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Feira digital
Fabricantes, operadoras e agregadores disputam a preferência de desenvolvedores
e consumidores com lojas para distribuição de softwares para celulares.

O
mundo da telefonia celular
presenciou nos últimos
meses um verdadeiro
boom de lojas de aplicati-
vos. Depois do sucesso da

App Store, da Apple, vários fabrican-
tes decidiram criar suas próprias lojas.
Nokia, RIM, Palm, LG e Google entra-
ram no jogo e a Microsoft promete
lançar sua loja ainda este ano. Por
outro lado, as operadoras, preocupa-
das em não perder o controle sobre
seus consumidores, articulam um con-
tra-ataque. Ao mesmo tempo, algumas
iniciativas de agregadores indepen-
dentes, como a GetJar, ganham força
no exterior. O mercado se pergunta se
há espaço para tantas lojas. Quem
sairá vencedor nessa disputa?

A venda de aplicativos para celular
não é algo novo. As operadoras fazem
isso há bastante tempo, via WAP e SMS.
O que a loja da Apple trouxe de inovador
foi uma plataforma em que desenvolve-
dores do mundo inteiro podem publicar
com facilidade seus softwares e torná-
los disponíveis para consumidores nos
cinco continentes. Foi uma verdadeira
revolução para os desenvolvedores, que
antes dependiam da ajuda de publishers
internacionais para levar seus aplicati-
vos para outros países e ainda precisa-
vam aguardar demoradas negociações
com operadoras para conseguir um
espaço em seus decks. Outra quebra de
paradigma trazida pela App Store é o
fato de ser uma loja organizada por um
fabricante de celulares, o que muitos
veem como uma ameaça ao poder das
operadoras. A App Store conseguiu
popularizar o download de aplicativos.
Até então, o ato de baixar um software
para celular era algo ainda restrito a
usuários com bastante familiaridade
com a tecnologia. Agora, virou algo
comum entre os milhões de consumido-
res que têm um iPhone.

Não foi difícil para a Apple construir
uma comunidade com milhares de
desenvolvedores em torno de sua loja.
Além de uma base de usuários de iPho-
ne sedenta por conteúdo, a Apple ofere-

ceu uma divisão de receita favorável
aos desenvolvedores: 70% do fatura-
mento fica com o criador do software e
apenas 30% com a Apple. Essa foi
outra mudança importante, já que nos
contratos com as operadoras os per-
centuais para os desenvolvedores cos-
tumam ficar abaixo de 50%.

Outro ponto positivo apontado por
fontes que publicam softwares na App
Store é o fato de o kit de desenvolvimen-
to (SDK) da Apple ser simples e fácil de
usar. A certificação e os testes são uma
tarefa da Apple, não havendo qualquer

custo para o desenvolvedor. Isso possi-
bilita que programadores caseiros criem
softwares para a App Store, o que con-
tribui para o aumento exponencial do
portfólio da loja, que hoje tem mais de
30 mil aplicativos em catálogo. Um exe-
cutivo de operadora, que preferiu não
ser identificado, reconhece a superiori-
dade da loja da Apple: "a plataforma
está muito bem resolvida. É difícil fazer
igual. E o iPhone foi criado pensando
nisso, no lançamento dessa loja".

A App Store, porém, não está imune
a críticas. E é justamente em cima de



alguns de seus defeitos que os concor-
rentes podem aproveitar para crescer.
Uma das maiores reclamações por parte
dos desenvolvedores é o fato de não
haver um tratamento diferenciado para
aplicativos Premium, com maior quali-
dade e cujo desenvolvimento custou
mais caro. "Há coisas boas e ruins mis-
turadas, o que é confuso para o consu-
midor", reclama André Penha, gerente
do estúdio da Tectoy Digital, que já
publicou dois jogos na App Store. O
desenvolvedor pode botar o preço que
quiser pelo seu aplicativo, mas como a
grande maioria cobra US$ 0,99 ou US$
1,99, se alguém resolver cobrar mais
dificilmente terá sucesso nas vendas.
"Há muito aplicativo horroroso no iPho-
ne. Mas o sistema de avaliação e reco-
mendação ajuda a fazer uma seleção
natural dos melhores", comenta Marcelo
Costa, diretor de tecnologia da Takenet.

Concorrência
O sucesso da App Store caminha

junto com a explosão de vendas do
iPhone. Em plena crise mundial, com
previsão de haver este ano, pela pri-
meira vez na história, uma redução na
quantidade de celulares vendidos no
mundo, existe um segmento de telefo-
nes móveis que não para de crescer: os
smartphones. No Brasil, fontes relatam
neste primeiro semestre um aumento
da ordem de 50% nas vendas de smar-
tphones em comparação com o mesmo
período do ano passado. Fenômeno
parecido em maior ou menor grau é
verificado no mundo inteiro: enquanto
o total de handsets vendidos cai, o seg-
mento de smartphones continua cres-
cendo. Ter uma loja de aplicativos tor-
nou-se então prioridade de vários fabri-
cantes desse tipo de aparelho, para não
ficarem para trás em relação à Apple.

