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Vírus

na rede
ESTE SERÁ o NATAL

DO CELULAR INTELIGENTE
E 2009 O ANO DA

INTERNET MÓVEL.
INICIA-SE AGORA UMA
NOVA FASE DO MERCADO
DE TELECOMUNICAÇÕES.
ATÉ SETEMBRO, 300 MIL
iPHONES CLANDESTINOS
USANDO CONEXÕES 2G
ERAM OS PRINCIPAIS
RESPONSÁVEIS PELOS
ACESSOS À INTERNET
VIA CELULAR. No final de
setembro, Vivo e Claro
começaram a vender o iPhone,
agora com 3G. Logo no
primeiro fim de semana, diz
a consultoria Predicta, mais
de 41 mil acessos móveis
forarn feitos por celular,
um crescimento de 19% em
relação a qualquer número
anterior. O iPhone respondeu
por 54% dos acessos.

A internet móvel parece ter
finalmente chegado de
verdade. Mas ninguém
sabe ainda qual modelo de
serviço vai gerar receita.
É hora de descobrir.
Há hoje 16 milhões de
usuários de internet móvel
no Brasil, mas a maioria gasta
dinheiro mesmo comprando
tons de celular (ringtone).
Mais de 90% da receita das
operadoras ainda vem do
serviço de voz. No mundo, o
comércio de músicas digitais
desponta como uma grande
esperança, roubando clientes
de todos os lados. As compras
são feitas pela internet, mas
76% dos usuários usam o
celular. O único problema
é que o sucesso nas músicas
ainda é uma exceção.
A razão é que ainda há
poucas ofertas específicas para

o internauta móvel. Entre
em um shopping de São Paulo
hoje e você pode receber, via
bluetooth, um arquivo de
propaganda pesado demais.
Entre em sites na internet
hoje e o celular, em boa parte
dos casos, vai mostrar uma tela
preta ou o site (um site feito
para o celular ainda precisa ser
preparado para centenas de
aparelhos diferentes). Entre
em uma empresa e você vai
descobrir que não consegue
acessar seus sistemas de
gestão porque falta integração
e padrões únicos. O mercado
ainda precisa se adaptar
à mobilidade.
Nem os modelos para
vender serviços estão prontos.
Há dúvidas sobre quais serão
as aplicações que vão gerar
dinheiro na internet móvel.
Dois dos modelos mais

35

OUTUBRO

20 08

36

esperados pelas operadoras
ainda estão indefinidos: a TV
móvel e o pagamento pelo
celular (nesse último,
por exemplo, ainda
não se sabe se a
operadora vai
competir ou fazer
parceria com as
instituições
financeiras).
A indefinição
e a falta de
serviços
específicos
ocorrem em
grande parte
porque não se
sabe o quanto
o usuário de internet vai se
interessar e pagar para usar
um aparelho pequeno para
surfar na web. Não se sabe se
vale mesmo a pena ser móvel.

Instrumento de poder
Mas a resposta sobre onde
está o valor da mobilidade
começa a aparecer. O usuário
do celular quer interagir
com outras pessoas, aplicações
e o meio onde está. No final
do ano passado, por exemplo,
quem visitava o
shopping Center Norte
em São Paulo ajudava
a montar a decoração
de Natal. Era só
mandar um torpedo
e uma seqüência
de luzes acendiam
nas 14 árvores
montadas no
shopping. Os
OUTUBRO

consumidores do
shopping repetiam,
sorridentes:
"Foi como se a
gente montasse
a decoração".
Embora enviar
torpedos seja algo
bem simples, o
exemplo fornece
uma pista do
que deve funcionar. No
Brasil e no mundo, o mercado
corporativo se antecipa
às operadoras e cria
ações seduzindo o cliente.
Em maio deste ano, seis
funcionários da Johnson &
Johnson dispararam um vídeo
pela internet. Uma animação
falava de uma escova de dente
lançada pela empresa e, ao
final, ligava para o espectador.
Surpresos por receber a
chamada, eles passavam o
vídeo para frente, indicando
e-mail e número de celular de
um amigo. Em quatro dias, o
vídeo da Johnson & Johnson
foi visto por 20 mil pessoas.
Apesar de a Johnson &
Johnson inovar ligando para
consumidor, o marketing
viral em si não é uma
novidade. Mas
é nele que está
a resposta. O
conceito é a base
para as redes
sociais na internet.
No exterior,
operadoras, como a
inglesa Vodafone, já
registram que sites,

