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Projeção é de que os programas, baratos e fáceis de instalar, somem US$ 15 bi em vendas no 
ano  
 
Iggor Cavalera sempre esteve associado ao "heavy metal", mas nos últimos tempos poderia 
facilmente ser descrito como um "heavy user". Ex-baterista do Sepultura - e atualmente nas 
bandas Mixhell e Cavalera Conspiracy -, ele se tornou um fã dos aplicativos, os pequenos 
programas com fins específicos que dão alma aos smartphones e tablets. "Já fui salvo várias 
vezes por um aplicativo com mapas do metrô de Nova York", conta.  
 
Só no telefone, Cavalera diz ter mais de 100 aplicativos instalados, uma paixão compartilhada 
pela mulher e os três filhos. O mais novo, Antônio, de 5 anos, baixa todas as versões de 
aplicativos semelhantes ao "Talking Tom Cat", com personagens que reproduzem em tom 
engraçado as frases ditas por quem está próximo ao telefone. O do meio, Pedro, de 12 anos, 
ganhou o apelido de iPedro, por andar o tempo todo com seu iPad a tiracolo. 
 
Os hábitos dos Cavalera refletem uma tendência de consumo que começou há menos de três 
anos e, desde então, tem apresentado repercussões poucas vezes vistas no setor de 
tecnologia, acostumado a muitas novidades, mas poucos sucessos duradouros. 
 
Só em 2011, as vendas desses programas podem movimentar US$ 15 bilhões - três vezes 
mais que no ano passado - segundo estimativa da empresa de pesquisas Gartner. Até o fim de 
2014, a projeção é de que 185 bilhões de aplicativos tenham sido baixados em lojas on-line de 
todo o mundo. 
 
Os aplicativos caíram nas graças do consumidor por uma combinação de fatores, a começar da 
diversidade. Há desde programas relativamente complexos, que ajudam a administrar 
empresas, até um software que simula um copo de cerveja - e que não serve para nada. Conta 
também o custo baixo dos programas, o sistema de pagamento sem complicações e a 
facilidade de instalação. 
 
Boa parte dos aplicativos é oferecida de graça nas lojas de fabricantes, operadoras e empresas 
independentes. Os que estão à venda dificilmente custam mais do que US$ 5 ou US$ 10, o que 
estimula as compras por impulso. Na App Store, a loja de aplicativos da Apple, basta escolher 
o que quiser e entrar com a senha, sem ter de confirmar endereço, número do cartão de 
crédito e todas aquelas coisas que costumam levar o consumidor a perder a paciência. A 
instalação é automática. 
 
"Não tenho dó de pagar por aplicativos", diz o designer André Salgado, de Manaus. Há cerca 
de seis meses com um smartphone da Nokia, ele já gastou cerca de R$ 100 em programas. 
Por conta do uso intenso do aparelho, Salgado estoura, antes do fim do mês, o pacote de 
dados contratado com a operadora Vivo. "Não me vejo mais vivendo sem os aplicativos", 
afirma.  
 
Uma pesquisa feita pela Universidade Cornell, em Nova York, mostra que 55% dos usuários de 
smartphones dizem acreditar que os aplicativos trazem benefícios para suas vidas em casa, no 
trabalho ou durante uma viagem. A maioria (71%) afirma ter até 30 aplicativos baixados em 
seu aparelho. "As pessoas enxergam os aplicativos como ferramentas úteis para seu dia a dia", 
diz o pesquisador americano Trevor Pinch, um dos responsáveis pelo levantamento, 
encomendado pela Nokia.  
 
No Brasil, os resultados do trabalho - revelados com exclusividade ao Valor - mostram que 
58% dos usuários de smartphones veem benefícios nos aplicativos. Entre os entrevistados, 
69% disseram ter até 30 aplicativos no celular. Os programas mais requisitados são aqueles 
que dão acesso a redes sociais, música, jogos, utilidades, fotografia e aplicativos que ajudam a 
personalizar o aparelho. Um em cada três brasileiros só baixa aplicativos gratuitos em seu 
smartphone. 



