


Onde você acha que as redes sociais e as com-
panhias se encaixam?
Vivemos uma mudança total na maneira com
que as pessoas interagem, como resultado das
novas tecnologias. Atualmente, é muito mais
fácil ser ouvido e visto e se comunicar da for-
ma que você escolher. A indústria de celulares
está abraçando essas mudanças, trabalhando
com tecnologias que conectam as pessoas
através das redes sociais e facilitando as novas
escolhas desse novo consumidor.

Como os smartphones estão mudando o futuro
da comunicação móvel?
Através deles, os usuários tendem não so-
mente a se comunicar mais via canais digitais
como também a entrar em contato uns com
os outros da maneira que eles desejarem. O
Nimbuzz ajuda nessa interface, seja promo-
vendo uma reunião de negócios através do
nosso serviço de localização, seja via instant
messenger em diferentes fusos horários ou
ainda mantendo nossos usuários em contato
permanente com amigos nas redes sociais.
Todas são opções capitalizadas pelas capaci-
dades do smartphone.

Qual o impacto da indústria de aplicativos so-
bre o mercado de celulares?
O enorme crescimento da popularidade dos
aplicativos móveis significa o desejo de tornar
os dispositivos móveis mais relevantes no co-
tidiano de todos. A personalização de celulares
via download de softwares é, hoje, uma ativi-
dade altamente relevante na vida dos consu-
midores. De aplicativos para bancos a geração
de conteúdo pelos usuários. As lojas de aplica-
tivos estão lançando novas possibilidades nes-

se ambiente em transformação. Um aplicativo
como o Getlar foi baixado no Nimbuzz mais
de 10 milhões de vezes. Essas comunidades de
fonte aberta se autorregulam. Nelas, um apli-
cativo só vai ser popular se as necessidades dos
usuários forem satisfeitas, sendo que devemos
estar sempre atentos, porque eles são muito
rápidos para enviar críticas detoda espécie.

Os dispositivos móveis substituirão definitiva-
mente os desktops e notebooks?
Tal como acontece com tudo, temos sempre o
direito de escolher por nós mesmos, e eu não
acho necessariamente que uma coisa exclui
a outra. O Nimbuzz está disponível em seu
computador, via widget no seu e-mail ou no
seu blog e também no seu dispositivo móvel,
garantindo a você a opção de ficar conectado
e de controlar a sua presença entre comuni-
dades da forma que desejar. Mas, de modo
geral, não acredito que um dia assistiremos à
conversão para um único dispositivo.

Como o Nimbuzz fatura?
O Nimbuzz está bastante bem capitalizado pe-
los nossos investidores, que agregam, além de
dinheiro, conhecimento de mercado e práticas
de gestão. Além disso, atuamos em modelo de
revenue share (repartição da receita mútua)
com nossos parceiros e recebemos também

taxas por intermediação de chamadas (taxas
pagas pela integração entre a rede de telefonia
tradicional e a rede de telefonia pela internet
ou VoIP, na qual atua o Nimbuzz). Além da
receita de publicidade. Temos desde parcerias
com redes sociais como a StudiVZ, na Alema-
nha (a maior rede social germânica, com 12
milhões de utilizadores), a acordos com fabri-
cantes de celulares, incluindo Toshiba e Spice
Móvel, na índia (fabricante de microtelefone
com 25 mil estabelecimentos varejistas), ou
ainda com operadoras de serviço de telefonia
móvel. Existem também enormes oportuni-
dades de publicidade móvel em decorrência
de nosso crescimento, nossa estratégia de dis-
tribuição e do tamanho da nossa base de as-
sinantes. Além disso, na medida em que ofe-
recemos novos e diferenciados serviços, po-
demos adicionalmente cobrar taxas premium
para aqueles usuários que não se incomodam
em pagar por eles, mas isso sempre associado
ao nosso modelo de oferta principal, que per-
manecerá sendo de graça.

Quais as principais diferenças entre os merca-
dos (200) em que vocês atuam no mundo?
Nos países em desenvolvimento, as pessoas
estão conscientes dos custos e gostam de co-
nhecer outras pessoas em salas de bate-papo.
Eles usam mensagens e VoIP para economizar
dinheiro ou ligar para sua família no exterior.
Os usuários de países desenvolvidos têm um
estilo de vida hiperconectado, necessitando de
todos os amigos em um lugar. O Nimbuzz atua
aí, poupando-lhes tempo e incômodo, pois não
precisam instalar múltiplos aplicativos. Ao
mesmo tempo, assegura tudo de que necessi-
tam para se sentirem no controle.
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