
om a entrada do ferramentas
de busca no portal das teles,
resultado da grande quanti-
dade de conteúdo que as ope-
radoras já oferecem, a inter-

net no celular tende a deslanchar de
vez. Executivos das operadoras acredi-
tam que a busca será o grande drive da
internet no celular. Além disso, a busca
no celular cria uma nova fonte de recei-
ta, os chamados links patrocinados e até
mesmo outras formas de publicidade.
Algumas operadoras são mais resisten-
tes a exporem seus clientes a anúncios.
Mas, com a busca isso começa a cair por
terra, porque, em certa medida, trans-
porta-se um modelo já vitorioso da web
para o celular. Este será um dos princi-
pais temas a ser debatido durante o 7°
Tela Viva Móvel, dias 13 c 14 de maio,
em São Paulo (leia box).

Hoje, os grandes players da internet
como Yahoo! e Google já firmaram con-
tratos globais com as operadoras para
fornecimento de ferramentas de busca.
O Yahoo! fechou com o grupo Telefônica
e com a América Móvil, o que significa
que Vivo e Claro terão o recurso no
Brasil. Já a Google tem contrato com
TIM Brasil, cujo serviço está prestes a
ser lançado. A Brasil Telecom afirmou
que até o final do primeiro semestre
escolhe entre uma das duas. A idéia da
operadora é oferecer a ferramenta junto
ou apenas pouco depois da rede 3G.

É preciso lembrar que tanto o
OneSearch do Yahoo! como a ferramen-
ta do Google buscam resultados também
fora do portal das operadoras. Se por
um lado limitar o acesso apenas dentro
do portal pode garantir que o usuário só
consumirá os produtos da operadora,
por outro, pode ser incrivelmente frus-
trante para o cliente. "A navegação pelo
conteúdo da operadora ainda é muito
baixa. Se eu restringir a busca apenas
ao meu site, talvez o usuário nunca mais
volte, porque não achou o que procura-
va", afirma Rafael Magdalena, gerente
de SVA da BrT. A operadora hoje tem
uma ferramenta, white label de busca -

que funciona apenas dentro do seu por-
tal -, fornecida pela M4U.

De todo conteúdo vendido pela BrT,
20% chegam até o usuário através de
uma busca. Na Claro, que tem mais de 7
mil itens de download, esse índice é de
50%. Segundo Alexandre Olivari, geren-
te de SVA da Claro a ferramenta de
busca do Yahoo! estará disponível no
portal da operadora no final de abril.

A TIM, por sua vê/, está costurando

uma parceira estratégica com a Google
não só para o serviço de busca. Já está
disponível o YouTube para os clientes
da operadora e o próximo passo é
levar a busca. "Estamos nesse momen-
to trabalhando para lançar o produto
no segundo semestre", revela Renato
Ciuchini, diretor de planejamento
estratégico da TIM. A Oi informou,
através da sua assessoria de imprensa,
que ainda não tem nada fechado para
busca fora do portal, apenas dispõe,
por enquanto, de uma busca para o
seu próprio conteúdo.

Peculiaridades da telínha
A busca para o mundo móvel não é

exatamente igual ao que existe na
internet. Não só pelo limitado tamanho
da tela, mas porque o uso do aparelho
para web é totalmente diferente no PC.
Quando um usuário de celular, por
exemplo, busca pelo nome de um
banco, a chance de estar procurando
pela agência mais próxima daquele
banco é grande. Na web fixa, por assim
dizer, ele talvez esteja mais interessado
na página institucional. "Na internet o
usuário entra para procurar informa-
ção, no celular ele entra para achar
informação", avalia Ricardo Ferro,
gerente de mobile do iG.

Pensando nessas peculiaridades, a
Yahoo! desenvolveu um sistema de
busca adaptado para celular, o One
Search. "Nossa idéia é dar um resultado
rápido e direto", diz Melissa Beltrão,
responsável pela área de mobilidade. O
One Search procura justamente oferecer
um resultado mais próximo possível do
que o usuário esteja realmente preci-
sando. A ferramenta está presente em
cerca de 40 operadoras no mundo.
Além do acordo com as teles, a Yahoo!
também tem parceira com os fabrican-
tes na Europa e na Ásia para que a
busca já venha pré-instalada. No Brasil,
as negociações com os fabricantes come-
çaram agora, diz Melissa.

