêem notícias, fazem
buscas etc. No Brasil, por enquanto, o
Yahoo! tem apenas um portal WAP, mas
promete lançar neste semestre o One
Search, uma ferramenta de busca de
informações úteis na rua: trânsito,
restaurantes, cinemas, eventos etc.

O Google, por sua vez, oferece nos EUA
uma série de serviços de informações via SMS
através do número 466453 (que forma a
palavra "Google" no teclado alfanumérico dos
celulares). Desde o fim do ano passado,
vídeos selecionados do YouTube, site que foi
comprado pelo Google, estão disponíveis para
clientes da Verizon Wireless fazerem
download. Em breve, a oferta será expandida
para outras operadoras. Enquanto isso, no
Brasil, onde o Orkut virou uma febre, o Google
firmou parceria com a Claro para permitir que
seus usuários interajam com o site de
relacionamento através do celular. "Queremos
levar para o celular a experiência que temos
na internet", afirma o presidente do Google no
Brasil, Alexandre Hohagen. Há rumores no
mercado internacional de que o Google
planejaria lançar um telefone celular, tal como
fez a Apple com seu iPhone, mas nada foi
confirmado até o momento pela companhia.

Vale lembrar que o namoro entre internet
e telefonia celular não
começou agora. Ao contrário,
é até bem antigo. Uma das
primeiras tentativas de
relacionar os dois setores veio
com a criação do WAP
(Wireless Application Protocol),
para desenvolvimento de
páginas a serem visualizadas
na tela dos celulares.
Anunciado como "a internet
dentro do seu celular", o WAP
causou frustração em razão
das limitações do serviço. Sua



nova versão, conhecida como
WAP 2.0, procura corrigir os
erros do passado e aproximar
os sites para celular daqueles
vistos na internet, incluindo
agora cores e gráficos.

Mas há também casos de
sucesso de migração de
serviços de internet para a
telefonia celular. A nTime, por
exemplo, oferece há mais de
três anos o serviço de e-mail
no celular, que hoje soma 400
mil pessoas cadastradas, com
expectativa de chegar a 600 mil no fim do
ano. Qualquer usuário das operadoras
parceiras da empresa pode cadastrar uma
conta de e-mail Pop3 e receber avisos em
SMS sobre e-mails importantes que tenham
chegado à sua caixa postal. O serviço
também permite ao usuário ler e até
responder via SMS ou WAP.

Outro sucesso da internet que aportou há
tempos no celular são os serviços de chat e
de matchmaking. Todas as operadoras têm
algo assim à disposição. Na maioria dos
casos, o desenvolvimento e gerenciamento
dos serviços estão a cargo de empresas do
mundo móvel, como Atchik-Realtime e Link. A
tendência, para o futuro, é aumentar a
integração entre as versões on-line e móvel de
aplicações desse tipo.

Blogs, fotologs e videoblogs também
migraram para as telinhas. O Moblog, serviço
de blogs da Vivo, já têm 230 mil usuários
cadastrados. Novamente, os responsáveis por
trazer tais aplicativos são desenvolvedores do
mundo celular, como a Compera, que criou o
blog da Oi.

Diante da recente investida de grandes
empresas da internet no mundo móvel, seria
de esperar-se que os desenvolvedores e
agregadores tradicionais de SVAs para
telefonia celular ficassem preocupados. Afinal
de contas, são adversários muito mais fortes
do que aqueles que estão acostumados a
enfrentar. Contudo, a maioria dos
representantes do segmento de SVA, ao
menos no Brasil, demonstra calma e até vê
pontos positivos nesse casamento. "A
concorrência aumentará, mas, por outro lado,
a escala também. E essas grandes empresas
de internet ajudarão a divulgar os serviços e a
educar os usuários", analisa o presidente da
Compera, Fabrício Bloisi. "Não nos preocupa
a entrada dessas
empresas. Podem ser
novos parceiros. E
ajudarão a movimentar o
mercado", concorda o
diretor de marketing da
nTime, Rafael Duton.

