
Não é nova a discussão so-
bre o modelo de negócios
de serviços móveis de va-
lor agregado no Brasil, ele
praticamente existe desde
o lançamento dos portais
Wap no final dos anos 90. Na
verdade, o que tem trazido essa discus-
são à tona novamente é o lançamento
das redes mais rápidas 3G e de LTE e
novos aparelhos móveis que facilitam o
uso de conteúdo e aplicativos.

Diferentemente dos modelos de
parcerias que acontecem atualmen-
te, em que as operadoras têm grande
influência sobre a cadeia de valores e
acabam controlando todos os serviços
de valor agregado, a internet móvel abre
uma grande possibilidade de desenvol-
vedores oferecerem conteúdo/aplica-
tivos diretamente para o usuário sem o
intermédio direto das operadoras.

Já existem algumas iniciativas
nesse aspecto, como o recente lan-
çamento das lojas de aplicativos
criadas pelos principais fabricantes
de aparelhos móveis (Apple, Black-
berry, Nokia, Samsung). Essas lojas
são completamente independentes
de uma operadora e podem ou não
gerar tráfego na rede da qperadora
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(alguns aplicativos podem ser ad-
quiridos pelo computador e transfe-
ridos ao aparelho móvel). Os desen-
volvedores têm se sentido atraídos
por essas lojas de aplicativos, pois os
fabricantes oferecem uma fatia mais
significativa da receita; na verdade,
o criador do aplicativo chega a ficar
com a maior parte.

As operadoras têm um papel ain-
da muito importante nessa cadeia de
valor, não apenas por oferecer a rede
de tráfego desses aplicativos, mas
também por agregar valores impor-
tantes para o modelo de negócios
de conteúdo/aplicativos móveis.
Primeiro, são independentes dos fa-
bricantes de aparelhos móveis, o que
torna possível a aplicativos desen-
volvidos independente do sistema
operacional móvel. Segundo porque
a operadora efetivamente sabe o que
o cliente realmente costuma utilizar.

Por isso, é importante para o de-
senvolvimento do mercado de con-
teúdo e aplicativo que as operadoras
se posicionem como um parceiro ou
canal de valor agregado. Elas podem
atrair os desenvolvedores não apenas
pela questão financeira, mas por servi-
ços que só as operadoras podem agre-

gar ao modelo de negócios. Acredito
que seria muito interessante para o
Google posicionar anúncios bastan-
te pessoais para o usuário móvel que
acesse o serviço de busca pelo celular.
E o fato é que somente a operadora é
capaz de oferecer a inteligência neces-
sária para oferecer um anúncio coe-
rente com os hábitos de uso de um
consumidor. E isso se traduz em um
melhor índice de respostas.

As operadoras se posicionaram
como provedoras de acesso móvel
principalmente no 3G, em que os pla-
nos oferecidos são praticamente flat-fee
por acesso ilimitado. Mas por mais que
acesso seja importante, ele é apenas uma
parte da cadeia de valor. É fundamental
que as operadoras se preparem para não
serem mais os lideres absolutos deste
modelo de negócios e ao mesmo tempo
sejam atores com um alto valor agre-
gado. Assim podem gerar uma receita
adicional ao acesso e colaborar com o
desenvolvimento de um mercado ex-
tremamente lucrativo para operadoras e
desenvolvedores. E, claro, bastante bené-
fico para o consumidor.
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