O One Search funciona baseado em
grupos de resultados. Inicialmente são



exibidos os resultados encontrados no
portal da operadora, divididos por
categoria (wallpaper, músicas etc.),
depois aparecem os resultados encon-
trados na web. O serviço do Yahoo! é
baseado em uma mesma plataforma,
mas pode ser adaptado para cada ope-
radora. Em termos de evolução do
serviço, um assunto que sempre apa-
rece é a possibilidade de aliar a busca
a um sistema de localização.
"Entendemos que a busca aliada à
mobilidade e, futuramente, a opção de
localização será uma poderosa ferra-
menta de marketing para as operado-
ras", opina Alexandre Olivari, gerente
de S VA da Claro.

Marketing e publicidade
Paralelamente à iniciativa de

incluir ferramentas de busca em seu
portal Wap. o desenvolvimento do
mobile aduertising e do mobile marke-
ting ganhou outro grande impulso. A
Mobile Marketing Association (MMA)
- associação mundial para padroni-
zação das normas de procedimento
para propaganda no celular - montou
um escritório no Brasil. A iniciativa é
bem vista pelas operadoras porque a
associação traz todo o conhecimento
de outros mercados. O medo das teles
é que esse mercado seja desperdiçado
com ações intrusivas e não solicita-
das, como foi o spam na internet.

Fontes do setor revelam que a!gu-
mas empresas, como a TIM e a Claro,
são mais flexíveis quando o assunto é
publicidade. Ou seja, já permitem que
seus clientes sejam expostos a deter-

minados tipos de propaganda. A
Vivo, por outro lado, seria mais aves-
sa. A expectativa é que com a chega-
da da MMA as operadoras e os
demais players consigam estabelecer
alguns parâmetros de segurança
para que as ações não sejam
malvistas pelos clientes.

O que já está acontecendo
nesse sentido é a formação
de urna base de opt-in, ou
seja, clientes que declaram
aceitar receber propaganda
nos seus aparelhos. Desde
dezembro passado, a Oi
incluiu em seus contratos de
ofertas de serviço a possibili-
dade de o usuário autorizar o

recebimento de mensagens de propa-
ganda em seus celulares. E no começo
de março incluiu também em seu por-
tal Wap um link para que o usuário se
cadastre na base de opt-in e forneça
informações como idade, sexo e áreas

de interesse para ajudar na
criação de campanhas de
mobile advertising. Resultado:
em menos de seis meses sua
base de opt-in alcançou 5
milhões de pessoas cadastra-
das, informou Rodolfo
Derenne, consultor de novos
negócios da Oi. "O mobile
advertising significa dinheiro
novo. Nele não brigamos
pelos R$ 20 de Arpu (receita
média por usuário) do clien-
te", afirma o executivo. A
Claro também tem trabalha-
do para criar sua base de
opt-in, mas não revela quan-
tos clientes já aderiram.
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Segundo Alexandre Olivari, gerente de
SVA da operadora, em todos os canais
de acesso com o cliente, como no portal
Wap e até nas faturas, a Claro comuni-
ca a possibilidade de adesão. Dos que
respondem, 90% aceitam receber pro-
paganda. Olivari releva também que já
existe um modelo fechado com o Yahoo!
para publicidade vinculada à ferramen-
ta de busca, mas não revela qual é.

Na Vivo, o gerente de ofertas premium,
Fábio Freitas, faz mistério sobre o assun-
to. Mas deixa a entender que o One Search
na operadora também terá propaganda.
"Se não nos primeiros dias, logo no início
vamos disponibilizar". O One Search
entrou no portal da operadora dia 26 de
março e, até o fechamento desta edição,
não tinha qualquer tipo de propaganda.
Freitas afirma que ainda não está decidido
se será banner ou link patrocinado.

Portais
De modo geral, todos os portais

vêem o mundo móvel como mais um
canal para distribuir conteúdo. Mais
do que isso, na medida em que a inter-
net no celular aproxima-se cada vez
mais do que existe na web, os portais
querem se transportar para o celular.
"Eu quero que meu usuário tenha a
mesma sensação que ele tem na inter-
net, no celular", diz Ricardo Ferro,
gerente de mobile do iG.

