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Sistemas viram o
centro da disputa
Windows Mobile ganha força mundo afora e concorre com Symbian, RIM e Palm pela
liderança no mercado de sistemas operacionais, agora com adesão do Google.

N
o ano que vem, o Brasil deve
presenciar uma explosão
nas vendas de smartphones
e alcançar a marca de
l milhão de unidades desse

aparelho em serviço no País. As estimati-
vas não são oficiais, mas fontes do setor
calculam que existam hoje entre 300 mil
e 500 mil smartphones em serviço no
Brasil. E em 2008 serão vendidos entre
600 mil e 800 mil unidades. A previsão é
de que os smartphones representem 25%
dos celulares em serviço no País em
menos de uma década. "O smartphone
começa a roubar espaço do chamado
feature phone (celular multimídia)", afir-
ma o gerente geral da divisão de mobili-
dade da Microsoft no Brasil, Celso Winík.
Paralelamente à disputa entre os fabri-
cantes pela preferência das operadoras e
dos consumidores, existe uma briga
igualmente importante para o futuro
desse mercado: a dos sistemas opera-
cionais. Fabricantes tradicionais de
smartphones, como RIM e Palm, têm
sistemas proprietários e vêm sofrendo a
concorrência cada vez mais forte do
Symbian e do Windows Mobile.

O sistema operacional é como o cére-
bro do smartphone. Ele gerencia os apli-
cativos, a memória, a interface com o
usuário etc. A empresa que desenvolve o
sistema operacional acaba tendo muito
mais facilidade para criar os softwares
que rodam nele. No mundo dos PCs e dos
laptops, a Microsoft tem a liderança

inquestionável do
mercado de siste-
mas operacio-
nais, através do

Windows. Mas esse domínio não se repe-
te no segmento de smartphones, onde a
disputa é bem mais acirrada.

Nessa briga, RIM e Palm saíram na
frente. A RIM é a fabricante do
BlackBerry, smartphone com teclado
Qwerty desenvolvido com foco em apli-
cações para recebimento e envio de
e-mails. Todos os modelos de BlackBerry
carregam um sistema operacional pro-
prietário da RIM. A principal vantagem
desse fabricante é o fato de seu produto
ter se tornado extremamente popular
nos EUA, o que abriu as portas do
mundo todo para a marca BlackBerry.
Além disso, sua aplicação de e-mail é
considerada bastante fácil de usar.

"O BlackBerry é melhor para quem
usa um smartphone pela primeira vez",

"Quem sabe fazer (aplicativos) para PC está
pronto para fazer para Windows Mobile. E não
precisa pedir autorização para Microsoft."
Celso Wmik, da Microsoft
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afirma o gerente da divisão de oferta pre-
mium da Vivo, Fábio Freitas. Outra van-
tagem é que suas soluções de e-mail
conseguem compactar melhor as mensa-
gens, economizando tráfego de dados e
tornando a troca de e-mails mais rápida,
explica o gerente de serviços de valor
adicionado (SVA) da TIM, Gabriel Mendes.
Porém, embora esteja há bastante tempo
no mercado, o BlackBerry não conta com
uma variedade tão grande de aplicativos
quanto alguns de seus concorrentes. Isso
se deve ao fato de seu sistema operacio-
nal ser menos aberto e, logo, menos con-
vidativo a desenvolvedores independen-
tes quando comparado com Symbian e
Windows Mobile, por exemplo. A RIM
prefere controlar mais de perto a criação
de aplicativos para seus dispositivos.

A Palm, por sua vez, carrega na
bagagem sua experiência de sucesso no
mercado de PDAs, ou palmtops. Muitas
pessoas que foram usuários de seus
PDAs também preferem seus smartpho-
nes, porque se acostumaram com o
funcionamento do Palm OS, sistema
operacional proprietário da companhia.



'Não haverá concentração em uma ou duas tecnologias, como
houve no PC. No mundo mobile, a competição entre sistemas

operacionais já é e continuará acirrada."
Gabriel Mendes, da TIM

"A Palm foi urna das pioneiras e traz
uma legião de fãs", reconhece Freitas,
da Vivo. Vale lembrar, contudo, que
a própria Palm não se restringe mais
ao Palm OS e já fabrica modelos de
smartphones com Windows Mobile.