"OS SVAS SERÃO
REINVENTADOS.
SERÁ UMA QUEBRA
DE PARADIGMA."
Fiamma Zarife, da Oi

A verdade é que hoje se
vive uma fase de transição, na
qual aplicativos de internet são
remodelados para se encaixar
na telefonia celular. Com o

avanço dos telefones e das redes sem fio,
cada vez haverá mais aparelhos móveis
acessando diretamente a internet, seja por
meio de redes 30, Wi-Fi ou WiMAX. Os
chamados smartphones (celulares com
browsers de internet e, em alguns casos,
teclados Qwerty) já fazem isso. Como
conseqüência, haverá uma grande revolução
no segmento de serviços de valor
adicionado (SVA).

As operadoras, que hoje controlam quase
todo o conteúdo ao qual seus usuários têm
acesso, perderão parte desse controle. Os
clientes terão cada vez mais acesso ao
chamado conteúdo off portal, ou seja, que
não faz parte do portfolio da operadora.

Hoje, as teles ficam com o tráfego de
dados e ainda dividem a receita do conteúdo
vendido. Nas vendas feitas em páginas off
portal, as operadoras só recebem pelo tráfego
de dados. Será o fim do regime atual,
conhecido como walled garden, um jardim
gradeado, onde as operadoras controlam
quem entra e quem sai. "Os SVAs serão
reinventados. Será uma quebra de paradigma.
Você terá de um lado a oferta da operadora e,
de outro, a liberdade de acessar qualquer site
da internet", comenta a gerente de SVAs da
Oi, Fiamma Zarife.

O maior temor das teles é se tornarem
simples tubos para o tráfego de dados. A
briga pela receita em conteúdo será dura, mas
as operadoras têm algumas vantagens a seu
favor. Uma delas é continuar
tendo o controle sobre o
tráfego de dados. Assim, a
operadora pode oferecer
promoções com descontos
especiais quando o conteúdo
for adquirido dentro do seu
portal. Outro diferencial: o

"QUEREMOS OFERECER BUSCA
TANTO DENTRO DO MUNDO TIM

QUANTO NA INTERNET ABERTA."
Gabriel Mendes, da TIM

Buscar conteúdo
ou vendê-lo?

Blogs, fotologs, chat: quase tudo que faz
sucesso na internet já foi adaptado para a
telefonia celular. Mas faltam as ferramentas de
busca. Nos países desenvolvidos, as
operadoras móveis já oferecem esses
aplicativos. No Brasil, porém, foram poucas
experiências até o momento. Entretanto, a
novidade está nos planos de todas as teles
nacionais para este ano.

A Brasil Telecom GSM, por exemplo,
promete lançar ainda neste semestre uma
ferramenta de busca por conteúdo móvel em
seu portal. Ba funcionará via WAP e está
sendo desenvolvida pela M4U, que também
cuida da oferta de ringtones da operadora.
Segundo o diretor da Brasil Telecom, Roberto
Rittes, é possível que a ferramenta de busca
inclua links patrocinados, o que geraria uma
receita com publicidade para a operadora.

O diretor da Vivo, Alexandre Fernandes,
também enxerga espaço para casar
publicidade e mecanismos de busca. A
operadora já tem uma ferramenta de busca
indexada em Brew e prepara o lançamento
em breve de uma aplicação de busca que
contemple não apenas o material do portal da
Vivo, mas também o conteúdo da internet.

TIM e Oi prometem oferecer ferramentas
de busca este ano. "Estamos conversando
com diversos parceiros. Queremos oferecer
busca tanto dentro do mundo TIM quanto na
internet aberta", informa o gerente de serviços
de valor adicionado da TIM, Gabriel Mendes.
A Oi também estuda as opções disponíveis
no mercado. "Não vejo o futuro sem uma boa
ferramenta de busca", disse a gerente da Oi,
Fiamma Zarife.

Não faltam empresas oferecendo
ferramentas de busca para conteúdo móvel.
O próprio Google tem uma versão móvel de
seu site. Há opções para todos os gostos:
algumas usam WAP; outras, SMS; e há
aquelas que demandam a instalação de um
aplicativo Java no telefone. A forma de realizar
a busca varia. A maioria requer que o usuário
digite a palavra. Outras usam tecnologia de

reconhecimento de fala, o que, se
tiver um bom índice de acerto, pode
ser mais prático do que escrever
usando as teclas do celular.