Também para os portais começa a
aumentar a possibilidade de incluir pro-
paganda nos seus canais Wap. Mas, ao
contrário da internet, a propaganda no
portal Wap tem que ser de comum acor-
do com a operadora que, no fundo, é a
dona do cliente, Apesar de os portais

terem independência sobre conteúdo e
qualquer publicidade exibida nos seus
canais Wap, uma indisposição poderia
prejudicar projetos futuros. Segundo
Ferro, do iG, para a publicidade nas
mensagens de texto (SMS), por exemplo,
não ser invasiva, o modelo tem que ser
"marca informa". Ou seja, uma empresa
que tenha afinidade com o assunto
patrocina as notícias daquele canal.
Claro que não há influência no conteúdo
da notícia.

Na opinião de Fernando Carril,
gerente do UOL Celular, a publicidade é
bem-vinda quando agrega serviço para
o cliente. O UOL reformulou seu portal
para celular e já está à procura de anun-
ciantes. Os formatos disponíveis são um
banner no final e no pé da página prin-
cipal e da pagina de economia - já ven-
dido para o Bradesco -, notícias patroci-
nadas e uma opção onde o anunciante
coloca uma chamada na internet, atra-
vés da qual o usuário pode inserir o
número do seu telefone para receber
informações via SMS. No caso do patro-
cínio dos canais de notícia, o usuário
que recebe a informação via SMS e vê a
logomarca da empresa no fim da men-
sagem. "Uma empresa de materiais
esportivos pode, por exemplo, patroci-
nar as notícias de esporte", diz Carril.

*COI-ABOROU FERNANDO PAIVA

Letícia Cordeiro
leticia@convergecom. com. br

assinatura dos contratos dos
vencedores do leilão de fre-
qüências de terceira geração
em 2,1 GHz ainda nem saiu,
mas as redes 3G já aquecem

o mercado móvel brasileiro. Quem tinha
capacidade sobressalente nas faixas de
850 MHz saiu na frente no lançamento de
serviços HSDPA, como foi o caso das ope-
radoras Claro e Telemig Celular, que ini-
ciaram suas ofertas no final de 2007; e
mais recentemente a CTBC. As demais
tiveram de esperar pelo leilão de novas
freqüências, mas já estão com quase tudo
preparado para iniciar suas operações

3G. TIM, Brasü Telecom (BrT) e Oi já
anunciaram a previsão de lançamento de
suas operações 3G para este mês. E todas
as operadoras declararam que a implan-
tação e expansão dessas redes serão
grande parte dos investimentos reserva-
dos para 2008.0 leilão das freqüências de
terceira geração finalmente foi realizado
em dezembro do ano passado, a homolo-
gação do resultado saiu apenas agora no
final de março e a assinatura dos contra-
tos pode sair ainda este mês.

Um estudo feito pela Pyramid
Research projeta que o número de assi-
nantes 3G no Brasil deve saltar de 1,3
milhão em 2008 para 20,7 milhões em
2012, enquanto os clientes das redes
banda larga fixa passarão de 8,7 milhões

para 13,6 milhões no mesmo período.
As redes de 3G prometem trazer velo-

cidades reais mais elevadas, de 500 Kbps
a 2 Mbps, inicialmente, tendo em vista
que a tecnologia HSDPA permite velocida-
des de download acima de 10 Mbps. É
uma evolução importante quando compa-
ramos com as velocidades nominais de
até 236 Kbps em GSM Edge ou de até 2,4
Mbps em CDMA IxEV-DO, mas que na
realidade tem média do 120 Kbps e 600
Kbps, respectivamente. São velocidades
mais próximas das oferecidas por acessos
banda larga fixos c que devem trazer uma
melhor experiência para os usuários de
dados móveis no Brasil. Mas nem sempre
se alcança a velocidade prometida e as
reclamações já começam a pontuar.
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Os primeiros impactos da 3G já pude-
ram ser sentidos pela Claro, que lançou o
serviço ainda em novembro do ano passa-
do. Sem revelar números absolutos, o
gerente de VÁS da operadora, Alexandre
Olivari, conta que com o lançamento do
novo serviço de dados a base de usuários
de internet da Claro em 2007 praticamen-
te dobrou em relação ao ano anterior e a
tendência é de que esse crescimento pros-
siga nos próximos anos. "Para se ter uma
idéia do potencial do mercado, 70% da
nossa base de usuários 3G são clientes
banda larga", revela Olivari.

