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O iPHONE
dá o pontapé inicial

na competição
Com o aparelho da Apple no centro

do gramado, outras empresas
se preparam para reinventar o

celular e seus serviços
JEREMY CAPLAN

P
obre Harry Potter. Enquan-
to o bruxinho se prepara
para seu canto do cisne, é a
mágica do iPhone - e não a
sua - que vem gerando
grandes expectativas, em
geral reservadas apenas

para os grandes sucessos do verão. De-
zenove milhões de americanos dizem
querer o ultramoderno aparelho sem
nunca tê-lo visto, segundo a empresa
de pesquisa M:Metrics. E esse clamor
coletivo não se restringe ao produto
de grife. Trata-se de uma ânsia dissemi-
nada por um telefone melhor, um apa-
relho mais moderno que funcione sem-
pre, seja fácil de usar, divertido e venha

com um revestimento sexy e estiloso.
Na sombra da Apple, diversas em-

presas de telefonia móvel estão discre-
tamente repensando as funcionalidades
do telefone, fazendo-os operar um pou-
co melhor para os milhões de america-
nos que continuarão sem iPhones após
o lançamento do mais novo utensílio
da Apple em 29 de junho. A Grand-
Central, por exemplo, consolida todos
os seus números de telefone e perso-
naliza o aparelho que você já possui. A
EQO encontrou um atalho para se des-
viar das altas taxas das operadoras para
chamadas internacionais. Spinvox e Si-
mulScribe transformam seus recados
em texto. E a TellMe permite que você
opere o telefone por comando de voz,
prometendo dar fim aos confusos me-

Text Box
a



nus de opções. "As funcionalidades nun-
ca foram o ponto forte das operado-
ras", diz o CEO da GrandCentral, Craig
Walker. "São poucas, caras e nunca fun-
cionam do mesmo jeito de uma opera-
dora para a outra."

Até há pouco tempo, as operadoras
não tinham muitos incentivos para me-
lhorar os softwares em seus telefones.
Como acontecia nos anos 80 com as
redes de tevê, o sistema de telefonia ce-
lular dos Estados Unidos é dominado
por uma meia dúzia de gigantes: Veri-
zon, Sprint, AT&T e T-Mobile contro-
lam quase 90% do mercado. Elas usa-
ram esse poder para manter o máximo
de controle em suas redes. Nesse auto-
denominado "walled garden" (como as
companhias se referem aos serviços fe-
chados por assinatura), quando você as-
sina com uma operadora, só pode usar
os serviços disponibilizados por ela.
Imagine se Seinfeld só passasse nos te-
levisores da marca RCA. Ou se seu ser-
viço de banda larga permitisse o uso de
hotmail, mas não de gmail. Isso não é
muito diferente do estado de coisas no
sistema de telefonia celular hoje. As ope-
radoras detêm o poder.

Isso não era problema quando a
maioria dos consumidores só queria fa-
zer um telefonema. Mas hoje os ameri-
canos experimentam de tudo, desde en-
viar mensagens de vídeo, blogar pelo
celular e compartilhar fotos até baixar
ringtones customizados. Um único ring-
tone, "Crazy Frog", rendeu mais de US$
70 milhões. A demanda por dados cres-
ceu cerca de 68% no ano passado e hoje
constitui 16% dos rendimentos das ope-
radoras. Para manter essa crescente fon-
te de renda, as operadoras restringem
as funcionalidades disponíveis em seu
celular. Elas controlam os preços dos



os de libertar o consumidor do jugo das
operadoras - usando a web para esca-
par do controle da operadora e treinan-
do os usuários para trocar de operado-
ra em busca de funcionalidades melho-
res. Outros novos serviços, no entanto,
ainda dependem das operadoras, pois
são instalados nos aparelhos ou trans-
mitidos por suas redes.

As grandes companhias de telefonia
celular insistem que têm atendido às
demandas dos consumidores. Aumen-

taram sua rede para melhor cobertura,
aprimoraram a qualidade das chama-
das detectando e solucionando pontos
problemáticos e tornaram mais fácil o
download de ringtones e serviços ex-
tras. "Provavelmente houve mais mu-
danças no modo como os telefones fun-
cionam nos últimos três anos do que
nos dez anos anteriores", diz Carlton
Hill, vice-presidente da AT&T.

Elas podem ser obrigadas a mudar
ainda mais. Se o exército de inovado-

res, liderado pelo iPhone, conseguir en-
tregar o que promete, as operadoras vão
enfrentar mais competição e pressão
para oferecer serviços similares e me-
lhores. Afinal, quanto maior a altura e
o peso do gigante, maior a queda.
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