
Um estudo da consultoria KPMG 
indica que usuários de telefones 
móveis e tablets aceitariam rece-
ber publicidade em seus disposi-
tivos, em troca de descontos ou 
gratuidade em serviços e con-
teúdo. E esse comportamento é 
mais forte entre consumidores 
dos BRICs (Brasil, índia, Rússia 
e China), onde 61% dos partici-
pantes responderam positiva-
mente, enquanto nas nações do 
G7, o índice é 49%. "Esta é uma 
boa notícia para as operadoras, 
porque cria um ambiente para 
novo modelo de negócios", afir-
ma Manuel Fernandes Rodri-
gues de Sousa, sócio-líder da 
área de telecomunicações e mí-
dia da KPMG. 

Sousa refere-se a um debate 
que ocorre no mercado de tele-
comunicações mundial entre 
operadoras e os chamados pro-
vedores de serviços over the 
top (OTT), que oferecem servi-
ços que consomem muita ban-
da, como é o caso de vídeo. O 
aumento do tráfego exige que 
elas invistam em suas redes. 
"As operadoras reclamam por-
que têm que investir em in-
fraestrutura e não participam 
da receita gerada por esses ser-
viços. Por isso, esta propensão 
do consumidor apontada pela 
pesquisa é positiva", diz o exe-
cutivo da KPMG. 

Jean-Pierre Bienaimé, presi-
dente do conselho do UMTS Fó-
rum, entidade que representa a 
indústria de telecomunicações, 
concorda que a discussão é com-
plexa, mas conta que a Comis-
são Européia tem tentado criar 
alguns grupos de discussão so-
bre o tema. Na segunda-feira, o 
presidente da Andrade Gutier-
rez, Otávio Azevedo, disse que 
as operadoras têm que conviver 
com os novos competidores e 
destacou que essa é a nova reali-
dade do mercado. "A gente não 
briga contra a lei da gravidade. 
As empresas terão que se adap-
tar a essa nova realidade. Servi-
ços como a Netflix vão compe-
tir com serviços estruturados. E 
haverá outros", observa. An-
teontem, Zeinal Bava, presiden-
te da Portugal Telecom, uma 
das controladoras da Oi, decla-

rou que "a fase de ter medo dos 
provedores OTT já passou e as 
operadoras, que investiram em 
rede e em inteligência da in-
fraestrutura podem colaborar e 
fazer parcerias com os OTTs". 

O estudo da KPMG também 
mostra prognósticos positivos 
para o avanço da computação 
na nuvem. À medida que cresce 
o número de tablets e telefones 
celulares, que têm capacidade 
de memória limitada, os usuá-
rios devem aderir cada vez mais 
à nuvem, como forma de ter 
seus arquivos armazenados e 
acessíveis por meio de qualquer 
dispositivo. • 

COMPUTAÇÃO NA NUVEM 

• Segundo levantamento da 
KPMG, 6 6 % dos participantes 
da pesquisa utilizam serviços 
de computação na nuvem. 
As aplicações mais comuns são 
e-mail, compartilhamento 
de fotos e de vídeo. A pesquisa 
mostra ainda que consumidores 
dos BRICs são mais preocupados 
com segurança e privacidade, 
respectivamente, 81% e 71%. A ut
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 21.