 
"Nos celulares, a experiência de acesso à internet é melhor com os aplicativos que com o 
programa de navegação ou browser", diz Roger Solé, diretor de marketing para o mercado de 
consumo da TIM. Não raramente, as pessoas sequer percebem que estão navegando na web 
ao utilizar um aplicativo, afirma a diretora de marketing da Oi, Flávia Bittencourt. 
 
Essa facilidade tem levado a especulações de que os aplicativos vão acabar com a forma 
tradicional de acesso à internet, por meio de browsers como o Internet Explorer, da Microsoft, 
e o Mozilla Firefox. No ano passado, a revista americana "Wired", uma das mais prestigiadas 
do setor, publicou uma reportagem de capa na qual decretava "a morte da web". 
 
A visão mais comumente aceita, porém, é a de que aplicativos e browsers têm uso 
complementar. Para Pinch, da Universidade Cornell, os aplicativos vão se consolidar como o 
meio de navegação de aparelhos móveis, enquanto os browsers manterão a preferência nos 
computadores. 
 
Mesmo no caso dos PCs, começam a aparecer sinais de disputa. A Apple lançou recentemente 
uma loja de aplicativos para computadores Mac e o Google planeja fazer o mesmo para os 
aparelhos com seu sistema operacional Chrome OS, cujo lançamento é esperado para este 
ano. 
 
Além de úteis, os programas se tornaram símbolos de status. "As pessoas gostam de se exibir, 
mostrar aos amigos que estão 'antenadas'", diz Pinch. Segundo o levantamento feito para a 
Nokia, um quinto dos entrevistados no mundo e 17% no Brasil dizem que apagam um 
aplicativo antigo quando ouvem falar de um mais novo, que executa as mesmas funções. 
 



 
 
Demanda aquecida cria oportunidade para desenvolvedores independentes 
 
Texto:-A +A ...CompartilharImprimirEnviar por e-mail ..A grande demanda por aplicativos 
praticamente criou uma nova categoria profissional - a dos criadores independentes de 
programas, ou desenvolvedores. Hoje, não é mais uma exigência fazer um alto investimento 
para ter um software de sucesso, com vendas em escala global. Os desenvolvedores gastam 
relativamente pouco e podem vender seus produtos nas lojas de grandes companhias, 
disponíveis em várias partes do mundo. Na App Store, da Apple, os desenvolvedores 
receberam US$ 2 bilhões em pouco mais de três anos.  
 
"As lojas de aplicativos permitem a criação de plataformas internacionais sem custos 
astronômicos", diz Ricardo Vaz Monteiro, cofundador da brasileira Siter. A companhia recém-
criada colocou no ar, em dezembro, um aplicativo de ligações telefônicas que dispensa a 
digitação de números. Para ligar para uma empresa, por exemplo, basta digitar o endereço do 
site para receber várias opções de números. 
 
A Siter tem uma base de dados com 25 milhões de páginas. Sem nenhum plano de 
publicidade, o programa foi baixado 30 mil vezes em todo o mundo. "Temos uma demanda 



forte na Rússia", diz Monteiro. Para ser criada, a companhia recebeu investimento de R$ 2 
milhões. 
 
Os aplicativos também estão chamando a atenção de empresas de outros setores. A rede de 
livrarias Saraiva lançou sua plataforma de e-livros em junho do ano passado. Se fosse uma 
loja física, ela seria a 87ª maior entre das 97 unidades da companhia. "Os smartphones e os 
tablets são os impulsionadores desse movimento", diz Marcílio Pousada, diretor-presidente da 
Saraiva. "Os aplicativos são grandes veículos para se comunicar com o consumidor." 
 
O desafio, para os desenvolvedores, é lidar com a diversidade de sistemas existentes nos 
mercados de tablets e smartphones. Diferentemente do que ocorre no segmento de 
computadores - em que há um claro domínio do Windows, da Microsoft -, a competição é 
acirrada. Disputam espaço o sistema iOS (da Apple), o Android (do Google), o Symbian (da 
Nokia) e o Windows Phone (Microsoft). 
 