E não custa lembrar: foi a partir
de um simples e eficiente
mecanismo de busca que o Google
construiu seu império. A empresa
tem hoje a marca ma/s valiosa do
mundo, estimada em US$ 66,43
bilhões, e administra um portfolio
extenso de aplicativos, como
Google Maps, Google Earth, Orkut
e o YouTube. Ou seja: ajudara
encontrar o conteúdo pode ser
mais rentável que vendê-lo.



cliente talvez perceba que
comprar conteúdo da
operadora é mais seguro do
que se aventurar pela internet.
Também pesa a favor das teles
o fato de controlarem a
emissão de faturas. Muitos
consumidores preferem ser
cobrados pelo conteúdo na
conta telefônica mensal do que
pagar com cartão de crédito
em um website.

O SIM card também
constitui um elo forte entre
.operadora e usuários. Uma das tendências é
que os serviços presentes no SIM card que
hoje usa SMS passe a fazer uso de
browsers de internet. Por exemplo: ao
procurar por notícias de seu clube de futebol
no SIM card, em vez de receber um SMS, o
usuário seja levado a uma página de internet
de algum parceiro de conteúdo da
operadora onde lera a notícia, verá fotos ou
vídeos dos gols etc.

E não custa lembrar: embora as
operadoras estejam dispostas a abrir suas
redes ao acesso livre da internet, elas têm o
poder de bloquear sites específicos. A
princípio, a idéia é usar esse poder apenas
com o objetivo de combater conteúdo
impróprio, como sites de pedofilia etc.

Do lado das empresas de internet, as
opiniões variam. Omarson Costa, que
trabalhou por muito tempo na Vivo e hoje é o
gerente de negócios móveis da Microsoft,

"PRECISAMOS APRENDER COM OS ERROS DA
INTERNET E EVITAR ABUSOS COMO SPAMS,
POP-UPS, SPYWARES, ADWARES ETC."
Alexandre Fernandes, da Vivo

evita a confrontação: "Nossa
premissa é entrar no mundo
móvel sempre através da
operadora. Ela é a dona do
cliente". O Yahoo! não segue a
mesma diretriz e faz ofertas aos
usuários móveis sem

necessariamente negociar com as teles. "A
longo prazo as operadoras vão virar canos. É
inevitável", prevê Boucinhas, do Yahoo!.

O casamento entre internet e mobilidade
também promete afetar drasticamente o
modelo de negócios em SVA. Hoje, o usuário
de telefonia móvel paga por quase todo o
conteúdo que acessa no celular. Na internet,
porém, a maioria dos websites oferece acesso
aberto e fatura com a venda de espaço
publicitário. Espera-se que o modelo de
publicidade ganhe força no celular a partir
dessa integração, mas não elimine a venda de
conteúdo. "Torço para que a adoção do
modelo de publicidade seja feita com
parcimônia, senão pode prejudicar a
disposição dos usuários de pagar pelos
SVAs", comenta Bloisi, da Compera.

Hohagen, do Google, lembra que, no
passado, a principal fonte de receita dos
grandes portais de internet era a assinatura,

não a publicidade. Ele entende que há
espaço para que isso mude também na
telefonia celular, no futuro. No exterior,
algumas experiências já foram realizadas: o
próprio Google já tem serviços de busca com
links patrocinados em uma operadora móvel
do Japão.

Existe o temor de que se repitam no
celular os erros cometidos na grande rede de
computadores. "Na internet houve abusos:
spam, pop-ups, spyware, adware etc.
Precisamos encontrar um modelo em que
todos ganhem, inclusive o consumidor",
aconselha o diretor de produtos e serviços da
Vivo, Alexandre Fernandes. Para o diretor de
operações móveis da Brasil Telecom GSM,
Roberto Rittes, o modelo de publicidade será
adotado em serviços simples, como
navegação por sites de notícias, enquanto
produtos mais sofisticados e que requerem
mais banda, como download de músicas e
vídeos, continuarão sendo vendidos.

De qualquer forma, fontes concordam
que, por enquanto, ao menos no Brasil,
operadoras e anunciantes não estão
preparados para esse modelo de publicidade
no celular. Isso ainda precisa ser muito
discutido e com certeza o debate virá à tona



com a integração à internet.
Nem tudo que faz sucesso na internet

também o fará no celular. É preciso levar
em conta as peculiaridades do uso de
telefones móveis para evitar que essa união
entre os dois setores se torne um
casamento forçado.

