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mercado brasileiro do dis-
positivos de navegação, os
Personal Navigation
Devices (PNDs) crescerá de
vento em popa em 2008. A

expectativa é de que sejam vendidos
entre 100 mil e 150 mil unidades no
ano, o que pode fazer a base*de apare-
lhos existente no País qua-
druplicar. Os PNDs são apa-
relhos com chip GPS (Global
Positioning System) embuti-
do e trazem em sua memó-
ria aplicativos com mapas
para a navegação nas ruas
de grandes cidades do
inundo inteiro. "Este será o
ano do GPS no Brasil", afir-
ma Luís Filipe da Costa,
diretor da Movix, empresa

que distribui com exclusividade no
País PNDs da gigante asiática Mio.
Enquanto isso, do lado das operadoras
celulares brasileiras ainda é tímida a
oferta de serviços de localização (LBS).
Se não apressarem o passo, o espaço
será ocupado por soluções que dispen-
sam a sua participação ou, na melhor

das hipóteses, usam sua
rede apenas para o tráfego
de dados.

Há várias razões para jus-
tificar as estimativas de forte
crescimento nas vendas de

PNDs no Brasil este ano. Em primeiro
lugar, houve a chegada no País do dois
grandes grupos internacionais: a
holandesa TomTom c a asiática Mio. A
primeira é líder no mercado europeu
de PNDs e vendeu no ano passado 9,7
milhões de unidades. A TomTom apor-
ta ao Brasil através de uma parceria
exclusiva com a distribuidora E-Motion.
A Mio, por sua vez, já estava presente
aqui desde 2006, com o navegador do
Guia Quatro Rodas, mas a partir de
2008 trará modelos com sua marca
própria, distribuídos pela Movix.

Outra razão para o aumento nas
vendas este ano é a queda dos preços.
O navegador do Guia Quatro Rodas,
por exemplo, custava R$ 2.299 em
setembro de 2006. Agora é vendido
por R$ 999. E há modelos ainda mais
baratos, como o One, da TomTom,
vendido a R$ 499.

Paralelamente; à chegada desses
grandes fabricantes e ã queda dos pre-
ços, há também uma melhor percepção
por parte do consumidor brasileiro
sobre o que é o para que serve um
PND. Cada vez mais motoristas profis-
sionais, como taxistas, estão adotando
o aparelho. E ao usarem o navegador
durante o trabalho, acabam fazendo
propaganda para seus passageiros.

Mas não são apenas as vendas des-
ses dispositivos que estão subindo. Há
cada vez mais modelos de celulares
com GPS embutido disponíveis no
mercado. Este segmento, aliás, é tido
como estratégico pela Nokia. A fabri-
cante finlandesa, dona de praticamen-
te 40% do mercado mundial de celula-
res, afirma que venderá em 2008 nada
menos que 35 milhões de aparelhos
com o sistema. "A inclusão de GPS em
celulares e em smartphones é a chan-
ce de massificar o serviço de navega-
ção", aposta o chefe da área de servi-
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ços e softwares da Nokia no Brasil,
Fiore Mangone.

A verdade é que está acontecendo
uma convergência entre os mundos
dos navegadores pessoais e dos celula-
res. Isto fica claro quando se vê que a
Mio, tradicional fabricante de PNDs,
agora também produz alguns modelos
de celulares com GPS. Do outro lado, a
Nokia já tem em seu portfolio alguns
PNDs. Embora se imagine que haverá,
cm certa medida, uma competição
entre os dois produtos, a maioria dos
especialistas prevê que há espaço para
ambos. "O fato de os celulares virem
com GPS não significa que as pessoas
usarão essa função. Quase todos os
celulares hoje em dia vêm com MP3,
mas nem por isso as pessoas pararam
de comprar iPods. Um aparelho espe-
cializado continua tendo seu espaço",
analisa Emanuele Farini, diretor da
E-Motion no Brasil.

Cada aparelho tem as suas
vantagens. O PND tem tela
maior e, geralmente, sua
navegação é mais fácil. Além
disto, guarda todos os mapas
na memória. A atualização
pode ser feita pingando o aparelho
a um PC conectado à internet. O celu-
lar, por sua vez, tem a vantagem de
poder receber informações a todo ins-
tante, em tempo real. Isso possibilita,
por exemplo, associar ao aplicativo de
navegação informações como previsão
do tempo e condições do trânsito.
É verdade, porém, que na Europa
alguns PNDs já recebem essas infor-
mações através de ondas de rádio. O
que alguns especialistas prevêem é
que o PND continuará tendo seu espa-
ço dentro dos carros, especialmente
com pessoas que usam o automóvel
como ferramenta de trabalho.
E a navegação no celular será cada vez

mais adotada por pedes-
tres e, ocasionalmente,
dentro dos carros. Um
sinal dessa tendência é o
fato de a versão 2.0 do
aplicativo Nokia Maps,
lançado em fevereiro pas-
sado, trazer uma opção
separada para navegação
de pedestres.