Na prática, isso significa que o desenvolvedor de um aplicativo precisa criar uma versão para 
cada sistema se quiser estar presente em todos eles, o que encarece o processo e o torna 
mais lento. 
 
Algumas empresas estudam fórmulas para contornar essa dificuldade. A Movile, controlada 
pela grupo sul-africano Naspers, lançou, em dezembro, a loja de aplicativos Zeewe. Segundo 
Flávio Stecca, diretor de tecnologia da Movile, a Zeewe e seus aplicativos podem ser usados 
em qualquer aparelho com acesso à internet, pois estão baseados na linguagem-padrão da 
rede, o HTML. "Os aplicativos web vão superar os nativos", diz Stecca. 
 
A Movile planeja chegar a 5 milhões de usuários nos próximos três meses, afirma o executivo. 
Até junho, a empresa pretende investir US$ 1 milhão na Zeewe.  
 
Classificação etária é problema na área de jogos 
Daniela Braun 
 
Uma das categorias de aplicativos que mais atraem a atenção dos usuários, os jogos para 
celular estão envolvidos em uma polêmica entre o governo brasileiro e os desenvolvedores de 
software. O problema é a classificação indicativa dos programas. 
 
O Ministério da Justiça exige que os jogos recebam uma avaliação prévia para serem 
oferecidos no Brasil. A empresa que veicula um game sem classificação - incluindo lojas on-
line de aplicativos - pode ser enquadrada no artigo 256 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e ser multada, ou até fechada. 
 
Para desenvolvedores de games, esse processo impõe obstáculos à dinâmica do segmento, o 
que pode tanto atrapalhar a brincadeira dos usuários como incentivar a pirataria. 
 
Américo Amorim, vice-presidente de marketing da Associação Brasileira das Desenvolvedoras 
de Jogos Eletrônicos (Abragames) e diretor da empresa especializada em jogos musicais 
MusiGames, lembra que a necessidade de classificação prévia dos jogos para celular 
prejudicou, por exemplo, usuários brasileiros do iPhone, da Apple, e desenvolvedores locais, já 
que a empresa americana optou por não vender games em sua loja de aplicativos no país. 
 
A Apple tem um sistema próprio de classificação dos jogos, que não é aceito pelo Ministério da 
Justiça. Amorim defende a autoclassificação dos games para celular. "Imagine o processo de 
análise prévia para 150 mil jogos da App Store. Isso não faz sentido." 
 
A saída para as empresas brasileiras, diz Amorim, é buscar a exposição em lojas on-line 
disponíveis em outros países. O jogo "Drums Challenge", desenvolvido pela empresa para o 
iPhone, chegou a ser um dos cinco mais baixados na App Store americana, e ganhou uma 
versão para iPad no ano passado.  
 



Benjamin Vallat, diretor-executivo da criadora de games francesa Gameloft no Brasil, também 
defende a autoclassificação de games móveis e diz que o Ministério da Justiça deveria 
esclarecer as regras para o setor. "Faz dez anos que temos jogos para celular e o processo de 
classificação não é claro para toda a indústria. Ainda há muita confusão no mercado a respeito 
do processo", afirma. 
 
Segundo Davi Pires, diretor do departamento de justiça, classificação, títulos e qualificação 
(DJCTQ) do Ministério da Justiça, o prazo para classificação de um jogo no Brasil varia entre 10 
e 20 dias úteis. De acordo com Pires, o Ministério nunca recebeu denúncias sobre a 
distribuição inadequada de jogos para celular e a demanda para a classificação desse tipo de 
material vem aumentando. 
 
Pires diz que o sistema brasileiro de classificação indicativa está em processo de reformulação. 
"Hoje temos cinco portarias para a classificação indicativa. A ideia é termos uma só", afirma. A 
expectativa é de que as novas regras sejam aprovadas até o meio do ano. Permitir a 
autoclassificação para jogos voltados a faixas etárias até 12 anos, diz Pires, é outra 
possibilidade avaliada pelas autoridades. 
 