Uma das características que precisa ser
levada em conta: o usuário celular costuma
usar SVAs durante curtos espaços de tempo.
Os produtos precisam ser empacotados
considerando que os consumidores não
dispõem mais que poucos minutos para
consumi-los. Os blogs no celular, por exemplo,
são bem diferentes daqueles na internet. Seus
textos costumam ser mais curtos e diretos,
para facilitar a leitura.

Outra peculiaridade é o tamanho da tela
do telefone. Por um lado, é verdade que
aumentará bastante no futuro a quantidade de
celulares com browsers e telas grandes. Por
outro, isso não significa a extinção de telefones
com telas pequenas. Conseqüentemente,
continuará havendo espaço para o
desenvolvimento de sites WAP, que são mais
adequados às limitações de tamanho e
resolução de telas de celulares.

É interessante notar também a
importância que tal casamento pode ter para
a inclusão digital. Um celular é muito mais
barato que um computador pessoal. Talvez
isso mude no futuro, mas caso não aconteça,
pode-se prever que o primeiro contato de
muitas pessoas com a internet se dará
através de seus telefones móveis. Esse talvez
seja o fruto mais valioso desse casamento,
embora haja controvérsias. (Leia mais sobre
inclusão à pág. 16) (§)

Smartphones, bom negócio para todos
O mercado crescente por mobilidade e

conectividade tem gerado negócios de baixo
risco e alta rentabilidade para as operadoras
celulares. Isto porque esses clientes têm
planos pós-pagos, receita média por
assinante elevada e baixo risco de
inadimplência. Uma fatia deles - aí se incluem
também os profissionais autônomos - ainda
usa soluções mais avançadas, que permitem,
por exemplo, receber e-mails, abrir e editar
arquivos do pacote Office, e acessar páginas
da web. Os antigos PDAs evoluíram para
dispositivos com capacidade de
processamento de dados semelhante à dos
PCs e conectividade através da rede de
dados da operadora, dando origem aos
chamados smartphones. Os principais
fabricantes de smartphones para o Brasil são
Palm, RIM, Qtek, Motorola, Nokia, Samsung e
HTC. Juntos eles fornecem atua/mente quase
20 modelos para o mercado brasileiro.

A venda desses aparelhos e também a
variedade no portfolio dos fabricantes ainda
têm muito a crescer. No entanto, apesar do
baixo volume de vendas, eles têm boa
representatividade no serviço de dados. "Os
usuários de smartphones são de alto valor,
porque o aparelho é uma ótima plataforma
para o uso de serviços como música, fotos,
internet etc.", afirma Gabriel Mendes, gerente
corporativo de VÁS da TIM.

A TIM atualmente tem sete modelos de
smartphones, entre eles duas versões do
pioneiro do segmento no Brasil, o Blackberry.
Pelo portfolio das operadoras percebe-se que
os tradicionais fabricantes de celulares
também estão despertando para os

smartphones. No portfolio da TIM, a Nokia
tem o seu e E61, que é quadriband e
oferece roaming digital internacional.
Funciona ainda em redes WCDMA. O
aparelho sai por R$ 469 no plano TIM Brasil
120. O outro lançamento da fabricante
finlandesa, o A/73, tem recursos para quem
pretende usá-lo como máquina fotográfica
e é vendido pela Claro por R$ 599 no
plano Claro 200.

A Motorola, por sua vez, também tem
dois modelos, sendo que o Moto Q é
CDMA/EVDO. O aparelho tem o software
Windows Mobile e o teclado QWERTY,
semelhante ao do computador. Ele é vendido
pela Vivo por R$ 1.079, mas pode sair por
fí$ 337, a partir do plano Vivo Smart Mail
(sincronização do software de e-mail do PC
com o smartphone) mais Vivo Escolha 350. Já
o A12001 é um smartphone GSM; entre suas
principais características, a tela é touch
screen. O A1200Í está disponível na Claro e
na TIM.

A Vivo tem cinco modelos de
smartphones, dentre os mais recentes
destacam-se o Moto Q, a partir de R$ 499 no
plano Vivo Escolha 350, contratando também
o serviço Vivo Smartmail ilimitado, por
R$ 69,90. O Palm Treo 700wx sai a partir de
R$ 749 no plano Vivo Escolha 350,
contratando também o serviço Vivo Smartmail
Ilimitado, por R$ 69,90. E o Palm Treo 650 - a
partir de R$ 599 no plano Vivo Escolha 350,
contratando também o serviço Vivo Zap
10MB, por R$49,90.
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