A RIM lançou em abril a Blackberry
App World. Disponível inicialmente no
Reino Unido, EUA e Canadá, ela che-
gará à América Latina ainda este ano.
O percentual da receita oferecido aos
desenvolvedores é um pouco maior
que na Apple: 80%. Henrique Monteiro,
gerente de produtos da RIM na América
Latina, admite que o objetivo principal

não é gerar receita para a
fabricante, mas ter um dife-
rencial competitivo para fide-
lizar seus clientes. Há tam-
bém uma tentativa de mudar
um pouco a imagem da RIM,
tão atrelada ao mercado cor-
porativo e à aplicação de
envio de e-mails no celular.
"Queremos mostrar que o
Blackberry não serve apenas
ao mercado corporativo, mas
pode ser usado por um adolescente
também. Blackberry é muito mais que
e-mail", descreve Monteiro.

A Palm segue os mesmos passos.
Lançou em junho a versão beta de sua
loja de aplicativos. Ela nasceu com 5
mil aplicativos, na maioria desenvolvi-
dos para sua antiga plataforma, a Palm
OS, e para Windows Mobile. Há tam-
bém títulos para o recém-criado webOs,
sistema operacional do Palm Pre, smar-
tphone touch screen da Palm lançado
com exclusividade pela Sprint Nextel
nos EUA.

O mais novo fabricante a criar uma

App Store, porém, com mais qualidade,
já que cada desenvolvedor terá que
pagar US$ 99 para se registrar e pode-
rá publicar um número limitado de
aplicativos por ano, pagando uma taxa
extra por software se exceder o limite.

A maior expectativa, contudo, gira
em torno da recém lançada OVI Store, a
loja da Nokia. A razão é simples: enquan-
to o iPhone representa poucos milhões
de usuários, a Nokia detém quase 40%
do mercado mundial de celulares, o que
significa cerca de 1,5 bilhão de termi-
nais, boa parte deles já com capacidade

ENQUANTO O TOTAL DE HANDSETS VENDIDOS CAI, O SEGMENTO
DE SMARTPHONES CONTINUA CRESCENDO. TER UMA LOJA DE
APLICATIVOS TORNOU-SE PRIORIDADE DE VÁRIOS FABRICANTES.
app store foi a LG, que lançou sua ver-
são em julho para dois modelos de
smartphones nos mercados de
Singapura e Austrália.

Grandes desenvolvedores de siste-
mas operacionais também entraram na
briga. Dentre eles, o Google saiu na
frente, com a criação do Android
Market, que chama a atenção pela qua-
lidade e inovação de alguns de seus
aplicativos. A penetração de celulares
com a plataforma Android ainda é
pequena no mundo, mas tende a cres-
cer rapidamente. Para não ficar para
trás, a Microsoft anunciou que lançará
neste segundo semestre uma
loja de aplicativos junto com
a chegada do Windows Mobile
6.5. A expectativa é de que o
portfólio seja menor que o da

"AS OUTRAS LOJAS DE APLICATIVOS SÃO APENAS
PARA SMAKTPHONES.A OVI STORE ATENDE ATÉ A GAMA MÉDIA"

Fiore Mangone, da Nokia

para rodar aplicações. Diante de um
público potencial tão grande, a Nokia
não poderia limitar a oferta de sua loja
de aplicativos apenas aos seus modelos
de smartphones. A OVI Store tem em
suas prateleiras virtuais títulos até para
telefones de gama média, da chamada
Série 40. E a idéia é em um futuro pró-
ximo oferecer aplicativos para todos os
modelos, sem exceção, alcançando a
base de usuários low end.

A OVI Store tem outro diferencial:
seu catálogo é personalizado. A partir
de dados como a localização do usuá-
rio, a hora do dia e seu grupo de ami-

gos, os aplicativos recomen-
dados na página de abertura
mudam. "O objetivo não é ser
apenas uma loja de aplicati-
vos, mas se transformar em
uma rede de mídia pessoal",
explica Fiore Mangone, dire-
tor de serviços da Nokia no
Brasil. A OVI Store será tam-
bém uma espécie de rede
social, na qual será possível
adicionar amigos e, assim, O



.:CAPA
acompanhar o que eles baixam na loja.
As preferências e recomendações dos
amigos serão levadas em conta pela
inteligência do sistema quando da mon-
tagem da tela de abertura. A OVI Store
foi oficialmente lançada nos EUA, na
Europa e em parte da Ásia. Os usuários
brasileiros podem acessar por enquan-
to apenas uma versão de demonstração
da loja, onde estão disponíveis alguns
poucos aplicativos gratuitos.

