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serviço. Não existe canibalização",
diz a diretora de serviços de valor
agregado da Claro, Fiamma Zarife.

Para a executiva, o grande
diferencial das lojas de aplicativos é a
forma de apresentar o conteúdo, por
meio de ícones chamados widgets.
Na análise de Fiamma, o importante
é catequizar o usuário em relação
ao consumo de serviços de valor
agregado (que incluem os aplicativos).
"Nossas pesquisas mostram que o
usuário de dados usa mais o celular
como um todo: mais voz, mais dados,
mais SMS", justifica a executiva.

Seguindo o raciocínio de Fiamma,
o lançamento de uma loja de
aplicativos própria da Claro é
uma das formas de incentivar esse
consumo. O plano da operadora é
colocar o serviço no mercado já em
janeiro, enquanto a meta da TIM é
lançar a sua em março.



A plataforma escolhida para as
lojas de aplicativos de Claro e TIM
é a Plaza Retail, da fabricante de
chips Qualcomm. A plataforma foi
projetada com foco nas operadoras
de telefonia celular ou em lojas
"horizontais", como classifica o
country manager da Qualcomm no
Brasil, Paulo Breviglieri.

A solução é agnóstica em relação
à marca e ao modelo de celulares
e permite a criação de aplicativos
capazes de rodar na maior parte dos
aparelhos celulares disponíveis no
mercado, com sistemas operacionais
Java, BREW Flash e Android. Já se
planeja, também, suporte para os
sistemas Windows Mobile, Palm,
Symbian e LiMo.

O executivo da TIM avalia que
a característica aberta da loja de
aplicativos é estratégica para atrair
desenvolvedores interessados
em colocar seus aplicativos para
download. Para Takayanagi, isso
permitirá, inclusive, a criação de
softwares corporativos, voltados para
produtividade. "Se existe demanda,

vai haver alguém para desenvolver
aplicativos para qualquer nicho de
mercado".

Oportunidade para você
E é justamente aí que surgem novas
possibilidades de carreira. Há espaço
para profissionais que atuam de
forma independente, em carreira
solo, e para aqueles que têm uma veia
empreendedora. "Este é um mercado
em franca expansão", confirma
Ricardo Basaglia, gerente da divisão de
tecnologia da empresa de recrutamento
de executivos Michael Page.

Fiamma, da Claro, conta que a
operadora está em contato com
universidades em todo o País,
por meio do Instituto Claro, para
fomentar esse mercado. Isso inclui
não só despertar o interesse dos
estudantes na plataforma móvel,
mas também mostrar às instituições
de ensino que é preciso oferecer
qualificação e formação na área.

"Hoje, a maior parte das
iniciativas é de recém-saídos da
faculdade que têm várias idéias

nas mãos e uma grande vontade
de ganhar dinheiro com o negócio
de aplicativos", conta o recrutador
da Michael Page. Algumas dessas
empreitadas, destaca Basaglia,
nascem como empresas incubadas e
em pouco tempo conquistam espaço.

Como as empresas dão as cartas
O gerente de serviços e soluções da
Nokia, Vinícius Costa, avalia que
o mercado de desenvolvimento no
Brasil é mais organizado do que em
outros países, onde se vê muito mais
desenvolvedores independentes.
No cenário nacional, por outro
lado, os desenvolvedores atuam, na
maioria das vezes, trabalhando para
empresas, mesmo que pequenas.

O modelo de remuneração para o
desenvolvedor varia de empresa para
empresa. A Apple é reconhecida por
limitar o desenvolvimento de seus
aplicativos à App Store. Todos os
softwares passam por processos de
licença, homologação e validação.

Por meio do iPhone Dev Center,
qualquer pessoa pode baixar um kit



com vídeos, tutoriais, bibliotecas e
códigos de exemplo. Antes de fazer o
download do kit de desenvolvimento,
é preciso se cadastrar no site da Apple
e pagar uma anuidade de 99 dólares.

Dois programas são oferecidos,
um para empresas e outro para
profissionais autônomos. Daí para
frente, quem decide se os aplicativos
serão gratuitos ou pagos é o
desenvolvedor. Quando forem pagos,
70% ficam com o desenvolvedor e
30% com a Apple, valor destinado
à manutenção tecnológica da loja
virtual, de acordo com a empresa.

Segundo o engenheiro de sistemas
da Apple Brasil, Fábio Ribeiro,
atualmente, há mais de 100 mil
aplicativos aprovados, criados 125 mil
desenvolvedores que trabalham com
a Apple em todo o mundo. O volume

Já a Research in Motion (RIM),
fabricante do BlackBerry, não
exige que os desenvolvedores usem
exclusivamente a BlackBerry Shop
como canal para divulgar e vender
seus aplicativos. De acordo com o
gerente de inteligência de mercado
da RIM para América Latina, Adriano
Lino, a estratégia está ligada à
ampliação do ecossistema ao redor
dos produtos da empresa, por isso
não há exigência de exclusividade.

