
Futuro incerto
Modalidade pré-paga para serviços de dados ainda gera dúvidas no
setor. Desafio está nas plataformas de billing e em modelos comerciais.

E
m um cenário no qual o con-
sumo de dados ganha cada
vez mais importância para o
negócio das operadoras, o
equilíbrio entre uma oferta

atraente do ponto de vista técnico e
comercial e o grande número de usuá-
rios pré-pagos pode não ser uma tarefa
simples. Acrescenta-se aí que a maioria
dos potenciais consumidores de serviços
de dados no celular, ao contrário do que
se pode imaginar, não está nas classes
mais abastadas: pesquisa recente da
Nielsen Mobile mostra que 45% dos
usuários de SVA encontram-se na classe
C e 63% deles têm entre 15 e 34 anos.

Tem-se então um mercado potencial
enorme para esses serviços de maior
rentabilidade, mas que só agora come-
çam a deslanchar nas operadoras brasi-
leiras. Quando se fala em serviços de
valor adicionado (SVA), os últimos 12
meses foram marcantes para o setor, por-
que pela primeira vez eles chegaram a
uma participação de 10% na receita total
das operadoras móveis. Apesar da marca
significativa não há ainda um modelo de
negócio consolidado, mas há quem acre-
dite, por exemplo, que o modelo de paga-
mento pré-pago (sucesso absoluto na
voz), não faça sentido para dados.

As dificuldades técnicas e comerciais
não são pequenas. Do ponto de vista
técnico, as plataformas atuais de pré-
pago podem não estar preparadas para
esse novo mundo. A grande dificuldade
aí é a complexidade que envolve a
cobrança desse serviço na modalidade
pré-paga. Quando se fala de pré-pago,
existe um fator crítico que é a
velocidades das transações.
As plataformas têm que veri-
ficar se aquele usuário tem
crédito suficiente para a tran-
sação, o que muitas vezes
incluiu a consulta a um servi-
dor de parceiros - no caso da
compra de um conteúdo, por
exemplo. Tudo isso tem que
acontecer em uma fração de
segundo. Thaís Marca, geren-

te geral da Convergys no
Brasil, explica
que algumas
plataformas
são em
tempo real,
o u t r a s ,
mais anti-
gas, são
apenas onli-
ne. As que
são online
fazem uma var-
redura na rede a cada
minuto, por exemplo, o que
se configura uma brecha
para o cliente pré-pago
conseguir comprar conte-
údo mesmo não tendo
crédito. "Tarifação do
pré-pago tem uma com-
plexidade bem grande,
mais que a do pós-pago.
Tem que ser muito preciso,
realtime e online. Não pode
ter erro", diz ela.

Ricardo Wigman, gerente de
operações para telecom e mídia
da Atos Origin concorda que a difi-
culdade para a oferta de dados aos
clientes pré-pagos é a necessidade
da autorização para a transação ser
em tempo real. "Os sistemas de billing
pré-pago têm que conseguir tarifar o
cliente em tempo real", afirma. "Existe
um desafio tecnológico que não é peque-
no em algumas operadoras para adaptar
o parque tecnológico", completa. Maurício
Falck, gerente de pré-vendas da Amdocs

faz coro. "As plataformas de
pré-pago que existem hoje
foram feitas para cuidar de
minutos de voz. Elas precisam

entender o que o megabyte", diz ele.

Modelos de billing
As operadoras precisam

encontrar modelos para evitar,
por exemplo, que os créditos

dos clientes acabem duran-
te um download, o que
pode gerar uma enorme
frustração. Outro problema
que ainda acontece é do
cliente pré-pago conseguir
comprar algum conteúdo
segundos depois do crédito
terminado. Diante de tantas
dificuldades, o presidente da
Bull, fornecedora de equipa-
mentos de billing, Alberto
Lemos Araújo Filho, tem
uma posição até bastante
radical sobre o assunto. Para
ele, o consumo de dados sim-
plesmente não faz sentido na
modalidade pré-paga de
pagamento. "Não consigo

ver o mundo de dados
funcionar no pré-pago.

O que faz sentido é
baixar o preço de
dados para o pós-
pago e permitir que

clientes com menor
poder aquisitivo consumam esses ser-
viços", diz ele.

A executiva de contas sênior da
Triad Systems, Flavia Pollo, acredita que
a dificuldade hoje é a "comunhão" da
modalidade de pagamento pré-paga da
voz com a modalidade de pagamento de
conteúdo que hoje basicamente é a assi-
natura. O modelo de assinatura funcio-
na bem no pós-pago, mas no pré alguns
imprevistos podem acontecer, como o



cliente não ter crédito no dia combinado
do débito. A operadora faz o quê nesse
caso? Tentar debitar em um outro dia?
Manda um SMS avisando a falta de cré-
dito? Mantém o serviço e desconta da
próxima recarga? "Essa questão da
receita de dados não é tecnológica. É
preciso definir um modelo de cobrança
e explicá-lo para o cliente", diz ela.
Apesar de todos esses riscos de se ver
sem a receita do serviço, Flavia acredita
que o modelo de assinatura é bom para
o pré-pago. "Não dá para pensar em
quilobits para dados. É por isso que a
assinatura faz sentido, mesmo no pré-
pago. O problema é a questão da data
do débito", afirma.