A operadora trabalha atualmente com
três pacotes de velocidade com tráfego de
dados ilimitado - 250 Kbps, 500 Kbps e l
Mbps -, mas o gerente de VÁS garante que
a Claro investirá pesado para oferecer
velocidades maiores, de 2 Mbps e 4 Mbps.
Para Olivari, o grande desafio das opera-
doras móveis está nas redes de transmis-
são, que exigem investimento grande para
fazer fluir todo o tráfego das estações
radiobase até os grandes backbones de
internet "Ainda não estamos usando todo
o potencial de nossa rede, que já está pre-
parada para velocidades de até 7,2 Mbps.
Mas estamos tomando o cuidado de ofere-
cer ao cliente uma experiência muito posi-
tiva, com velocidade real na maior parte
do tempo próxima da nominal", explica.

Olivari aposta que a banda larga
móvel no Brasil fará o mesmo papel que o

pré-pago foz pela universalização do aces-
so à telefonia: "O mercado brasileiro
ainda é muito jovem no quesito banda
larga: tom uma penetração de menos de
5% o a maioria dos acessos é inferior a l
Mbps". Mas um ponto deve ser destacado,
o custo da infra-estrutura das novas redes
de dados móveis é um item importante na
composição do preço final para o cliente.
"Obviamente atingiremos o cliente que
quer acesso banda larga e não é atendido
pelas redes fixas e aqueles que precisam
da mobilidade. Esse c o foco", conta
Olivari. Atualmente, a Claro oferece servi-
ços 3G em 40 cidades, basicamente as

cobertura das tecnologias. "Passamos a
olhar o perfil de acesso das famílias e
oferecemos maior capacidade de dados
a preços competitivos", conta o gerente
de marketing do ofertas Premium da
Vivo, Cristiano Zaroni. "A banda larga
móvel é a cereja do bolo e todo o merca-
do está de olho nela."

Outra iniciativa da Vivo foi a parceria
estratégica firmada em novembro de
2007 com a fabricante nacional de com-
putadores Positivo para a venda de note-
books pré-configurados para o serviço de
acesso banda larga Vivo ZAP. Por enquan-
to, a oferta é de venda conjunta do laptop

regiões metropolitanas das capitais São
Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre,
Fortaleza, Recife e Brasília.

A Vivo também aposta na banda
larga móvel como fator decisivo para o
processo de inclusão digital. Foi pensan-
do nisso que a operadora lançou em
setembro do ano passado o Vivo Flash,
um modem fixo para desktops com ser-
viço de acesso à internet com foco no
mercado residencial, que usa tanto a
rede IxRTT quanto a IxEV-DO (presen-
te em 27 cidades), dependendo da

Serviço disponível

da Positivo e das placas ou modems USR
da Vivo, mas de acordo com Zaroni, a
parceria exclusiva prevê embarcar a
placa nos notebooks e o lançamento deve
acontecer ainda este ano.

Lançado em 2001, o Vivo Zap tinha
como foco o mercado corporativo com a
oferta de e-mail corporativo e automação
de força de vendas, além da conectividade
propriamente dita. A decisão estratégica
da Vivo de desenvolver com maior impor-
tância o mercado para pessoas físicas,
segundo Zaroni, aconteceu no final de
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2005. Foram feitos investimos na rede, ria
capacitação dos canais de venda e foi lan-
çado um novo portfolio de planos, que
incluíam acesso com franquia ilimitada de
dados. "Assim, em 2006 observamos um
crescimento de 700% de nossa base de
assinantes banda larga em relação ao ano
anterior e em dezembro de 2007 atingi-
mos um crescimento da base de 132% em
relação a dezembro de 2006", detalha.

As receitas de dados representam
atualmente 10% da receita total de ser-
viços. Um fator que ajudou no resultado
da Vivo foi a .queda do preço das placas
e dos modems USB para acesso à rede
de dados móvel. A placa oferece um
acesso dedicado à rede de dados e o
cliente não precisa interromper a linha
de voz (que é o que acontece quando se
usa o próprio celular para o acesso à
internet). Hoje é possível comprar uma
placa a partir de RS 10.