A BlackBerry Shop foi lançada
mundialmente em abril deste ano e
há três meses chegou ao País, onde só
conta com aplicativos gratuitos. Por isso,
a empresa ainda está discutindo como
será o modelo de remuneração dos
desenvolvedores no País. No exterior,
o desenvolvedor fica com 80% do valor
e os 20% restantes vão para a RIM. "Se
compararmos ao mercado, é uma das
fatias mais baixas praticadas", diz. Em
média, a proporção é de 70% a 30%,
observa o gerente.

Como os desenvolvedores podem
criar aplicativos e não publicá-los
na loja da RIM, Lino não consegue
informar o total criado. A estimativa
do executivo é que este total esteja
na casa de 20 mil, dos quais 2.500
estão disponíveis na BlackBerry
Shop. A grande vantagem de estar
na loja, avalia, é a possibilidade do
desenvolvedor ter seu aplicativo
simultaneamente em quase 140 países.

Fiamrna, da Claro, afirma que
a operadora estuda criar um
mecanismo que permita aos
desenvolvedores publicarem,
diretamente na loja virtual,
seus aplicativos. O modelo de
remuneração das partes também é o

de compartilhamento de receita.
Uma das lojas de aplicativos mais

conhecidas do mercado é a OVI
Store, da Nokia, lançada em maio
deste ano. O produto está localizado
para o idioma de 20 países, mas é
acessado, em inglês, por 180 nações
onde os usuários podem comprar
aplicativos por meio de cartão de
crédito internacional. No Brasil,
a loja deve chegar no primeiro
semestre do próximo ano.

De acordo com Costa, da Nokia,
a loja tem 5.500 aplicativos, com
um crescimento médio de 500
novas aplicações por semana. Para
desenvolver para a OVI Store, é
preciso acessar o endereço https://
publish.ovi.com/login. A aprovação
do cadastro sai em até 48h.

A partir daí, o desenvolvedor deve
acessar o ponto de publicação do
aplicativo e informar dados como
descrição, faixa de preço, ícone,
idiomas disponíveis e em quais
mercados deseja vender o produto.

À equipe da OVI Store cabe avaliar
a aplicação, realizando testes de



usabilidade, instalação e informações
do produto. Este processo leva
outros cinco dias e, na seqüência, o
aplicativo é publicado na loja, se for
aprovado, é claro. A remuneração do
desenvolvedor segue o modelo de
compartilhamento de receita, com
70% ficando com o desenvolvedor e
30% com a Nokia.

Apesar de ter se lançado mais tarde
nesse mercado - há cerca de dois
meses -, a Microsoft acredita ter um
modelo mais atraente e flexível tanto
para as operadoras quanto para os
desenvolvedores. As empresas ganham
dinheiro ao ter a possibilidade de

desenvolvedor precisa se registrar no
portal, o que implica no pagamento
de uma taxa anual de 99 dólares.
Esse valor dá o direito de submeter à
empresa um total de cinco aplicativos
em 12 meses. O excedente será cobrado
por meio de uma taxa adicional.

A aprovação dos aplicativos que
ficarão disponíveis na loja segue um
processo formal, com a avaliação
não apenas do software, mas
também do desenvolvedor, já que a
companhia checa os dados pessoais
do profissional para evitar pirataria
ou problema de falsa identidade.

Costa, da Nokia, avalia que o
lançamento da OVI Store criou mais
um canal para os desenvolvedores
publicarem seus aplicativos. Mas o
executivo conta que, antes da loja,
a Nokia já mantinha contato com
esses profissionais por meio do
Nokia Fórum, criado justamente
para incentivar o desenvolvimento de
soluções para os aparelhos da marca.
"Estamos melhorando a forma de

Um exemplo do maior alcance
que as lojas virtuais podem dar aos
aplicativos é o Shazan, que identifica
a música ouvida pelo usuário. Antes
do lançamento da OVI Store, o
produto estava disponível em 6o
países. Agora, pode ser baixado em
123 nações, contabiliza Costa.

O mesmo raciocínio de ampliação
na distribuição serve para o
relacionamento com as operadoras.
A Nokia mantém acordos com 27
empresas de telefonia em sete países
que prevêem a integração do sistema
de billing da operadora com a OVI
Store. Com isso, o cliente pode
comprar o aplicativo e a cobrança vem
na conta de telefone. "A OVI Store não
precisa ser a loja oficial da operadora,
mas mais um canal de distribuição
da operadora. Não é muito uma
exclusividade, é uma parceria", diz.
(AGeFM)
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