
Uma década de valor adicionado 
Mercado de conteúdos e serviços móveis se mostra maduro após dez anos no País. 
Apostas agora estão em redes sociais, vídeo, mobile marketing e localização. 

a virada do século, quando 
o mundo falava em bug do 
milênio e vivia-se um boom 
da Internet, nascia, junto 
com os primeiros telefones 

digitais, o mercado de conteúdos para 
celular, além dos serviços tradicionais 
de voz. Os serviços de valor adicionado 
(SVA), como são chamados quaisquer 
serviços em telefonia celular que não 
sejam meras chamadas telefônicas, 
entram agora em sua segunda década 
de vida. Ainda assim, representam cerca 
de 15% da receita das operadoras 
móveis brasileiras, ou aproximadamen
te R$ 10 bilhões ao ano. Entram nessa 
conta acesso à rede de dados e SMS. 
Após uma série de ciclos e algumas 
apostas frustradas, as promessas para a 
nova década são serviços envolvendo 
redes sociais, vídeo, mobile marketing e 
localização - ou de preferência tudo isso 
ao mesmo tempo. 

Para pensar o futuro é preciso lem
brar do passado. A primeira década de 
SVA no Brasil não foi fácil. Inúmeras 
empresas fecharam as portas ao longo 
do caminho. E aquelas que resistiram 
precisaram se adaptar a cada novo ciclo, 
pois o mercado se revelou extremamente 
mutável. "Esse é o maior desafio. A todo 
instante o mercado muda, as regras são 
trocadas e você precisa fazer coisas 
novas", comenta Fabrício Bloisi, presi-

dente da Movile, empresa pioneira do 
setor e que liderou recentemente um 
processo de consolidação no País (ver 
entrevista na pág. 16). 

A primeira fase desse mercado, com
preendida entre os anos de 2000 e 2003, 
foi marcada pelo excesso de otimismo e, 
paradoxalmente, pela incerteza. Muita 
gente apostava que a Internet chegaria 
ao celular rapidamente e que seria um 
mercado gigantesco, mas não se sabia 
ainda como. Era comum tentar copiar o 
que dava certo na Internet. A Takenet, 
por exemplo, inspirou-se no "Cadê" ao 

criar um portal WAP de busca por sites 
móveis, batizado de Shazan, que durou 
apenas três anos. A mesma Takenet lan
çou na época um portal para hospeda
gem gratuita de sites móveis, seguindo a 
linha do Geocities na Internet: também 
não durou muito tempo. Vários portais 
graúdos da web brasileira e grupos de 
mídia criaram naquele tempo versões 
móveis. Alguns até pagaram caro por 
espaço no deck da Telesp Celular (Vivo), 
uma das primeiras operadoras nacionais 
a apostar em Internet móvel. 

O problema é que era cedo demais 



para se vender a ideia de 
Internet no celular. As 
redes eram de segunda 
geração, com baixa veloci
dade de transmissão de 
dados, o que prejudicava a 
experiência dos usuários. 
E a única forma de cobran
ça era por tempo de acesso 
tráfego de dados, como é e não por 

hoje. Isso 
gerava contas altas por um serviço de 
má qualidade, irritando os assinantes. 
"Foi um período de aprendizado para os 
consumidores e para as empresas", afir
ma Eduardo Sartori, que à época fazia 
parte da divisão de dados da Telesp e 
que atualmente é o country manager da 
Zed no Brasil. 

Para complicar ainda mais a vida de 
quem se aventurava nesse mercado, 
havia cerca de 20 operadoras móveis 
diferentes atuando no País. Não havia 
modelo de negócios padronizado. "Era 
preciso bater em muitas portas. Eu via
java pelo Brasil inteiro para vender 
nossos produtos e os volumes eram 
pequenos", recorda Henrique Thoni, 
que era diretor de novos negócios da 
Starmedia em 2001. 

O único serviço dessa primeira fase 
que vingou e que dura até hoje foi o de 
conteúdo via SMS. Naquele tempo, como 
muitos aparelhos não eram ainda capa
zes de enviar mensagens de texto, mas 
conseguiam recebê-las, a assinatura do 
serviço costumava ser feita via Internet. 
Uma das primeiras operadoras a lançar 
conteúdo via SMS foi a Telesp, com celu
lares customizados de times de futebol, 
cuja compra incluía a assinatura de um 
serviço de alerta de gols através de men
sagem de texto. 

