
A busca por um novo modelo
Como operadoras, portais, empresas da internet e fabricantes de aparelhos
competirão e se diferenciarão diante da internet 3.0.

I
nterativa e móvel. Esta é a nova
face da web 3.0. Neste mercado,
a vocação das operadoras, fabri-
cantes de handsets, provedores
de serviço, conteúdo e até de

agências de publicidade vai se sobre-
pondo. Não há mais setores cristaliza-
dos e a interconexão entre as especiali-
dades é cada vez maior. O exemplo
mais recente é a Google disputando
frequências nos Estados Unidos para
prover seu próprio serviço de dados,
sem contar que também anunciou uma
aliança para a oferta de um sistema
operacional aberto para celulares. A
Apple oferece música e agora um servi-
ço próprio de vídeo. E operadoras que
juravam que não iam entrar na área de
conteúdo agora têm portais interativos
na internet e lojas de música.

A fabricante de handsets Nokia lan-
çou mundialmente um grande portal de
conteúdo e serviços, o OVI. Ou seja, o
conteúdo multimídia passa a ser o negó-
cio de todos. O xis da questão é que papel
as operadoras de telecomunicações têm
nesse mercado e qual será o modelo de
negócios que permitirá a convivência
pacífica entre parceiros e concorrentes.

Com as redes de terceira geração
(3G) e a difusão da internet móvel, o
tráfego de dados aumentará. Mas as
operadoras móveis também sentirão a
concorrência da qual padecem hoje as
incumbents fixas com a canibalização
dos serviços por conta da voz sobre IP.
Outra ameaça é a atuação direta: já
existem agências de publicidade que
anunciam canal próprio para chegar
aos celulares, sem passar pelas opera-

doras. Para dimi-
nuir o impacto, a
saída para as
celulares é criar
iniciativas na
área de conteú-

do, buscando receita para além do
canal de dados. "Não podemos ser ape-
nas um canal nesse modelo de negó-
cios. Temos um papel mais importante
a desempenhar", diz Alexandre
Fernandes, diretor de produtos e servi-
ços da Vivo.

Hoje, as operadoras são vistas pelos
usuários como fornecedoras de servi-
ços, mas partem cada vez mais para a
oferta de conteúdos multimídia, com
parceiros ou iniciativa própria, opina
Francisco Moinar Neto, consultor sénior
de telecomunicações da consultoria
Frost & Sullivan. Para ele, o conteúdo
multimídia será peça importante na
estratégia vencedora da operadora e de
novos entrantes. E os consumidores
definirão cada vez mais as aplicações
que migrarão para o celular. Tudo isso
pressiona a operadora a modificar seus
modelos de negócio. Na busca de instru-
mentos para concorrer com players
como o Google, Yahoo e Microsoft, a

"Vou partir meu bolo com Yahoo, Google etc.
Mas o bolo será muito maior."
Alexandre Fernandes, da Vivo
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solução pode vir com aquisições.
Receita extra
Com a difusão da banda larga móvel

no celular, há duas grandes linhas de
negócios para rentabilizar a operadora: a
propaganda (advertisement) e mobile
marketing. Se a próxima onda da inter-
net for a mobilidade, haverá migração
em massa da web para o celular. "Hoje,
temos 30 internautas para um assinante
de celular. Isto deve se inverter rapida-
mente porque a mobilidade é mais atra-
ente, os aparelhos carregam cada vez
mais funções que hoje estão no desktop",
estima Fernandes, da Vivo. Ele admite
que a operadora terá que dividir mais
receita, e com mais players do que antes.
"Vou partir meu bolo com o Yahoo,
Google. Mas o bolo vai ser muito maior",
espera o executivo.

A indústria de aparelhos também
focaliza aplicações e serviços. A Nokia,
principal fabricante de handsets, lan-
çou ofertas de conteúdo e investe em
aquisições. Embora mundialmente o
foco seja atuar de forma independen-
te, cada região segue estratégias locais.
"No Brasil, a ideia é sempre ser par-
ceiro de uma operadora", diz Fiore
Mangone, gerente de software e servi-
ços da Nokia Brasil. A empresa ofere-
ce o Nokia Maps para aparelhos com
GPS; uma plataforma de jogos, a
N-Gage; e o Nokia Music Store, em
parceria com a Claro, em modelo de
revenue share.

A remuneração é complexa, pois
todas as partes - dono do direito auto-
ral, agregadores de conteúdo e a opera-
dora - recebem uma porcentagem do
negócio. Segundo Marco Quatorze,
diretor de serviços de valor agregado,
inovação e roaming internacional, da
América Móvel, mesmo nos modelos
em que há apenas uso da banda larga
no celular para acesso à internet há
sempre ganho para a operadora com o
tráfego de dados.

A Motorola, por sua vez, está de
olho nas aplicações embarcadas no
celular. Renato Citrini, gerente de
marketing e produto da empresa no



"Nosso modelo no mundo é encontrar mercado, que
ainda é muito pequeno, de publicidade no celular."
Guilherme Ribenboim, de Yahoo

País, diz que as
apostas são nos
sistemas de na-
vegação e locali-
zação, sempre
em parceria com
as operadoras.