Teles lançam lojas próprias para driblar restrição técnica 
 
As operadoras de telefonia também disputam seu quinhão no mercado de aplicativos, e 
começam a lançar lojas próprias para vender esses programas. 
 
Ávidas por elevar as receitas com serviços de dados, as teles apostam nessa estratégia para 
encurtar o caminho entre seus assinantes e a internet móvel. As operadoras também tentam 
reduzir um pouco a influência dos fabricantes sobre seus clientes, garantindo, assim, uma 
participação maior nas receitas do segmento.  
 
TIM e Vivo já têm suas lojas virtuais, com centenas de aplicativos cada uma. A Claro prepara a 
abertura de um canal de vendas nos próximos meses. A Oi também tem planos de ter um 
serviço desse tipo, mas estuda um modelo diferente. A ideia é atuar como uma agregadora de 
lojas. 
 
O modelo de negócios mais comum prevê o compartilhamento de receitas entre as teles e 
desenvolvedores de aplicativos. Não é nesse ponto, porém, que as operadoras pretendem 
ganhar dinheiro. O principal objetivo das teles é estimular o tráfego de dados. "A venda de 
aplicativos não aumenta a receita das operadoras, mas atrai mais clientes que assinam planos 
de dados", diz Hugo Janeba, vice-presidente de marketing e inovação da Vivo. 
 
Não existem dados precisos sobre quantos usuários de telefonia móvel no Brasil são assinantes 
de pacotes de dados. As operadoras contabilizavam, em janeiro, 22,6 milhões de clientes que 
têm aparelhos capazes de acessar as redes de terceira geração (3G). Esse número tem 
crescido com rapidez, mas ainda é pequeno diante dos 205,1 milhões de linhas de celular 
habilitadas no país. 
 
"Com os aplicativos, o assinante consegue usar funções mais complexas do celular", afirma o 
diretor de marketing para o mercado consumidor da TIM, Roger Solé. 
 
O desafio para as operadoras é ensinar os clientes a usar os serviços de dados. Um 
levantamento feito pela Oi com usuários que testaram a internet móvel da companhia dá uma 
ideia das dúvidas que cercam os consumidores. De acordo com a operadora, 40% dos clientes 
cancelaram a assinatura após o período de teste. Desses, oito em cada dez suspenderam o 
serviço porque não sabiam usá-lo. 
 
Para contornar essa dificuldade, as operadoras jã vendem celulares com aplicativos pré-
carregados. A ideia é apresentar os recursos aos consumidores. "Tudo o que se pode fazer 
para facilitar o acesso é um estímulo ao uso de dados", diz Fiamma Zarife, diretora de serviços 
de valor agregado da Claro. 
 



É por isso que as teles estão se mobilizando para ter suas próprias lojas. A ideia é oferecer, 
em um mesmo ambiente, programas que possam ser baixados no maior número possível de 
aparelhos. É uma tentativa de driblar a multiplicidade de sistemas operacionais existentes nos 
dispositivos móveis. 
 
No início do ano passado, um grupo de grandes operadoras e fabricantes de aparelhos formou 
uma aliança para estimular e facilitar o desenvolvimento de aplicativos a partir de uma base 
tecnológica comum. A mexicana América Móvil, dona da Claro, e a espanhola Telefónica, 
controladora da Vivo, fazem parte da iniciativa, batizada de WAC (sigla em inglês para 
Comunidade de Aplicativos no Atacado, em tradução livre). 
 
Para Flávia Bittencourt, da Oi, a tendência é que as operadoras tornem-se agregadoras de 
lojas de aplicativos. Na avaliação da executiva, a atual organização do setor, com diversas 
lojas para diferentes tipos de aparelhos, confunde os usuários. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 mar. 2011, Empresas, p. B2. 


