
As companhias telefônicas, reu-
nidas em Barcelona, têm visto
cair suas receitas procedentes
dos serviços de voz e SMS, ao
passo que seus clientes têm utili-
zado cada vez mais a internet
móvel, custosa em investimen-
tos e que beneficia sobretudo as
operadoras de internet.

"A tempestade hoje em dia se
concentra no mercado das ope-
radoras", afirmou Jean-Laurent
Poitou, responsável pela estraté-
gia no setor das comunicações
da Accenture, consultora ameri-
cana. “Há uma pressão para au-
mentar os investimentos na in-
fraestrutura, em particular para
a telefonia móvel, e também pe-

la relação com o cliente".
No entanto, ao melhorar a

qualidade da rede para seus
clientes, as operadoras "tam-

bém beneficiam as plataformas
de internet que oferecem ao
usuário final seus próprios servi-
ços de comunicação e de mensa-

gens", como Skype ou Whatsa-
pp, comenta Dan Bieler, analis-
ta da consultora Forrester.

As operadoras multiplicam
suas iniciativas para tentar recu-
perar valor e combater os atores
de internet com suas próprias
armas, isto é, uma inovação me-
nos centrada na tecnologia e
mais no uso."Não há uma única
solução, cada operadora em fun-
ção de sua marca, da qualidade
de sua rede, de sua capacidade
para investir e de criar relações
com sócios como os bancos ou
as cadeias de distribuição, faz
suas apostas", afirmou Poitou.

A primeira alternativa é fazer
que o consumidor pague pela
quantidade de dados ou a veloci-
dade de conexão da internet uti-
lizados, com bônus em que a
voz e os SMS são praticamente
grátis. Esta é a solução escolhi-
da pela Swisscom na Suíça ou a
Verizon nos Estados Unidos:

Esta estratégia lançada em ju-
nho de 2012 por Verizon "teve
um grande impacto sobre as re-
ceitas da operadora aumentan-
do o volume de suas vendas em
4%", afirmou. As operadoras
também têm um truque para jo-
gar em função de duas tendên-
cias do mercado: o pagamento
móvel e o arquivo dos documen-
tos pessoais dos usuários em
uma infraestrutura descentrali-
zada, o que se conhece como
"cloud computing" ou nuvem.

Outra alternativa é competir
com serviços de mensagens
criado e administrado pelas ope-
radoras. Esta é a ideia que existe
na base de Joyn, um serviço que
permite manter um chat ao vi-
vo, compartilhar fotos, música
e arquivos, criado por grandes
operadoras mundiais como
AT&T, China Mobile, Deutsche
Telekom, Orange, Telecom Ita-
lia, Telefônica ou Vodafone.

Telefônicas veem queda de receita com voz e SMS

A empresa alemã de software
SAP fechou uma parceria com a
Ericsson, provedora de equipa-
mentos e serviços móveis, para
aumentar a distribuição de suas
soluções de mobilidade, com fo-
co no mercado M2M (Machine
to Machine) no modelo de com-
putação na nuvem,
no qual as informa-
ções ficam armaze-
nadas na internet
em servidores fora
do ambiente. O
anúncio foi feito du-
rante o World Mobi-
le Congress, em
Barcelona. Com a
união, a Ericsson,
além de responsável pela tecno-
logia de rede, oferecerá consul-
toria, sistemas integrados e ser-
viços gerenciados para a SAP,
com quem já tem acordos em
outras áreas.

Até 2017, o faturamento com
a venda de serviços M2M, segun-
do Hans Vestberg, CEO da Erics-
son, deve atingir US$ 200 bi-
lhões. Utilizando a estrutura da
Ericsson, será possível oferecer

soluções em mobilidade comple-
tas em operações entre diversos
países, com suporte para deci-
sões em tempo real. Desta for-
ma, as empresas acreditam que
podem impulsionar a adoção da
solução por empresas. Outra
meta é impulsionar produtos di-
recionados para o setor público,
na área de transportes e logísti-
ca em portos, entre outras.

Markus Werling,
vice-presidente glo-
bal da SAP, diz que a
empresa busca par-
cerias para fazer fa-
ce a altos investi-
mentos em inova-
ção. A empresa tam-
bém quer dobrar a
receita com parce-
rias e aquisições re-

centes. “De €14 bilhões registra-
dos no ano passado, queremos
que chegue a €20 bilhões em
2015". Neste cenário, a SAP
aposta na evolução de soluções
baseadas do software para mobi-
lidade, o Hana. Neste ano, a
companhia espera conquistar
mil clientes, 150 deles na Ameri-
ca Latina. "O foco são clientes
do Business Suite, quem queira
utilizar o sistema como banco

de dados e novas soluções basea-
das na plataforma",diz o vice-
presidente.

Werling não teme a concor-
rência de players como a IBM,

que anunciou seu pacote para
mobilidade, o Mobile First, que
inclui soluções de segurança e
gerenciamento de dispositivos
móveis. "Sempre existem joga-

dores. Temos a vantagem de
oferecemos aplicações, enquan-
to a IBM oferece serviços."
* A repórter viajou a convite da
SAP
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Usuários têm utilizado cada vez
mais a internet móvel, que exige
altos investimentos

SAP e Ericsson vão disputar
mercado de US$ 200 bi
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O objetivo é aumentar as distribuições das soluções de mobilidade da alemã, no modelo de nuvem

Parceria vai
gerar soluções

para o setor
público em
áreas como

infraestrutura
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