Modelo de negócios
Os modelos de negócios para servi-

ços de navegação variam bastante. Os
fabricantes de PNDs ganham com a
venda dos aparelhos, em cujos preços
geralmente já está embutida a licença
do aplicativo com os mapas. Uma vez
comprado o aparelho, o usuário não
gasta mais dinheiro: pode usar o ser-
viço o quanto quiser.

A Nokia, por sua vez, oferece o
aplicativo Nokia Maps e seus mapas
de graça. O consumidor não paga
para se localizar pelo software ou tra-
çar rotas. Mas se quiser ter o serviço
de navegação guiado por voz, aí preci-
sa adquirir uma licença da Nokia, que
pode ser anual, mensal ou mesmc

Como são feitos os mapas
Tão é fácil desenhar um mapa para um aplicativo de nave-

gação- Primeiro, são colhidas fotos de satélite. A partir
delas, são desenhadas as ruas. É preciso checar o nome e

o sentido de cada rua. Também é verificado se há semáforos, qual é
o limite de velocidade, a numeração das casas ao longo das ruas
etc. E tudo isso precisa ser geolocalizado, com coordenadas de lati-
tude e longitude. Até certa medida é feita uma verificação real,
com equipes de engenheiros visitando pessoalmente as localidades,
mas é impossível fazer isso para 100% das áreas. A TomTom, por
exemplo, mandou vários engenheiros ao Brasil para checar a quali-
dade dos mapas antes de lançar os produtos aqui.

E apesar de todo esse cuidado, sempre há erros. Até porque as
cidades estão em constante transformação. Todo dia praças
mudam de nome, ruas trocam de mão etc. É por isso que quase
todos os fornecedores de PNDs ou de mapas abrem espaço para
contribuições dos usuários. Os clientes mandam sugestões de
correções pela internet, as quais, depois de serem verificadas, são
incluídas nos mapas. "Km dois meses recebemos mais de 400
sugestões de alterações feitas pelos usuários no Brasil. O público
brasileiro é muito colaborativo", relata o diretor dati-Molion,
Hmanuele Farini.

É importante ressaltar que a qualidade dos mapas varia,
muito de cidade para cidade e de fornecedor para fornecedor. Na
hora de comprar um navegador pessoal, recomenda-se verificar

quantas cidades são totalmente navegáveis, isso porque em
alguns casos os mapas contemplam apenas as vias principais,
especialmente nos municípios menores.

Há duas grandes empresas mundiais que desenham mapas para
navegação em PND e celular: Navteq e Tele Atlas. As duas foram recen-
temente vendidas para a Nokia e para a TomTom, respectivamente.

Um mapa, porém, não é completo se não tiver informações
sobre pontos de interesse do usuário, como bares, restaurantes,
hotéis, postos de gasolina etc. Esses dados costumam ser forne-
cidos por parceiros de conteúdo. Aqui no Brasil, por exemplo, a
Movix desenvolveu um aplicativo de navegação chamado
Maplink Destinator, que usa mapas da Digibase, uma represen-
tante da Tele Atlas, e inclui informações de pontos de interesse
fornecidas pela TeleListas. O Guia Quatro Rodas, da editora
Abril, também fornece informações para mapas que a Movix ofe-
rece em um PND especial, veftdido com o nome de Navegador
Guia Quatro Rodas.
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diária. A licença anual para
o Brasil, por exemplo, custa
RS 190. Além disto, a Nokia
também vende guias turísti-
cos em formato digital para
o celular, como Berlitz e
Michelin, com informações
sobre hotéis e restaurantes,
que se integram ao Nokia
Maps. A empresa ainda não
vende nenhum guia turísti-
co digital para celular no
Brasil, mas pretende fazê-lo em breve.
O preço girará em torno de RS 25 e,
uma vez comprado, o usuário poderá
usá-lo indefinidamente.

Há também quem ofereça o serviço,
mas não queira, ganhar dinheiro com
ele - ao menos por enquanto, H o caso
da Google. Existe uma versão do Google
Maps para celular, cujo download é
gratuito. A Google não tem receita até o
momento com a versão móvel. "Temos
a política de primeiro lançar um servi-
ço que seja útil para as pessoas. E só
depois que elo se
torna popular é que
procuramos uma
maneira de fazê-lo
render dinheiro",
explicou o gerente
sênior de produtos
móveis da Google,
Gummi Hafsteinsson,
em entrevista à
TELETIME, durante
o Mobile World
Congress, cm Bar-
celona, em fevereiro
passado. O Google
Maps para celular é
preparado para fun-
cionar tanto com GPS
quanto sem ele. Neste
último caso, o aplica-
tivo é capaz apenas
de indicar a localiza-
ção aproximada do
usuário no mapa. A
empresa prefere não
dar maiores detalhes
de como consegue
fornecer essa locali-
zação mesmo sem ter assinado qual-
quer parceria com operadoras móveis.
"Posso dizer apenas que aproveitamos
o histórico de movimentação de usuá-
rios com celulares GPS que tenham o
Google Maps instalado", revela o dire-
tor de desenvolvimento de negócios da
empresa no Brasil, Leonardo Tristão.

