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A intrusa
chamada Apple
Com o crescimento dos smartphones, empresas de software
roubam espaço e as receitas que até pouco tempo pertenciam
às operadoras de telefonia celular
CAMILA Fusco

Abatalha das operadoras pela li-
derança no mercado brasileiro
de telefonia móvel foi, durante
muito tempo, repetitiva e mo-

nótona, com praticamente os mesmos
competidores e poucas variações de con-
corrência. As empresas alternavam po-
sições no mercado seguindo a tradicional
tática para conquistar clientes: oferecer
o modelo mais moderno de celular e re-
duzir as tarifas. Quem conseguisse equi-
librar os dois fatores teria, em tese, mais
chance de se posicionar na liderança.
Recentemente, a disputa ficou menos
óbvia. O quarteto Claro, Oi, TIM e Vivo
ganhou competidores que não vêm do
setor de telecomunicações. Agora, são
empresas de tecnologia e internet que
desafiam a posição confortável das ope-
radoras também em software, vídeos e
músicas que rodam no celular.

Não faz tanto tempo assim que as
operadoras viviam no que se convencio-
nou chamar de "jardim murado". A ex-
pressão era usada para descrever o am-
biente fechado criado pela AOL. O
modelo pregava uma regra muito sim-
ples: todo e qualquer conteúdo ofereci-
do na AOL tinha de ser aprovado pela
empresa. O sistema funcionou muito
bem durante os anos 90, mas não resis-
tiu à expansão da web aberta—e a que-
da do muro quase representou o fim da
AOL. As operadoras celulares sempre
tiveram privilégios semelhantes. Forne-
cedores de conteúdo ou de software ti-
nham de pagar pedágio para chegar até
a telinha dos usuários. Mas, agora, esse
modelo está em xeque. O maior exem-
plo dessa mudança na concorrência é a
Apple. A empresa tornou-se uma grande
distribuidora de conteúdo, alavancada



pela loja móvel App Store — que traz
hoje mais de 25 000 tipos de programa,
muitos deles gratuitos' que podem ser
baixados para o iPhone. Criada em julho
do ano passado, a loja já contabiliza
mais de 800 milhões de downloads. Em
outras palavras: o poder de escolha que
estava nas mãos das operadoras está
evaporando rapidamente.

OS PRINCIPAIS AGENTES dessa trans-
formação no mercado de telefonia mó-
vel são os smartphones, que devem
chegar a 150 milhões de unidades em
2009. O mais expressivo aparelho, o
iPhone, com sua tela de 3,5 polegadas
sensível ao toque e seu robusto nave-
gador web Safari, deixou até mesmo o
mais tímido dos usuários confortável
na navegação na palma da mão. Depois

veio o Gl. da fabricante asiática HTC.
Ele vem equipado com o Android, sis-
tema operacional desenvolvido pelo
Google, e contém aplicativos que já são
sucesso absoluto, como o correio ele-
trônico Gmail e o serviço de mapas
Google Maps, sem contar os aplicati-
vos que podem ser baixados da Android
Market. Uma recente pesquisa realiza-
da pela IBM mostrou que 44% dos
entrevistados alegam que o Google é a
empresa com oferta de internet móvel
mais atraente. Na seqüência aparecem
marcas como Yahoo!, Nokia e Micro-
soft. Operadoras como a britânica Vo-
dafone e a japonesa NTT DoCoMo
ficam distantes nas preferências. "Em
um cenário de independência do usuá-
rio, a grande crise das empresas de te-
lecom é não se tornar apenas um tubo

por onde passa o tráfego de dados e
voz", diz Manzar Feres, vice-presiden-
te de telecomunicações da IBM para
América Latina.

As operadoras, naturalmente, dizem
que não são meramente fornecedoras
de infraestrutura. "O iPhone poderia ter
transformado o serviço em um condu-
íte. mas estudamos alternativas para que
nunca seja assim", diz Fiamma Zarife,
diretora de serviços de valor adicionado
da Claro. Algumas delas incluem par-
cerias para ampliar as opções de músi-
ca e vídeo, como na Vivo, que registra
mais de 1,1 milhão de downloads de
jogos, tons e imagens por mês. A apro-
ximação com os novos rivais também
acontece. A Claro firmou um acordo
com o Google para o envio de mensa-
gens de texto diretamente ao Orkut —
com isso, é remunerada pelo tráfego do
serviço. O Brasil somou mais de
150 milhões de celulares em fevereiro,
segundo a Agência Nacional de Teleco-
municações, e os smartphones não pas-
sam muito de 1%. Essa baixa penetra-
ção ainda deve dar sobrevida ao conteú-
do móvel das operadoras. "Usuários das
classes C e D são os principais consu-
midores dos conteúdos das operadoras
e muitos nem têm computador. Assim,
os serviços de valor adicionado podem
ser sustentados por essa parcela da po-
pulação", diz Caetano Notari, diretor de
consultoria da Ericsson.

Para muitos especialistas, porém, é
inegável que o avanço dos smartphones
chacoalhe o modelo das operadoras. O
número mundial de usuários de internet
móvel está crescendo a taxas médias
anuais de 24% desde 2006 e, ao longo
dos próximos dois anos, deverá chegar
a l bilhão de pessoas. As operadoras do
mundo inteiro já perceberam que, para
continuar seu nível de receita cora os
serviços de valor agregado, precisarão
descobrir novas formas de competir
tanto para deixar seu conteúdo atraente
quanto para rentabilizar as campanhas
de marketing. A concorrência mudou,
e as estratégias antigas já não valem. As
empresas de software partiram para o
ataque—e a bola, agora, está na quadra
das operadoras móveis.
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