como Facebook,
MySpace e
Youtube, já
figuram entre os
mais visitados pelo
usuarioos de internet
móvel. "Hoje, a
fronteira do celular é
a rede social", diz o
português Alexandre
Fernandes, diretor de
produtos e serviços da
Vivo. A versão do MSN no
celular, que também usa o
conceito de rede social, lançado
pela Vivo em março deve
fechar o ano com cem mil
usuários. Mas as ações mais
interessantes nessa área
não são das
operadoras,
são das
empresas de
consumo. No
ano passado,
a Coca-Cola
lançou na
China o Sprite
Yard, uma rede
social para ser
acessada no
celular. Com
códigos obtidos
nas garrafas de
Sprite, era possível baixar
conteúdos como vídeos e tons
de telefone (ringtones).
Em abril, a Unilever repetiu
a estratégia no Brasil. O
produto foi o xampu Seda; o
alvo foram meninas entre
12 e 17 anos, uma das faixas
que mais abusa do torpedo
SMS. A F.Biz, agência da
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Unilever, criou, com a Nokia,
um celular especial para as
meninas, e montou um site
no qual as "consumidoras"
podiam cadastrar seu perfil,
adicionar amigas e lerem
sobre saúde, horóscopo,
comportamento, moda e sexo.
Era possível se cadastrar na
internet convenciona], sempre
mais fácíl para cadastrar o
perfil. Mas o foco era mesmo
o site móvel. A Unilever
comprou banners nos sites
wap de todas as operadoras
celulares. E a mobilidade
ganhou disparado. Web
convencional, 180 mil visitas;
móvel, 360 mil.
A preferência pelo celular
é apenas o começo. Semanas
depois do vídeo viral da
Johnson & Johnson fazer
sucesso, vídeos parecidos (com
ligações para o celular ao final)

G^

Android:
o celular do
Google pode
mudar o jogo
de forças
nos telefones
inteligentes e
facilitar o uso

começaram a circular com a
marca da Skol (a agência das
duas campanhas foi a mesma,
a Pontomobi, do empresário
Leonardo Xavier). O vídeo
convocava os fãs do evento
Skol Beats a comparecer a um
site na internet. Era o início de
algo novo; o primeiro evento
criado em colaboração no Brasil.
Na prática, isso quer dizer
que tudo, de ponta a ponta, foi
decidido pelos fãs do evento.
Dentro da rede social criada
pela Skol, os fóruns de debate
sugeriram nomes de DJs
nacionais e internacionais e
cada detalhe de como seria o
Skol Beats 2008. Banners,
como no Seda Teens, foram
espalhados em sites wap.
Torpedos foram enviados para
50 mil usuários paulistanos
interessados em música
eletrônica, entre 18 a 25 anos,

e que possuíam celulares com
tela grande.
Em maio, depois dos nomes
serem sugeridos nos fóruns, os
internautas (móveis ou não)
começaram a escolher as
atrações. Foram cinco votações
no total, entre DJs nacionais e
internacionais, VJs, local
e hora do evento e até a ação
social que seria realizada pela

disparando torpedos,
compareceram ao evento. Boa
parte do público que estava lá
votou. A festa era deles.

Do marketing
ao faturamento
O poder de atração das
comunidades demonstrado em
exemplos como Skol Beats e
Seda Teens já consolida no

Torpedos convocaram o público a
escolher atrações do Skol Beats.
Ao final,foram 300 mil escolhas e 15 mil
pessoas no evento. A festa era deles
Skol. A comunidade já estava
formada; mais de 70 mil
pessoas só no Orkut.
Ao final, somando todas
as votações, 300 mil escolhas
foram feitas. E 15 mil
pessoas, portando celulares e

mercado a idéia de que é nas
redes sociais que está a
resposta para fazer sucesso na
internet, seja móvel ou não.
Quem tem feito os
movimentos mais ousados
para criar comunidades móveis

mobileme
gmail
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l took of Sandy Kayakin
aboat and did a bit of
3 forward to anolhe'
n Lorelo.

