
Parceria com grupo Mozilla faz Telefônica mirar classes c e d 
Bruno de Oliveira 
 
Empresas criarão plataforma que vai levar a Internet aos aparelhos considerados simples e 
baratos, populares entre as faixas de menor poder aquisitivo 
 
A Telefônica/Vivo acordou para as classes C e D. Atrás das concorrentes TIM (Telecom Italia 
Mobile), Claro (América Móvil) e Oi neste nicho em número de cliente na base de serviço pré-
pago e massificação da Internet via celular, a tele anunciou parceria coma empresa americana 
de plataformas para Internet Mozilla, a qual permitirá à operadora oferecer acesso à rede em 
celulares simples e baratos, modelos que estão diluídos nas mãos das classes de menor poder 
aquisitivo. A empresa utiliza como argumento para a ação os amais números que definem o 
forte mercado de telefonia móvel do País. 
 
Segundo a consultoria Morgan Stanley, 8,5% de todos os acessos à rede são feitos via celular. 
No ano passado, os aparelhos móveis eram responsáveis por ape-nas4,3% das conexões. No 
entanto, a penetração de smartphones no País ainda é considerada pequena, 13,9%, atrás de 
mercados como Argentina (31,2%) e Chile (24,9%). 
 
"Apesar do crescimento do número de aparelhos por pessoa no País, ainda são poucos os 
usuários de Internet móvel por causa do tipo dos aparelhos", conta Eduardo Tude, consultor da 
Teleco. "A Telefônica possui em sua base de dados e voz muitos clientes com esse perfil. É um 
filão pouco explorado por ela ainda", completa. De acordo com dados da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatei), a Telefônica/Vivo chegou ao final do quarto trimestre de 2011 com 
cerca de 71,5 milhões de celulares em sua base de clientes. 
 
"O projeto de plataforma de Internet para celulares simples consiste basicamente em 
concentrar nas mãos do usuário o controle da rede, independentemente do aparelho. Nossos 
clientes precisam acessar a lnternet", conta Pablo Larrieux, diretor do Centro de Inovação da 
Telefônica Digital. 
 
Entre as funções que os telefones modernos são capazes de desempenhar, a que desponta 
como mais desejada pelos jovens de hoje em dia é a capacidade de acessar a Internet, de 
acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria Plano CDE. 
 
A consultoria, especialista no universo das classes econômicas C, D e E, constatou que 78% 
dos entrevistados afirmaram que se tivessem um aumento de R$ 500 na renda pessoal, 
investiriam na compra de um celular com acesso à Web. 
 
De abrangência nacional, a pesquisa ouviu 891 pessoas, sendo que 64% são jovens entre 14 e 
24 anos e que pertencem a famílias com renda média de até R$ 3. 181 por mês. "Pessoas das 
classes C, D e E geralmente não têm condições de pagar mensalidade para possuir Internet 
em casa. Daí o interesse de contar com celulares que acessam a rede, pois várias operadoras 
disponibilizam planos mais baratos", diz a sócia-diretora da Plano CDE, Luciana Aguiar. 
 
Na banda larga, entretanto, a Telefônica/Vivo segue como líder do mercado por conta do seu 
produto Speedy. "A queda dos preços do Speedy fez com que o serviço chegasse às classes 
mais baixas da população", disse o presidente da Telefônica, Antônio Carlos Valente, referindo-
se à redução de 69,3% nos preços da mensalidade do Speedy com velocidadede até 1 mega 
nos últimos quatro anos. 
 
Concorrência 
 
Na briga por clientes de baixa renda, a maioria das operadoras de telefonia celular optou por 
atrair este nicho por meio do acesso à Internet a custos reduzidos. No caso da TIM, a empresa 
lançou em 2011 o TIM IrifinityWeb, serviço pelo qual o usuário pode acessar a rede por meio 
do celular ao preço de R$ 0,50 por dia de conexão. Para chegar a este valor, a empresa aferiu 
a média gasta por um usuário em Ian houses. A Claro, por sua vez, possui um serviço 
semelhante ao da TIM, com acesso a R$0,50. A operadora Oi lançou em dezembro do ano 
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passado os seus pacotes de dados para Oi Cartão e Oi Controle, planos pré-pagos. A 
operadora também oferece um Pacote Diário, com uma franquia de 5MB por R$ 0,50, pelo 
Pacote Semanal, com franquia de 20MB por R$ 2,99 e, pelo Pacote Mensal, com franquia de 
50MB por R$ 9,99, ou R$ 0,33 ao dia Já a Vivo anunciou em março deste ano um plano para 
oferecer Internet a celulares pré-pagos com taxa de uso diária de R$ 0,33. O pacote também 
tem opção de mensalidade de R$ 9,90, descontado dos créditos do cliente. 
 
Parceria 
 
A parceria que a operadora costurou com a Mozilla consiste no lançamento da plataforma Open 
Web Device, para o desenvolvimento de celulares "abertos" baseados no padrão HTML5. O 
objetivo é facilitar a criação de aparelhos com o sistema operacional Boot to Gecko, da Mozilla, 
tecnologia que integra o HTML5 diretamente ao hardware. Isso permite o uso de funções de 
Web avançadas mesmo em aparelhos mais simples e baratos, diz a Mozilla. 
 
De acordo com as empresas, celulares com essa tecnologia devem chegar ao mercado até o 
começo de 2013. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 20 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A9. 
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