Nessa disputa, o Symbian OS conta
com o apoio de fabricantes tradicionais
de telefonia celular, como a Nokia e a
Sony Ericsson, que estão entre os acionis-
tas da Symbian. Criado especialmente
para dispositivos móveis, esse sistema
operacional é mais leve que a maioria dos
seus concorrentes, o que lhe permite gas-
tar menos memória e capacidade de
processamento. Com isso, o Symbian é
adotado não apenas em smartphones
propriamente ditos, mas também em
celulares de gama alta.

Para facilitar a vida dos desenvolvedo-
res de aplicativos para Symbian, a Nokia
tem uma plataforma, batizada de Série
60, que vem instalada sobre o sistema
operacional em vários modelos de celula-
res e smartphones. Os aplicativos criados
para essa plataforma rodam em quais-
quer dispositivos Série 60. Em maio pas-
sado, já haviam sido desenvolvidos mais
de 7 mil aplicativos para Série 607
Symbian. A Nokia investe pesado no estí-
mulo a desenvolvedores independentes e
oferece várias ferramentas gratuitas para
facilitar a criação de aplicativos. Além
disso, a fabricante criou o Fórum Nokia,
uma comunidade internacional para
troca de informações entre desenvolvedo-
res de aplicativos para seus celulares e
smartphones. Atualmente, o Fórum
Nokia tem 3 milhões de usuários cadas-
trados, sendo a maior comunidade de
desenvolvedores para dispositivos móveis
do mundo.

Correndo por fora nessa disputa está
o Linux. "Essa é a opção mais livre e
menos centralizada. O Linux não é depen-
dente de uma única empresa", explica
Henrique de Freitas, gerente de marke-
ting de produtos da Motorola. A fabrican-
te norte-americana trabalha tanto com
Windows Mobile quanto com Linux. "As
pessoas querem a portabilidade do conte-
údo de seus PCs. Se você tem Linux ou
Windows no PC, quer tê-los também no

smartphone", justifica o exe-
cutivo. É bom lembrar que a
Nokia também trabalha com
Linux, mas em seus Internet
Tablets, dispositivos para
banda larga móvel que não usam a rede
celular para se conectar, mas outras tec-
nologias, como Wi-Fi.

E o mais novo concorrente nesse mer-
cado é o Android, sistema operacional
desenvolvido pelo Google. Os primeiros
aparelhos com essa plataforma devem ser
lançados no segundo semestre de 2008.
Fabricantes como HTC, LG, Samsung e
Motorola apoiam a iniciativa e integram a
Open Handset Alliance, entidade criada
pelo Google para estimular o desenvolvi-
mento de aplicativos para celulares.

Ao contrário da RIM e da
Palm, a Microsoft não é uma
fabricante de smartphones. O
que aparentemente poderia ser
uma desvantagem, na verdade
lhe dá mais liberdade para nego-
ciar o licenciamento de seu siste-
ma operacional, o Windows
Mobile, com variados fabrican-
tes. E a estratégia tem dado
resultado. O Windows Mobile
está presente em modelos de um

número cada vez maior de fabricantes
(veja quadro abaixo). No Brasil, sua popu-
laridade tem crescido a reboque do suces-
so da HTC, fabricante cujas vendas vêm
subindo trimestre a trimestre no País.

Outra vantagem do Windows Mobile é
a interface do sistema, similar àquela que
a maioria de usuários de PCs estão acos-
tumados. "É um ambiente que as pessoas
já conhecem: são os mesmos ícones e
programas", comenta André Cunha, pre-
sidente da Elef Tecnologia, fabricante
brasileira de smartphones que também



optou pelo Windows Mobile. Winik, da
Microsoft, acrescenta que desde a sua
concepção, o Windows Mobile trabalha
de maneira harmonizada com outros
aplicativos da Microsoft.

Mas o sistema operacional da
Microsoft para esses dispositivos não
contém apenas aplicativos desenvolvidos
por ela própria. Seguindo a mesma
estratégia da Nokia para o Symbian, a
empresa de Bill Gates tem
procurado incentivar a pró-
dução de aplicativos por
desenvolvedores independen-
tes. "Quem sabe fazer para PC
está pronto para fazer aplica-
tivos para Windows Mobile. E
não precisa pedir autorização
para Microsoft", diz Winik.

A postura aberta é considerada pri-
mordial para o sucesso de um sistema
operacional. "Quanto mais informação
disponível, maior a penetração de um
sistema. Isso é histórico. Lembra da dis-
puta entre VHS e Betamax?", compara
Freitas, da Motorola.

