
A verdadeira batalha pelo futu-
ro do mercado de smartphones
não está em novos aparelhos
apenas. Está no que cada consu-
midor poderá fazer com o dispo-
sitivo que tiver em mãos. “A
guerra se trava no ecossistema,
ou seja, na quantidade e na va-
riedade de aplicativos que per-
meiam o ecossistema em volta
do hardware, que é commodi-
ty”, afirma Fernando Belfort, lí-
der da consultoria Frost & Sulli-
van para a América Latina.

Esse cenário explica a estraté-
gia da Samsung para fomentar o
desenvolvimento de conteúdo
por meio de parcerias. No ano
passado, a empresa registrou al-
ta de 400% em downloads de
sua loja de aplicativos Samsung
Apps no Brasil. A iniciativa é glo-
bal, mas, segundo Robson Lis-
boa, gerente sênior da área de
conteúdo e serviços da Sam-
sung no país, a subsidiária local
saiu na frente, há dois anos e
meio. Hoje, tem cerca de 180
parceiros locais, entre tradicio-
nais nomes como Grow e Coque-
tel, editoras de revistas e jor-
nais, e outros, como a tradicio-
nal fabricante de cadernos de
anotações, Moleskine. “Muitas
empresas ainda não entraram
no mundo digital e veem a vida
digital como uma ameça”, diz
Lisboa. “Conversamos com par-
ceiros que achavam que éramos
concorrentes.”

O executivo tem um time de
14 profissionais responsáveis
por planejar e criar projetos jun-

to com os parceiros para trans-
formar o conteúdo em aplicati-
vos. Agora, a equipe está traba-
lhando em mais de 50 projetos.
No caso da Grow, por exemplo,
o tradicional jogo Perfil ganhou
uma versão para celular. E está
em desenvolvimento uma op-
ção online que poderá, inclusi-
ve, ser jogada por meio do Face-
book. “Isso abre novos cami-
nhos de monetização para o ne-
gócio de nossos parceiros.”

Robson conta que não tem
uma meta numérica de novos
parceiros, mas, ao longo deste
ano, vai reforçar a atuação em
segmentos como entretenimen-
to, saúde, finanças, além de ce-

lebridades. “Minha função é tra-
zer empresas improváveis para
este modelo de parceria”.

A divisão de receita varia ca-
so a caso, mas, em média, segue
a métrica do mercado de 70%
para o dono do conteúdo e 30%
para a Samsung. Por seis meses,
o aplicativo fica disponível ape-

nas na Samsung Apps, como for-
ma de rentabilizar o investimen-
to feito pela companhia.

A exigência de exclusividade
é simples. A Samsung lidera o
mercado mundial de smartpho-
nes com 30% de participação,
segundo a consultoria Strategy
Analytics. Mas utiliza o sistema
operacional Android, do Goo-
gle, em seus tablets e smartpho-
nes. A plataforma é aberta e os
aplicativos desenvolvidos para
o Android funcionam em qual-
quer aparelho que utilize o siste-
ma. “Se o consumidor opta pelo
Android, qual fabricante esco-
lherá? Se, além de aspectos téc-
nioas, a Samsung tem diferen-

ciais como aplicativos exclusi-
vos, pode ser uma opção”, diz
Belfort. “Ela está pensando nas
vantagens que o usuário terá ao
comprar o aparelho”, acrescen-
ta o especialista.

Um exemplo de benefício pa-
ra o consumidor é a estratégia
da Samsung de oferecer aplicati-
vos grátis para compradores de
seus produtos. No caso do Gala-
xy Tab de 10.1 polegadas, por
exemplo, que custa cerca de R$
1,5 mil, o comprador ganha o
equivalente a US$ 700, ou R$
1,4 mil, em assinaturas digitais
de revistas, da locadora virtual
NetMovies, em armazenamen-
to no serviço Dropbox e outros
aplicativos, por certo período.
A meta para este ano é elevar es-
se bônus para US$ 1,1 mil.

Lisboa avalia que o foco em
firmar parcerias locais explica o
fato de, segundo ele, o Galaxy
Tab, tablet da empresa, ter ultra-
passado o iPad, da Apple, em
participação de mercado no Bra-
sil, há dois anos. “A Apple tem
um apelo de marca muito forte,
precisamos oferecer mais”, afir-
ma. Outro diferencial, acrescen-
ta, é a possibilidade de massifi-
cação que a Samsung oferece,
justamente por liderar o merca-
do de smartphones. “Muitas em-
presas investiram no iOS (siste-
ma operacional da Apple), mas
ele cobre uma pequena parcela
da população, o que reduz o re-
torno sobre o investimento”,
completa Lisboa.

Para Belfort, o potencial da
Samsung nesse mercado é enor-
me. “É a única empresa que
tem celular, tablet, televisão,
aparelhos domésticos como ge-
ladeira. E, no futuro próximo a
gente vai ter aplicativo em to-
dos os lugares. ■

A Oracle anunciou ontem a
compra da Acme Packet, que
produz equipamentos para ace-
lerar a transmissão de voz, ví-
deo e dados em redes, por cerca
de US$ 2 bilhões. A oferta de
US$ 29,25 por ação representa

um ágio de 22% sobre o fecha-
mento do papel da Acme na sex-
ta-feira passada na Nasdaq. O
valor do negócio é baseado no
número de ações em circulação
da empresa até 31 de dezembro.

O presidente-executivo da
Oracle, Larry Ellison, que am-
pliou o faturamento da compa-
nhia dramaticamente ao longo
da última década em meio a
uma série de aquisições, tinha
afirmado em outubro que não
iria excluir a possibilidade de

nenhuma grande aquisição
“mais adiante”. A última aqui-
sição da Oracle foi a empresa
de computação em nuvem Elo-
qua, por US$ 810 milhões em
dezembro.

A Acme, cuja receita foi de
US$ 70,7 milhões no quarto tri-
mestre, tem sido atingida por fra-
cos investimentos em telecomu-
nicações nos últimos trimestres,
com menores gastos de operado-
ras de telefonia em novos proje-
tos e atrasos de planos atuais. ■
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Oi cresce na região de Campinas

Samsung vê downloads de aplicativos
crescerem 400% com parcerias locais

A Oi aumentou em 35% o número de clientes em Campinas,

no período de dezembro de 2011 a dezembro de 2012. Segundo

a operadora, ela liderou o crescimento de telefonia móvel na

região do DDD 19. Na telefonia pós-paga, o acréscimo foi de 31%

no número de clientes conquistados, e, na pré-paga, de 37%.

Com os resultados, a Oi aumentou em 2,2 pontos percentuais

a sua participação de mercado em Campinas.

Oracle faz nova aquisição
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Por seis meses,
o aplicativo fica

exclusivamente na
loja de aplicativos da

empresa. Depois,
vai para o Google Play
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Com 180 parceiros no Brasil,
empresa quer criar diferencial
para conquistar clientes

Empresa pagou US$ 2 bilhões
pela Acme Packet, que atua
com transmissão de voz e vídeo
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