Banner e links patrocinados
A Claro e a Vivo firmaram recente-

mente um acordo para buscas no celular
com o Yahoo, outro player que se posicio-
na fortemente no mundo da internet
móvel. O Google, que mundialmente é
agressivo nesta área e está dando diver-
sos passos no mundo móvel, no Brasil
firmou uma parceria com a TIM. "Nosso
modelo no mundo é desenvolver o mer-
cado, ainda pequeno, da publicidade no
celular", afirma Guilherme Ribenboim,
gerente geral do Yahoo.

O Yahoo oferece o One Search, busca
móvel própria para o celular, e o Yahoo Go
que permite downloads de softwares,
e-mails e álbuns de fotos, entre outros ser-
viços. "Os aplicativos da web 3.0 supõem
mobilidade. É natural que nossas interfa-
ces de programação (APIs) migrem da
internet para o celular", afirma Ribenboim.
Para ele, o mesmo tipo de publicidade que
se encontra na web - como banners, ações
especiais, vídeo flash e links patrocinados
- virão para o dispositivo móvel. Além de
trazer novas receitas para a operadora é
uma maneira de criar serviços novos para
seus usuários.

O investimento do Yahoo, diferen-
temente da Google, que aposta em um
sistema operacional, está concentrado
em aplicativos para celular, como locali-
zação, navegação em sites específicos,
sistemas para vendedores remotos etc. A
empresa incentiva novas aplicações por
meio de parcerias com desenvolvedores
de software e promove encontros anuais
com esses parceiros.

Migração em massa
A internet demorou dez anos para

alcançar 40 milhões de usuários no
Brasil, mas no final do ano passado o
País já contava com 120 milhões de assi-
nantes móveis. Hoje, mesmo quem não
tem banda larga fixa em breve terá o
serviço no celular. A partir desses núme-

ros, Fernandes, da Vivo acredita que o
volume de links patrocinados em apare-
lhos móveis, a grande aposta das opera-
doras para obterem receita extra, deve
superar rapidamente os da internet.

"O celular é interativo, fornece locali-
zação e vai gerar muito mais receita que a
internet fixa. A operadora tem dados do
perfil dos assinantes, permite propagan-
das muito mais focadas, pois o anunciante
sabe com quem está falando e terá mais
previsão de retorno", afirma Fernandes.
Nesse modelo, a operadora entra no valor
da mídia com a interatividade, e não ape-
nas na geração da mensagem. O segredo
do mobile marketing é agregar valor ao
usuário pela interatividade, localização e
segmentação. O valor de o anunciante
conhecer o cliente tem que entrar na

negociação com a operadora.
A participação da tele nessa cadeia de

valor garante um filtro contra spams e
spywares, não repetindo os mesmos
erros da internet. Para isso é necessário
que a operadora seja ativa na relação
agência-cliente, garantindo o opt-in (acei-
tação do cliente), privacidade, segurança
e o direito do assinante. Esse modelo já
está em marcha mundialmente. Grandes
integradores como o Google e agências
de mídia enxergam a operadora como
parceira que agrega o conhecimento
sobre os clientes e integra a plataforma.

No acordo com Yahoo, por exemplo,
a Vivo é remunerada pelo investimento
de mídia, e não como canal de dados.
"Ganhamos quando o cliente acessa o
link do Yahoo, não como canal, nem pelo
tráfego, mas pelo valor que entregamos
ao cliente", afirma Fernandes, da Vivo.

A preocupação de não ser apenas um
canal é pertinente. Já começam a apare-
cer agências de marketing com rede wire-
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2 mil

.: INTERNET
less própria, seguindo o caminho
da Yes! Mobile, empresa paulistana
com mil antenas nas principais
cidades do País, que disparam pro-
paganda para celulares via
Bluetooth. A meta é contar com
pontos e ampliar o número de cidades até
o final de 2008, diz Amauri Monge, dire-
tor comercial e de marketing da agência.

A Yes! Mobile dispara mensagens via
SMS e obtém o opt-in do usuário. Caso o
cliente tenha interesse, poderá fazer
download de mais informações, gerando
receita para a operadora. Nas campanhas
de maior sucesso, o usuário recebe a
mensagem via Bluetooth e abre uma
seção de dados (entrando em um link, por
exemplo). Com isso, a operadora ganha
também. Há formatos, no entanto, em
que o usuário é direcionado para sites na
internet ou outro tipo de interação que
pode não gerar receita de dados.

Queda de preços
A publicidade móvel será mais perso-

nalizada e inteligente, com a populariza-
ção de serviços de busca que indiquem
estabelecimentos comerciais próximos
ao cliente. Essa disseminação deve
influenciar a queda de preços de trans-
missão de dados, sugere Ricardo Souza,
diretor geral da Permission Media
Network, agência de mobile marketing:
"A competição fará com que as operado-
ras trabalhem mais com pacotes e tarifas
flat para um maior controle do usuário
sobre a conta no final mês."