O maior exemplo de sucesso dessa 
fase inicial foi a blah!, marca nascida da 
Timnet, do grupo TIM. Ela oferecia um 
serviço de chat via SMS multioperadora. 

"Acredito que a blah! tenha 
sido o primeiro serviço de rede 
social móvel do mundo", 
comenta seu fundador, 
Federico Pisani, atual presidente da 
Hanzo e chairman global da Mobile 
Marketing Association (MMA). No auge, 
em 2003, a blah! registrou uma média de 
300 milhões de SMS por mês e estava 
presente na TIM, Telemig Celular, Bell 
South, CTBC, Oi e outras operadoras da 
América Latina, Hong Kong e Cingapura. 
Em abril de 2004, a blah! contava com 
mais de 5 milhões de usuários únicos ao 
redor do mundo e sua previsão de recei
ta anual era de R$ 100 milhões, o que 
seria uma das maiores já registradas por 
uma empresa de SVA brasileira até hoje. 
Mas naquele ano a TIM decidiu interna
lizar a companhia, por uma decisão 
estratégica, e a marca blah! entrou em 
decadência. "Se continuássemos sería
mos uma gigante mundial hoje em dia", 
imagina Pisani. 

M ú s i c a no celular 

Após a experiência bem sucedida do 
SMS, foi a vez da música roubar a cena 
no mercado de SVA brasileiro. Para 
muitos especialistas, o sucesso nas ven
das de ringtones no Brasil entre 2003 e 
2006 representou uma nova fase desse 
mercado. A comercialização de música 
no formato de ringtones monofônicos 
havia começado alguns anos antes, em 
2001, mas atingiu seu auge em 2004 e 
2005, já acompanhada da venda de 
ringtones polifônicos. Para se ter uma 

ideia, em 2005, a Takenet 
registrou sozinha cerca de 60 
milhões de downloads e obte
ve uma receita anual próxima 
a R$ 35 milhões, números 
que nunca mais conseguiu 
repetir. "Em 2004, a Takenet 
foi a maior pagadora de direi
tos autorais do Brasil, segun
do as editoras de música", 
lembra Marcelo Costa, sócio e 
diretor da empresa. 

Aquela era a fase de ouro dos down
loads. Se música era a protagonista, os 
coadjuvantes eram os wallpapers e os 
games para celular. Os SVAs, obviamen
te, acompanhavam a evolução dos pró
prios celulares, que começavam a ganhar 
telas coloridas e se tornaram capazes de 
rodar programas em Java, linguagem 
usada por boa parte dos jogos. 

Outra característica que marcou esse 
estágio foi a consolidação das operado
ras em poucos grupos, o que aumentou a 
escala dos contratos fechados pelos 
players de SVA. Paralelamente, o modelo 
de revenue share se estabeleceu quase 
como um padrão de mercado. Ele já 
vinha sendo praticado em alguns contra
tos antigos. A diferença é que depois da 
consolidação das teles, essas puderam 
negociar participações maiores na divi
são da receita, saltando para algo entre 
50% e 70%, dependendo do caso. 

Os tempos áureos dos ringtones 
representaram também o grande 
momento dos portais com marca das 
próprias teles (white label). Eles eram o 
principal meio de contato do usuário 
com o conteúdo móvel e apareciam des
tacados no menu dos celulares e dos 
simcards. As empresas que forneciam 
conteúdo para os portais das operadoras 
foram justamente as que mais ganharam 
força nesse período, como Takenet, 
SupportComm e PMóvil. A introdução do 



GSM também é citada como 
um marco dessa época, pois 
ajudou a padronizar a lingua
gem dos SVAs. 

Em contrapartida ao forta
lecimento dos portais white 
label, surgiram as primeiras 
experiências de portais inde
pendentes, com marcas pró
prias. Ligaki e Toing são os 
mais lembrados. Eles conse
guiram se conectar com todas 
as operadoras e deram início ao movi
mento de investir em mídia de massa 
para divulgar SVAs, algo que nem as ope
radoras praticavam até então. 
Infelizmente, várias dessas marcas não 
resistiram à necessidade intensa de inves
timento em mídia e fecharam as portas. 