Fabricantes de PNDs c de
celulares, gigantes da inter-
net: todos estão investindo
em navegação. Mas e as ope-

radoras? No Brasil, parece que a maio-
ria ainda não acordou para essa ten-
dência. Quem está um pouco mais à
frente é a Vivo. Ela foi a pioneira ao
lançar em 2004 os primeiros serviços
de localização no mercado brasileiro,
aproveitando a solução de A-GPS
(Assisted GPS) criada pela Qualcomm
para terminais CDMA com chip GPS.

"Naquela época, LBS era algo bas-
tante distante do mercado. As pessoas
não entendiam direito. O mercado esta
amadurecendo agora", relata o geren-

te de ofertas Pre-
mium da Vivo, Fábio
Freitas. Hoje, a ope-
radora tem quatro
serviços de localiza-
ção: um de navega-
ção, usando GPS,
chamado "Vivo
Co-piloto", e três de
localização de pes-
soas, com preços e
f u n c i o n a l i d a d e s
diferentes - um para
localizar amigos,
outro para localizar
familiares e o últi-
mo para monitorar
funcionários. Em
todos eles a Vivo
tem parceiros para
o desenvolvimento
dos aplicativos e
ganha pela licença
de uso do serviço,
pela qual costuma
cobrar uma assina-
tura mensal. No
caso do serviço de

navegação, a Vivo não cobra pelo trá-
fego de dados.

Claro e TIM despertaram mais
recentemente para a necessidade de
oferecer LBS. A Claro lançou em mea-
dos do ano passado um serviço cha-
mado "Claro Localizador", que permi-
te localizar em um mapa na tela de um
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PC outros celulares do mesmo titular
da conta, mediante o pagamento
de uma assinatura mensal. A informa-
ção da localização é calculada através
de dados da rede da Claro, o que
dispensa o GPS. Por um lado, isso
torna o serviço acessível para mais
usuários, por outro, a precisão não é
tão boa. A Claro não tem ainda um
serviço de navegação.

A TIM, por sua vez, não tem servi-
ços de localização de outros celulares,
mas lançou em dezembro passado um
de navegação para modelos de
BlackBerry com GPS embutido. O apli-
cativo foi desenvolvido em parceria
com a Garmin, outra grande fabrican-
te de PNDs, líder no mercado norte-
americano. "O que vemos crescer é a
área de navegação. Localização
pessoal ainda é produto de nicho e
passa pela questão de haver autoriza-
ção do cliente que será localizado",
explica o diretor de marketing da TIM,
Marco Lopes.

Oi e Brasil Telecom GSM, por sua
vez, estão em um estágio anterior.
Ambas lançaram alguns serviços pon-
tuais de LBS. que não deslancharam,
embora sejam inovadores. A Oi lançou
em 2004 o Alien Revolt, um game
para celular que usa a informação da
localização do usuário. E a BrT GSM
tem em seu SIM card há alguns anos
um serviço de match making que usa
informação da estação radiobase onde
o usuário está para localizá-lo, tecno-
logia batizada de Cell Id. "LBS não
decolou porque as primeiras gerações
de aplicações eram baseadas apenas
em Cell Id, cuja precisão não é muito

PND (Personal Navigation Device) Aparelho portátil de navegação via GPS.

GPS [Global Positioning System) Sistema de satélites que permite localizar pessoas e objetos em qualquer
ponto da Terra, desde que portem um aparelho com uma antena apropriada para se comunicar com esses
satélites.

LBS {Location BasedServices) São serviços de localização. O nome é usado tanto para serviços de navegação
quanto para quaisquer outros serviços que envolvam localização - pode ser o monitoramento de funcionários, a
localização de amigos, o rastreamento de cargas etc.

boa. E agora não faz sentido construir
uma plataforma de LBS para competir
com GPS, que tem precisão tão gran-
de", justifica o gerente de serviços de
valor adicionado ÍSVA) da BrT GSM,
Rafael Magdalena.

Futuro
A corrida ainda não acabou para

as teles. Há tempo para reverter a
situação e fazer dinheiro com LBS por
outras vias, que não apenas pelo tráfe-
go de dados. Especialistas concordam

que há ainda uma enorme gama
de novos serviços que podem ser cria-
dos ou aprimorados a partir de dados
de localização. Uma das perspectivas
é a associação de localização com
serviços de social networking, como
Orkut e MySpace, ou com instant mes-
senger, como ICQ e MSN. Também há
grandes apostas em torno do uso da
localização com o mobile marketing e
mobile advertising.
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