Marco Lopes, diretor de marketing da
TIM, destaca que a operadora tem paco-
tes começando em R$ 9,90/mês para 40
Mb de dados, que permitem download e
acesso à internet. Para ele, a queda das
tarifas e do preço de aparelhos com mais
recursos se reflete no aumento do uso
dos serviços, principalmente e-mail.
Outro passo importante para popularizar
os dados é a interface e aparelhos que
facilitem a visualização pelo celular, a
exemplo do iPhone. "Hoje, 98% da popu-
lação não faz busca via celular, mas essa
migração deve acontecer em massa em
dois anos", prevê Souza, da Permission.

Abel Reis, presidente da Agência Click,
explica que a relação das agências com as
operadoras e o anunciante é de revenue

"No Brasil, a ideia é sempre atuar
em parceria com a operadora."

Piore Mangone, da Nokia

share por acesso: "É geralmen-
te a operadora que atrai o clien-
te para determinado portal. Isso
significa uma visita e deve gerar
receita compartilhada entre a
operadora e o site de destino."
Hoje, os modelos de negócios funcionam
caso a caso e não há um padrão para o
setor. A mídia móvel trará novos formatos
e também comportará aplicações indepen-
dentes das operadoras.

Os anunciantes podem, por exem-
plo, oferecer um aplicativo Java para o
assinante baixar em seu celular e usar
aquela interface para a oferta de servi-
ços. Esse download não envolveria a
operadora. Ou, se envolvesse por
requerer um aplicativo Wap, o anun-
ciante poderia pagar pelo tráfego de
dados, oferecendo navegação gratuita
para o assinante. Há muitos modelos
possíveis, o mercado está engatinhan-
do nesse campo.

Para Reis, da Click, a próxima onda de
inovação está ligada aos links patrocina-
dos associados a serviços de busca, como
a localização de restaurantes e lojas cada
vez que o usuário procurar um mapa pelo
celular. Essa é uma aposta forte do Google,
que deve aumentar muito sua receita de
publicidade. Notadamente, na mídia
móvel ainda faltam modelos comerciais
mais definidos e poucos formatos estão
disponíveis pela carência da velocidade
da rede. "É importante testar formatos,
para irmos aprendendo com os erros",
diz Reis. A internet recebe atualmente
apenas 5% de todo o bolo publicitário
brasileiro e não há pesquisas locais sobre
a mídia móvel. Todos sabem que haverá
crescimento, mas não há uma projeção
segura sobre a evolução.

Conteúdo multimídia
A tendência para os pró-

ximos anos é que a operado-
ra gere cada vez mais conte-
údo multimídia para aumen-
tar tráfego de dados e ter

"A mídia móvel vai trazer novos formatos e também
comportará aplicações independentes das operadoras."

Abel Reis, Agência Click
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novas receitas, além de maior
oferta de pacotes. "Antes, as
operadoras tradicionais impu-
nham um novo serviço e um
modelo de negócio. Hoje, são
os consumidores que ditam as
novas aplicações do mercado",
destaca Francisco Moinar Neto,
da Frost & Sullivan. É uma
mudança de paradigma, por-
que Google e Yahoo abrem seus
sistemas para os desenvolvedo-

res criarem aplicativos. "Já as operadoras
querem ter todo o controle do que passa
pela sua rede", diz Moinar.

A intensificação da oferta de conteúdo
é visível. A Apple já vende música e filmes
com canal próprio. "O desafio da opera-
dora é duplo: mudar sua imagem de
prestadora de serviço para de conteúdo
mulrimídia e tornar-se parceira de empre-
sas com marcas mais fortes do que ela
(como a Apple, Nokia e Yahoo, por exem-
plo), tornando a competição mais difícil",
diz Moinar. Também, nada impede que a
operadora exija contrapartidas das
empresas pelo acesso a seus assinantes. A
parceria da Apple com a AT&T, por exem-
plo, se baseia na ampliação de sua base
de assinantes (para a AT&T), e não em
conteúdo, que pertence à Apple. Só que o
conteúdo é a principal fonte de receita, e
não o canal de acesso.

Quem oferece conteúdo, por sua vez,
precisa de uma rede de alta capacidade
de 3G. Pela interdependência entre
players, eles acabam chegando a um
consenso na divisão da receita.

Segundo Moinar, música no celular
começou com ringtone e hoje tem MP3.
Em breve o vídeo e videocast móvel ao
vivo vão se popularizar. Outra aplicação
importante nos próximos anos seráfriend
finder, em que a pessoa está em um lugar
e pode visualizar os amigos próximos de
sua lista de contatos e marcar um happy
hour na região. É essa a grande aposta da
Google, começar com a localização e pas-
sar à personalização que é a melhor

forma de propaganda.
Nos próximos anos, a percep-

ção do usuário em relação à opera-
dora deverá passar de uma empre-
sa que provê o meio de acesso à
prestadora de aplicações. Por isto,
acredita-se que haverá muitas
aquisições de desenvolvedores de
software, por exemplo, possibili-
tando a fusão de operadoras com
empresas que hoje estão fora de
seu negócio.
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