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Sony apresenta nova geração de leitores
Para estimular as vendas antes da temporada de festas de final de ano,
a Sony colocou o controle de toque em seus leitores eletrônicos. As três
novas versões da linha “Reader” também oferecem tela maior e mais
clara. A Sony foi a primeira a entrar neste mercado, em 2006, mas vem
enfrentando dificuldades para acompanhar a rival Amazon.com, cujo
leitor eletrônico Kindle é o aparelho mais vendido da categoria, de
acordo com analistas. A Amazon não revela números sobre as vendas.

Chris Ratcliffe/Bloomberg

Personalização
ajuda a fidelizar
consumidores
Estimativa é de aumento de
produtos para públicos específicos,
num mercado potencial que
atinge os 5 bilhões de usuários de
telefonia móvel em todo o mundo

As operadoras virtuais têm um
papel importante para oferecer
um atendimento personalizado a
clientes, avalia o diretor de ven-
das e atendimento para a Améri-
ca Latina da Nokia Siemens, Joa-
quim Molina. De acordo com o
executivo, embora o mercado
brasileiro ainda tenha espaço
para ganhar assinantes, cada vez
mais a preocupação das opera-
doras dirá respeito à fidelização
dos usuários, o que se consegue
com personalização, preços
competitivos e pacotes conver-
gentes. “Uma das ferramentas é
a criação de pacotes de serviços
direcionados a determinado pú-
blico, o que as operadoras vir-
tuais podem fazer”, diz.

Essas empresas estão em fun-
cionamento na Europa há cerca
de uma década. Inicialmente,
via-se as operadoras virtuais
como competidores diretos dos
prestadores tradicionais, com
foco exclusivamente em preços
menores. Pouco a pouco, o mo-
delo de negócios mudou e elas
começaram focar na oferta de
serviços específicos, de forma a
atender a públicos de nicho, con-
ta do diretor da Nokia Siemens.
“Na Alemanha, há operadoras
focadas em prestar serviços para
a população turca que vive na-
quele país. Todas as operadoras
virtuais que sobreviveram o fize-
ram graças a essa evolução, sain-
do de serviços de baixo custo
para serviços específicos”, diz
Molina. Na avaliação do executi-
vo, a chegada das operadoras vir-
tuais ao Brasil neste momento é
vantajosa, porque o modelo de
negócios amadureceu. “O grande
segredo das operadoras virtuais é
uma segmentação profunda e
detalhada e uma proposta de va-
lor muito específica e focada em
determinado segmento”.

O diretor de desenvolvimento
de negócios para telecomunica-
ções da Atos Origin, Gerben Men-
ting, diz que igrejas, bancos, gru-
pos de mídia e varejistas, além de
clubes esportivos são os princi-
pais candidatos a atuarem como
operadoras virtuais. Mas o execu-
tivo ressalta que também haverá
espaço para quem quiser operar
em outros nichos, como comuni-

cação entre máquinas, por exem-
plo, e oferta de banda larga.“As
impressoras do escritório podem
enviar avisos ao fornecedor
quando a tinta chegar ao fim. É
um serviço adicional que faz uso
da rede de telecomunicações e
que cria um novo modelo de ne-
gócios. Outro exemplo é medição
de consumo de eletricidade”, diz.

Uma apresentação da Atos
Origin indica que as operadoras
virtuais atingirão 150 milhões de
usuários em 2013, com uma taxa
anual de crescimento composto
de 9,6%, puxada pelo Leste Eu-
ropeu e pela América Latina, cuja
previsão de avanço é de 28%. As
operadoras móveis virtuais lati-
no-americanas totalizarão, até
2013, 6,6 milhões de clientes,
com uma taxa de crescimento
anual de 28%.Estimativas da
Ericsson apontam que há cerca
de 5 bilhões de assinantes de te-
lefonia móvel atualmente em
todo mundo. ■ F.M.

Operadora virtual
tem atuação
complementar
à dos tradicionais
prestadores de
serviços, dizem
especialistas

● A atuação segmentada
permite às operadoras virtuais
atingir de forma melhor as
necessidades de seu público-alvo.

● As operadoras virtuais
também podem contribuir
para aumentar a receita
média por usuário do setor.

● Os novos competidores
têm a chance de expandir
o uso de serviços de dados,
incentivando essa utilização
de forma mais direcionada.

NOVO MODELO DE NEGÓCIO

Henrique Manreza

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 23.
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