A experiência de sete anos com a
oferta de serviços de dados móveis ren-
deu um bom aprendizado à Vivo. De
acordo com Zaroni, "o número de clien-
tes está crescendo muito e há também
mudanças no perfil de consumo, com
maior tráfego de dados, e já temos o
crescimento projetado para aumentar
nossa capacidade de rede. É um ajuste
que não dá para ser feito da noite para
o dia e já estamos nos preparando."

A estratégia tecnológica da Vivo será
ter duas redes de banda larga: fará inves-
timento de manutenção e ampliações
pontuais de capacidade na rede
IxEV-DO e já investe na monta-
gem da rede 3G HSDPA.

Estratégia diferenciada
Para a Brasil Telecom,

embora a entrada da tecnolo-
gia HSDPA aproxime a veloci-
dade das redes móveis à das
fixas, elas não devem ser com-
paradas. "O mundo da inter-
net está indo para aplicações
mais pesadas, como a trans-
missão de vídeos, e a banda
larga móvel não chega à qua-
lidade, velocidade e preços da
fixa", pondera o diretor da
operação móvel e de desenvolvimento
de negócios da BrT, Roberto Rittes. "A
grande vantagem da 3G é a mobilidade.
É fantástica para quem tem notebook,
mas ninguém vai trocar o acesso fixo
pelo móvel se a questão principal não
for a mobilidade", pondera.

Rittes exemplifica que o produto de
3G na Claro com l Mbps de velocidade
é 67% mais caro que o produto de
mesma velocidade da BrT. "Também
não é verdade dizer que a 3G vai che-
gar onde o ADSL não chega. O ADSL
tem e vai manter uma abrangência
muito grande, Além disto, as redes
sem fio têm limite de capacidade, o
que restringe o número de pessoas
que se coloca na rede. E é mais inte-
ressante financeiramente atender o
uso mais pesado de internet com a
rede fixa", analisa o diretor.

A estratégia da BrT será oferecer um
§ pacote de serviços de internet,
l" "Acreditamos no produto 3G.
l Mas ofereceremos uma solu-
1 cão que combina ADSL com

Wi-Fi, para atender bem quem
usa laptop em casa, e as pla-
cas de acesso 3G terão uma
proposta mais competitiva do
que a concorrência, mas com
uma expectativa realista de
nicho", explica. O drive será o

preço: "Vamos juntar o melhor dos dois
mundos, fixo e móvel, e venderemos o
serviço de ADSL mais a placa 3G com
preço muito parecido ao preço apenas da
3G da concorrência", afirma Rittes.

A rede 3G que a BrT prometeu lan-
çar ainda em abril terá capacidade total

para 7,2 Mbps de velocidade, rnas a
oferta de velocidades será feita de
maneira paulatina.

Mais lançamentos
A oferta de serviços 3G em 850 MHz

da CTBC foi iniciada no dia 10 de abril
nas cidades mineiras de Uberlândia e
Uberaba e ainda em Franca/SP. O presi-
dente da tele, Divino Sebastião de
Souza, prevê atender em torno de 20
mil clientes com banda larga móvel em
2008. O presidente da TIM, Mario César
Pereira de Araújo, chegou a comentar
durante a divulgação dos resultados
financeiros de 2007, no início de março,
que o lançamento da rede 3G da opera-
dora aconteceria em abril. A empresa
colocaria no ar a rede em 850 MHz
simultaneamente à faixa de 2,1 GHz,
adquirida em leilão para praticamente o
Brasil inteiro. "A banda larga móvel vai
ser a coqueluche do mercado em 2008",
afirmou o executivo na ocasião. Segundo
ele, a oferta de placas e modems USB
complementará a estratégia da TIM,
iniciada em 2007, de se tornar uma
empresa convergente, unindo telefonia
móvel, fixa e acesso à internet.

A Oi também prometeu o início das
operações 3G em abril e deverá ser
lançado primeiramente na cidade do
Rio de Janeiro. Os investimentos da
operadora no ano dobrarão em relação
ao volume investido em 2007, totali-
zando cerca de R$ 4 bilhões, direciona-
dos, principalmente, à ativação da 3G e
a entrada da tele em São Paulo tanto
em 2G quanto em 3G.
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