Atingir o enorme mercado de usuá-
rios Nokia, entretanto, pode custar caro
para os desenvolvedores. Enquanto a
Apple oferece de graça o serviço de
testes e certificação de aplicativos, no
caso da Nokia o programador precisa
contratar um laboratório autorizado. O
preço para testes para cada modelo da
Nokia varia de US$ 80 a US$ 150.
Como são centenas de modelos diferen-
tes, fica muito caro para um desenvol-
vedor de pequeno porte criar um apli-
cativo que funcione em toda a base da
fabricante finlandesa. "O desenvolve-
dor pode focar naqueles aparelhos onde
é mais rentável", aconselha Mangone.

Operadoras
Com a entrada de grandes fabrican-

tes no mercado de distribuição de
conteúdo móvel, muitos especialis-
tas apostaram que as operadoras
virariam meros "canos" para o

cobrar pelo download de um aplicativo
é através de desconto em seus créditos
pré-pagos. E mesmo usuários pós-pa-
gos também tendem a preferir ter a
compra faturada em sua conta em vez
de precisar cadastrar seus dados de
cartão de crédito em uma loja virtual,
por mais segura que ela diga ser.

Com esse trunfo na mão, as operado-
ras preparam um contra-ataque, com o
lançamento de suas próprias lojas de
aplicativos. Elas têm ainda uma outra
vantagem: a possibilidade de oferecer

ENQUANTO A APPLE OFERECE DE GRAÇA O SERVIÇO DE TESTES
E CERTIFICAÇÃO DE APLICATIVOS, NA NOKIA O PROGRAMADOR
PRECISA CONTRATAR UM LABORATÓRIO AUTORIZADO

transporte de dados, ficando de fora da
receita de serviços de valor adicionado
(SVA). Mas as operadoras contam com
uma vantagem estratégica muito rele-
vante: a fatura do cliente. Cobrar via
cartão de crédito pelo download de um
aplicativo pode funcionar bem com con-
sumidores de classe média e alta donos
de iPhones, mas não dá certo se a meta
for distribuir conteúdo para as classes
C e D, onde o percentual de usuários
que têm cartão de crédito é pequena.
Ou seja, para a maioria dos usuários de
telefonia móvel, a melhor forma de

conteúdo de múltiplas plataformas, que
atendam clientes com celulares de varia-
dos fabricantes, e não de apenas um. A
operadora européia 02, controlada pela
Telefônica, já lançou a sua loja, batizada
de Litmus. A proposta é atrair desenvol-
vedores e consumidores que desejam
testar aplicativos antes de eles serem
disponibilizados no deck da operadora.
Os que obtêm maior sucesso dentro da
Litmus se credenciam para entrar nos
portais das operadoras do grupo
Telefônica ao redor do mundo.

Ciente do interesse das operadoras, O



a Qualcomm desenvolveu uma
solução para ajudá-las a criar
e administrar lojas de aplicati-
vos multi-plataforma. São duas
modalidades diferentes: a
Plaza Mobile Internet, voltada
para widgets, e a Plaza Retail,
para aplicativos. Existe a infor-
mação ainda não confirmada
pelas empresas de que a
América Móvil lançará a plata-
forma de widgets da Qualcomm
nos próximos meses.

Apesar da aparente disputa entre
fabricantes e operadoras, os dois lados
preferem um discurso diplomático e
acreditam em uma co-existência pacífi-
ca de suas lojas. "Vemos com bons olhos
a entrada dos fabricantes, pois é com-
plementar à nossa oferta", avalia João
Victor Martins, gerente de desenvolvi-
mento de SVA da Claro. O executivo
ressalta que o conceito de "aplicativo"
para uma operadora é mais amplo: não
se restringe apenas ao download de um
software, mas inclui também aplicações
embutidas no SIM card ou ativadas via
SMS. O diretor de marketing para con-
sumidor final da TIM, Roger Solé, lem-
bra que a operadora não pode e nem
deve concentrar toda a distribuição:
"Não temos a pretensão de ser o único
agregador do mundo". Do lado dos
fabricantes, Monteiro, da RIM, esclare-
ce: "Não temos medo de conflito com
operadoras. Não queremos roubar recei-
ta ou tráfego delas".