Thais, da Convergys, explica que, no
futuro, com as plataformas convergen-
tes, os problemas com a oferta de dados
para o segmento pré-pago tendem a não
mais existir. Isso porque essas platafor-
mas reúnem de forma integrada a ofer-
ta pós e pré-paga. Assim, a operadora
pré-paga poderá ter todo o portfólio de
serviço disponível para o pós, enquanto
que este poderá ter um controle maior
dos gastos. "As empresas vão resolver
essas complexidades com as platafor-
mas convergentes", aposta ela. Algum
nível de convergência já existe no Brasil.
É o caso do plano Claro Controle, onde
existe uma franquia fixa, mas o cliente
pode adicionar créditos ao longo do
mês. No futuro outros serviços vão
ganhar corpo, como a possibilidade de
um cliente pós-pago transferir créditos
para um cliente pré - já disponível pela
Claro. Outro serviço, mencionado por
Thais, pode ser interessante para o mer-
cado corporativo. Durante o
dia o telefone funciona como
pós-pago. À noite, quando
normalmente os usuários
usam o aparelho para fins
pessoais, ele pode funcionar
na modalidade pré-paga.

Renato Osato, CEO da
Amdocs, lembra que as ope-
radoras são "muito boas"
para trabalhar com minu-
tos, mas ainda precisam

criar novos modelos de negó-
cios para o conteúdo e tam-
bém adquirir soluções tecno-
lógicas complementares para tarifar
dados. No entanto, o executivo lembra
que elas só vão investir em novas solu-
ções quando houver demanda e o
momento, na visão dele, pode estar
perto. Primeiro porque a experiência
começa a melhorar com a chegada de
dispositivos mais adaptados à oferta de
conteúdo multimídia. Além disso, as
redes 3G possibilitam uma experiência
muito mais agradável para o tráfego de
dados. "Há quanto tempo se fala de
dados para o pré-pago? Hoje eu acho
que chegou o ponto de virada, com a
popularização do 3G, estabilidade da
economia e classe C com poder aquisi-
tivo", diz ele. "Navegabilidade é o bási-
co do básico. Se continuar fazendo o
trivial, as operadoras não vão conse-
guir fazer frente à queda da receita de
voz", completa.

Banda larga móvel
Todos os executivos ouvidos por

TELETIME foram unânimes ao afirmar
que não há grandes dificuldades técnicas
no lançamento da modalidade pré-paga
da banda larga móvel. Hoje a modalida-
de pré-paga para banda larga móvel está
disponível apenas pela TIM, mas no mês
passado o diretor de serviços de valor
agregado da América Móvil, Marco
Quatorze, afirmou que o serviço faz
sucesso no Chile e no México e que a
empresa pretende levá-lo para toda a
América Latina, inclusive o Brasil.

A grande questão é do ponto de vista
comercial. O presidente da
Bull, Alberto Lemos Araújo
Filho, não acredita na viabili-

dade comercial do modelo.
Para ele, a redução natural
dos preços de banda larga 3G
inviabiliza uma oferta pré-
paga. Isso porque, com o pas-
sar do tempo, o preço do
acesso pós-pago se tornará
cada vez mais perto da oferta
pré. "Não consigo imaginar
que isso pode dar certo. Hoje
é possível encontrar a banda
larga móvel por R$ 60, daqui

a pouco é R$ 40 e depois R$ 30. Com
um custo menor, não vai fazer sentido
ter o modelo pré-pago", diz ele. Alberto
Lemos vai ainda mais longe e diz que
esse assunto não está na lista de priori-
dades das operadoras. "Não vejo essa
demanda nas operadoras. Seguramente
não é a prioridade delas", diz ele. Já
para Wigman, da Atos Origin, uma pos-
sível explicação para que apenas a TIM
tenha o serviço por enquanto é a possi-
bilidade de se canibalizar a oferta pós-
paga. "O serviço está começando agora;
não houve saturação do pós-pago. Na
nossa opinião, o lançamento desse ser-
viço hoje compete com a banda larga
móvel pós-paga", diz ele. Já Renato
Osato, CEO da Amdocs, prefere não
entrar na questão da modalidade da
cobrança, que ainda está em formata-
ção. "A questão é a modelagem de negó-
cio. É inexorável que vá chegar para
todo o mundo".

O importante dessa discussão é que a
banda larga móvel talvez seja a maior
alavanca de crescimento do mercado de
telefonia hoje. Cada vez mais as operado-
ras criarão ofertas inovadoras que exigi-
rão das áreas de TI novas soluções tecno-
lógicas, o que pode passar pela aquisição
de novas plataformas. Não custa lembrar
que o mercado de telecom sustenta-se
pelo volume, por isso qualquer serviço
tem que ser pensado para 80% da base,
e não 20%. A forma de pagamento nesse
cenário é o que menos importa. Cada
cliente terá acesso a serviços de dados no
celular a preços acessíveis, mais cedo ou
mais tarde. A forte competição no Brasil
pode fazer vencer o "mais cedo".
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