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Hoje em dia a maioria das pessoas participa de uma ou mais redes sociais, tem um aparelho 
celular e utiliza seu computador para trocas de arquivos. Cada uma dessas redes - como 
MySpace, blogs ou comunicadores instantâneos - são acessadas por meio de uma senha, com 
a opção de entrada por um PC ou telefone móvel. Que tal unificar esses serviços através de 
um software gratuitamente? Ao acessar o blog de um conhecido, por exemplo, é encontrado 
um mini aplicativo, conhecido como widget, que oferece as seguintes opções: ligações de voz, 
troca de mensagens de texto em tempo real, conversa em grupos e compartilhamento de 
arquivos, independente do lugar do mundo onde esses comunicadores se encontram.   
 
Pois essa é a proposta da companhia holandesa Nimbuzz , fundada por Evert Jaap Lugt e 
Martin Smink, que anuncia sua chegada ao Brasil.   
 
No mercado desde 2006, a companhia é especializada em oferecer serviços em comunicação 
sem custos ao usuário.   
 
A proposta da Nimbuzz é simples: um comunicador que concentra três canais: computador, 
telefone móvel e widget - mini aplicativos que podem ser publicados em redes sociais, blogs e 
websites. Ao software que a empresa oferece foram agregados quase todos os programas de 
mensagens instantâneas e redes sociais - como Google Talk, Skype, Windows Live Messenger, 
Orkut, Facebook, Myspace - em um único aplicativo.   
 
O objetivo é disponibilizar mais que uma opção para que a comunicação seja feita, se não por 
uma via, por outra. Segundo Evert Jaap - um dos fundadores da companhia - "a Nimbuzz 
nasceu para conectar os quase três bilhões de usuários de telefones celular do mundo com os 
1,5 bilhão de internautas."   
 
Em junho de 2007, a empresa recebeu um aporte de US$ 10 milhões do grupo europeu 
Mangrove Capital Partners - os mesmos que investiram no Skype, a princípio -, do sul-africano 
Naspers e do alemão Holtzbrinck. Com essa verba, a companhia começou a investir no 
desenvolvimento da sua estrutura, mas ainda não gerou nenhuma receita, "a partir do 
segundo semestre de 2009, abriremos espaço para publicidade e esperamos um retorno 
financeiro. Para 2010, já apostamos no empate de custos e geração de lucros", afirma Carlos 
Medina, o principal executivo da companhia no Brasil.   
 
A companhia nunca havia feito nenhum tipo de ação com o intuito de promover seus serviços, 
mesmo assim, são 600 mil usuários cadastrados apenas pela informação boca-a-boca, além de 
ser o comunicador instantâneo dos cerca de 10 milhões de usuários da rede social alemã 
StudiVZ. O primeiro evento de divulgação aconteceu na semana passada em Londres. Agora, a 
empresa vem para a América Latina, aproveitando toda a estrutura e contatos que o Naspers 
já tinha nessa região. Além disso, o Brasil também foi escolhido como ponte de entrada por 
conta do potencial devido ao grande número de usuários de internet.   
 
Segundo Jaap, não existem parcerias com as operadoras de telefonia. "Não entramos no 
mercado para nos tornarmos inimigos das operadoras", afirma o empresário.   
 
A utilização do Nimbuzz pode ser feita independentemente da tecnologia com a qual o 
aparelho opera. O programa funciona por 3G, GPRS, Edge, WiFi ou qualquer outra plataforma 
de acesso à internet. No Brasil, Medina acredita que "futuras parcerias não serão difíceis, pois 
existe uma tendência de que as tranferências de dados realizadas entre telefones geram mais 
receita do que ligações convencionais."   
 
Para utilizar o programa é necessário preencher um cadastro no site da companhia ( 
www.nimbuzz.com ) e fazer o download gratuitamente.   
 



A partir daí, o futuro usuário poderá escolher quais comunidades de mensagem instantânea 
deseja agregar ao Nimbuzz. Com isso, será possível ao usuário formar uma lista única de 
amigos, mostrando apenas quem está ou não on-line.   
 
"A Nimbuzz percebeu que a geração digital brasileira navega nas redes sociais, tem blog, fala 
com os amigos nos softwares de mensagens instantâneas e não sai do celular, portanto criou 
uma ferramenta sob medida para a web 2.0", conta Medina.   
 
Atualmente, a Nimbuzz conta com 70 funcionários espalhados pelo mundo, a sede fica em 
Roterdã e, desde janeiro desse ano, têm também um escritório em Córdoba, na Argentina.   
 
Com a abertura do escritório em São Paulo anunciada ontem, a Nimbuzz pretende conquistar 
de 500 mil a 1 milhão de usuários no Brasil. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 maio 2008, Tecnologia & Comunicações, p. B2. 