OUTUBRO

é a finlandesa Nokia. Apesar
de ser uma fabricante de
celulares, é até possível dizer
que a decisão foi óbvia. No
mundo, o usuário de celular já
gasta 12% do seu tempo com
voz. No restante, ouve música,
assiste a vídeos, lê e escreve
torpedos SMS ou navega na
web. A mudança no papel do
celular faz hoje da Nokia a
maior fabricante de câmeras
digitais (200 milhões de
unidades) e tocador de música
(150 milhões de unidades).
Tudo embutido no celular.
Por isso, em agosto do ano
passado a fabricante anunciou
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A cola que une as aplicações de sucesso do
momento é o conceito de rede social. O usuário
quer interagir e trocar informações com os
amigos. É a deixa para as operadoras gerarem
tráfego e, no futuro, receita com publicidade
que lançaria um portal de
serviços, o Ovi, que em
finlandês significa portal.
Um a um, lançou serviços
individuais de mapa, loja de
músicas e jogos. Em setembro,
relançou todos eles juntos
dentro do Ovi. No começo
de outubro, comprou uma
plataforma para celulares
de e-mail e comunicador
instantâneo, a canadense Oz.
De brinde, levou junto 5,5
milhões de usuários pagantes.
A cola que une tudo isso
são as redes sociais. Todo
usuário do Ovi (e agora da Oz)
tem sua lista de contatos com
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quem conversam, trocam
vídeos e músicas, entre
outros serviços. O movimento
é viral, os amigos chamam
uns aos outros quando
ha uma novidade na rede.
Por enquanto, o Ovi está em
inglês. Mas Fiore Mangone,
gerente de Softwares &
Services da Nokia, promete
lançar uma versão em
português no primeiro
semestre de 2009. E gastar
dinheiro promovendo
o site no Brasil.
Enquanto a versão
brasileira do Ovi não chega,
a Nokia só oferece por aqui o

serviço de mapas, integrado
com GPS. Nesse caso, não
falta concorrência, mas pode
faltar cliente. O Google
Maps já oferece um serviço
similar mais simples e as
operadoras fazem movimento
parecido. No início de 2009,
a Vivo vai indicar, a quem se
interessar, o caminho mais
rápido de acordo com o tráfego
da cidade.
Esses serviços devem
vender e são fáceis de serem
cobrados. Mas, pelo menos
no médio prazo, mapas ou
ofertas comerciais de acordo
com o local do usuário

deve atingir um pequeno
número de clientes.
Mesmo quando forem
integrados com redes sociais,
ninguém sabe se ou quando o
cliente terá mesmo interesse
em saber onde estão os amigos
ou se quer que os outros
saibam a sua localização.
Portanto o pote de ouro
do mercado móvel parece
estar mais adiante mesmo.
Para os fornecedores de
serviços, a dica é permitir
ao usuário se comunicar e
compartilhar conteúdo com
seu círculo de amigos. Em
troca, eles vão gerar muito
tráfego na rede.
Mesmo que o modelo de
cobrar pelos dados trafegados
não vingue, ainda há
expectativa pela receita gerada
por publicidade. A britânica
operadora de celulares Blyk
oferece telefonia e interuet
de graça e ganha dinheiro com
anúncios. Não se sabe se vai
dar certo, mas com um ano
de operação atende 200 mil
clientes, metade deles
conquistada nos primeiros
sete meses. De novo,
crescimento viral. No Brasil,
a internet convencional
abocanhou somente 3% dos
R$ 25 bilhões anuais gastos em
publicidade. Se encontrar um
modelo que seduza as dezenas
de milhões de usuários de
Orkut e MSN, a internet
móvel pode ajudar a conseguir
bem mais. É hora de inocular o
vírus da internet móvel.
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