Por sinal, tanto RIM quanto Nokia,

ao contrário da Apple, têm
planos para incluir as opera-
doras em seus projetos de

distribuição de aplicativos. A Nokia tem
costurado acordos para fazer a cobran-
ça da CM Store através do billing das
teles. "Esse é nosso modelo preferen-
cial", afirma Mangone. A RIM, por sua
vez, oferece às operadoras um serviço
chamado Virtual PreLoad, que consiste
em enviar remotamente o link para ins-
talação de um aplicativo em Blackberries
de usuários selecionados pela tele.

As operadoras, todavia, terão que se
esforçar para reconquistar os desenvol-

Rafael Siqueira. Além do percentual
baixo oferecido a quem cria os aplicati-
vos, as operadoras sofrem com falhas
no billing de SVA, o que gera discrepân-
cia entre os relatórios de downloads e o
que efetivamente foi faturado. Um pro-
blema específico do Brasil é o fato de
incidirem sobre os aplicativos os altos
impostos de telecomunicações, quando
a venda é feita via operadora.

Terceiros
Fabricantes e operadoras não estão

sozinhos no mercado de distribuição de
aplicativos móveis. Várias fontes apos-
tam no fortalecimento de agregadores de
conteúdo independentes, que trabalha-
rão com títulos de várias plataformas
para modelos de todos os fabricantes e
disponíveis a usuários de quaisquer ope-
radoras. Um nome que tem se destacado
no exterior é o da GetJar. Ela conta com
291 mil desenvolvedores cadastrados e
tem um portfólio com 48 mil títulos. A

UM PROBLEMA DO BRASIL É O FATO DE INCIDIREM SOBRE OS
APLICATIVOS OS ALTOS IMPOSTOS DE TELECOMUNICAÇÕES,
QUANDO A VENDA É FEITA VIA OPERADORA.
vedores. Para estes, parece mais vanta-
joso pôr os aplicativos nas lojas dos
fabricantes, tanto pela praticidade,
quanto pela abrangência mundial e pela
lucratividade. "É mais fácil publicar nas
lojas dos fabricantes", afirma o CTO da
desenvolvedora brasileira da LBS Local,

GetJar vem registrando uma média de 8
milhões de downloads por semana.

Mangone, da Nokia, acredita que
outras lojas independentes surgirão,
mas no futuro deve acontecer um pro-
cesso de consolidação, pois trata-se de
um negócio que requer escala.

Brasileiros criam hits no iPhone
facilidade de criar aplicativos e vendê-los através de um
único canal para o mundo inteiro tem atraído desenvolve-
dores brasileiros para as lojas dos fabricantes, especial-

mente a consagrada App Store da Apple. A TecToy Digital, por
exemplo, já pôs dois jogos à venda para usuários de iPhone:
"PoChickenPo" e "8 segundos". Para conquistar clientes em outros
países, é fundamental criar versões em diferentes línguas. O
"PoChickenPo" tem três versões bilíngües. O resultado foi positivo:
o game foi o mais vendido no Brasil durante três semanas e figu-
ra entre os Top 10 da África do Sul e Top 20 da China. Vendido a
US$ 0,99, o volume de downloads já pagou os custos de produ-
ção, informa a TecToy Digital.

Há também desenvolvedores brasileiros que apostam na receita
publicitária através de aplicativos gratuitos. Merecem destaque as
iniciativas da LBS Local, dona da marca Apontador. A empresa
criou para iPhone o "Apontador Trânsito", que reúne em tempo
real informações sobre o tráfego nas ruas de São Paulo, Rio de
Janeiro e Belo Horizonte. Desde novembro, quando foi lançado,
acumula 70 mil downloads e hoje está na lista dos 50 mais baixa-
dos no Brasil. Mais recentemente a LBS Local disponibilizou gratui-
tamente na App Store o "Apontador Cinema", com a programação
atualizada de diversas salas de cinema do Brasil. Outro sucesso

nesse modelo de patrocínio é o aplicativo "Brasileirão", da Fazion
Sistemas, distribuído de graça no Claro Idéias para diversos mode-
los de celulares.

É comum também os desenvolvedo-
res nacionais serem contratados por
grandes marcas para a criação de
aplicativos sob encomenda, para
depois serem distribuídos gratuita-
mente. Várias rádios FM do Brasil já
tem aplicativos no iPhone para que
os usuários escutem a programação
através de tráfego de dados, em qual-
quer lugar do mundo. O aplicativo da
Oi FM, por exemplo, desenvolvido
pela mineira Aorta, registrou entre
março e junho 20 mil downloads na
App Store.

Além das rádios, os bancos brasi-
leiros começam a marcar presença na
loja da Apple. O Itaú conta com um
aplicativo que indica a localização das
agências mais próximas do usuário.
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