Alguns usuários reclamam que
o Windows Mobile gasta mais
bateria que outros sistemas ope-
racionais. Winik contesta lem-
brando que o consumo de bateria
está mais relacionado ao hardwa-
re do aparelho que ao sistema
operacional. Além disso, afirma
que, da versão 5.0 para a recém-
lançada 6.0, o sistema conseguiu

"Manter uma plataforma requer um alto
investimento em pesquisa e desenvolvimento. No longo

prazo, pode haver consolidação dos sistemas operacionais."
Bernardo Carvalho, da Nokia

reduzir em cerca de 30% seu consumo
de bateria.

Fontes de diversas teles apontam o
Windows Mobile como o sistema opera-
cional cujo uso mais tem crescido no
País recentemente. Porém, é difícil dizer
o quanto o sistema operacional pesa na
hora da compra de um smartphone.

Bernardo Carvalho, gerente do Fórum
Nokia, também minimiza a força da
marca de um sistema operacional:
"Acho que o mais importante é a expe-
riência do usuário. É pegar um smar-
tphone pela primeira vez e conseguir
usar". E aproveita para alfinetar a
suposta vantagem do Windows Mobile
por ser mais conhecido pelos consumi-
dores: "É uma faca de dois gumes, espe-
cialmente se os mesmos problemas do
Windows são reproduzidos no celular."

É importante destacar que quanto
mais popular for o sistema
operacional, maior será o
risco de aparecimento de
vírus. Uma simples pes-
quisa na internet revela
que já foram detectados
vírus tanto para Windows
Mobile quanto para
Symbian - a maioria trans-
mitida através de mensa-
gens Bluetooth.

É cedo para saber
quem vencerá essa briga.
Talvez sequer haja um
único vencedor. "Não
haverá concentração em
uma ou duas tecnologias,
como houve no PC. No
mundo mobile, a competi-

ção entre sistemas operacionais já é e
continuará acirrada", prevê Mendes, da
TIM. Carvalho, da Nokia, não confia
tanto nessa possibilidade: "Manter uma
plataforma requer um alto investimento
em pesquisa e desenvolvimento. No
longo prazo, pode haver consolidação
dos sistemas operacionais."

Motivos para a expansão
s operadoras relutam em fornecer números absolutos, mas
os dados percentuais já servem para se ter idéia da dimen-
são do crescimento do mercado de smartphones no Brasil. A

TIM, por exemplo, afirma que entre janeiro e setembro deste ano
vendeu três vezes mais esses aparelhos do que durante os 12
meses de 2006.

São várias as razões para esse forte crescimento. Uma delas é
o lançamento de novos modelos dos mais variados fabricantes,
ampliando as opções antes restritas basicamente à RIM e Palm.
Agora, nomes mais típicos da telefonia celular aderiram ao seg-
mento, como Nokia, Motorola, Samsung e Sony Ericsson. "Hoje, há
mais de nove marcas no mercado brasileiro de smartphones. Isso
gera um investimento em marketing que vai gerar massa crítica",
aposta Mareio Del Nero, consultor comercial da UTStarcom e res-
ponsável pelas vendas desses aparelhos do fabricante no Brasil.

Dessa forma, o que era um dispositivo parrudo, comprado
quase que exclusivamente por grandes corporações para serem
usados por seus executivos, renovou o design, ficou mais bonito e
começou a atrair a atenção do consumidor pessoa física. Hoje, em

algumas operadoras, o consumidor final já responde por 20% das
vendas desses aparelhos. "Antigamente, os executivos usavam
dois telefones: um smartphone durante o horário de trabalho e
outro menor e elegante quando saíam para jantar. Agora usam
apenas um", comenta o gerente de marketing de produtos da
Motorola, Henrique de Freitas.

Obviamente, a queda dos preços também contribuiu, fruto da
maior competição entre fabricantes e da crescente produção nacio-
nal - neste ponto, merece destaque a recente vinda da HTC para o
País, com fabricação na Celéstica, em Hortolândia/SP. Hoje é pos-
sível comprar um smartphone por menos de R$ 100, dependendo
do plano pós-pago que o consumidor escolher. Para o gerente de
serviços de valor adicionado da TIM, Gabriel Mendes, está haven-
do uma convergência: ou os smartphones estão ficando tão baratos
quanto os celulares, ou os celulares estão virando smartphones.

Além disso tudo, a chegada da terceira geração deve ajudar
ainda mais a aumentar as vendas desses aparelhos. Com mais
velocidade de transmissão de dados, mais modelos devem ser lan-
çados a preços cada vez menores.
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