O declínio dos ringtones e dos wallpa-
pers começou na segunda metade dessa 
década. Os wallpapers foram duramente 
afetados pela chegada dos celulares com 
câmera. As pessoas simplesmente passa
ram a usar como wallpaper fotos que elas 
próprias tiravam. Os ringtones, por sua 
vez, sofreram com a entrada de celulares 
capazes de reproduzir mp3 e se conectar 
com PCs através de cabos USB. De 2006 
em diante, as vendas de ringtones e wall
papers caem anualmente no Brasil. 

Interatividade e assinatura 
A partir de 2006 e até hoje, o mercado 

brasileiro de SVA entrou no que pode ser 
considerada uma terceira fase, marcada 
pelas seguintes características: a explosão 
de ações de interatividade com mídia, a 
chegada de players internacionais trazen
do o modelo de assinatura de conteúdo, o 
nascimento do mobile marketing e a con
solidação entre empresas do setor. 

Foi na segunda metade da década que 
as empresas de mídia nacionais acorda
ram finalmente para a oportunidade de 
fazer dinheiro com o mundo móvel. 

Algumas votações via SMS já 
haviam sido realizadas, com 
destaque para o "Big Brother 
Brasil 3", quando pela primei
ra vez houve um large account 
nacional (número único) com 

todas as operadoras participando e divi
dindo receita com a Rede Globo. Mas o 
grande divisor de águas no que concerne 
a interatividade com a TV via celular foi 
a promoção "Seleção do Faustão", que 
sorteou prêmios para quem enviasse um 
SMS "premium". O sucesso foi tão gran
de que provocou uma séria canibalização 
da receita de outros SVAs. Aberta essa 
porta, diversas emissoras de TV e de 
rádio trilharam o mesmo caminho. Não 
demorou para que o formato de leilão 
reverso, que vinha dando certo no exte
rior, fosse importado para o Brasil. 
Alguns desses projetos geraram milhões 
de reais em receita, mas também muitas 
reclamações de consumidores, o que 
levou a Caixa Econômica Federal a ser 
mais rigorosa na aprovação dessas ativi
dades. Dificuldades burocráticas e jurídi
cas fizeram com que os leilões reversos 
acabassem. Mas logo iniciou-se um novo 
ciclo de interatividade com 
prêmios: as mega promoções. 
A mecânica é parecida com a 
antiga "Seleção do Faustão": o 

consumidor compra um conteúdo para 
celular e concorre a prêmios. Para evitar 
a Caixa Econômica, algumas empresas 
têm criado promoções envolvendo títulos 
de capitalização, para as quais depen
dem apenas de autorização da Susep. 

A entrada de players estrangeiros, 
como Dadanet e Buongiorno, trazendo 
consigo o modelo de venda de downloa-
ds via assinatura semanal, é citada por 
diversos especialistas como um dos mar
cos dessa fase atual do mercado. Esse 
novo modelo alterou completamente o 
mercado. Com uma receita recorrente 
garantida, essas empresas conseguiram 
passar a investir pesado em mídia, 
dando força às suas marcas. Como con
sequência, os portais white label perde
ram receita. Empresas como Takenet e 
SupoportComm, que provêem conteú
do para os portais da Vivo e da Claro, 
respectivamente, foram obrigadas a 
diversificar seus negócios. "Éramos 
muito dependentes do white label. 
Tivemos que reagir criando novos pro
jetos", explica Cesar Frantz, presidente 
da SupportComm. 

Paralelamente, nessa fase ocorreu 
uma série de fusões e aquisi
ções no segmento de SVA. A 
antiga Compera, atualmente 
conhecida como Movile, pro
tagonizou boa parte desse 
processo. Primeiro se uniu à 
carioca nTime. Depois 
adquiriu a pequena Movile 
e, mais tarde, se juntou à 
Yavox. Outro negócio mar
cante foi a compra da Okto 
pela Spring Wireless. 

Text Box
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