
Crie um perfil pessoal. Cons-
trua uma rede de amigos. Com-
partilhe fotos, vídeos e músi-
ca. Pode até parecer com o Fa-
cebook, mas milhões de jovens
familiarizados com a tecnolo-
gia estão optando por uma on-
da de aplicativos de mensa-
gens para smartphones que es-
tão conquistando a América do
Norte, Ásia e Europa.

Os apps mais procurados in-
cluem Kik e Whatsapp, ambos

produtos de startups norte-
americanas, bem com o Kakao-
Talk, da Kakao; o Line, da NHN;
e o WeChat, da Tencent Holdin-
gs, que floresceram em merca-
dos asiáticos.

Combinando elementos de
serviços de mensagem de texto
e redes sociais, os apps ofere-
cem um caminho rápido para
que os usuários troquem toda es-
pécie de informação — de men-
sagens curtas a fotos sensuais e
clipes do YouTube — sem que
precisem dos planos de SMS das
operadoras ou das redes sociais
estabelecidas originalmente co-
mo sites na web.

O Facebook, com 1 bilhão de
usuários, continua a ser de lon-

ge o site mais popular do mun-
do, e seu recente foco nos apare-
lhos móveis fez dele também o
app mais usado em smartpho-
nes. Mas investidores e observa-
dores do Vale do Silício dizem
que existe uma possibilidade de
que os apps de mensagens amea-
cem o domínio do Facebook,
nos próximos anos. Os maiores

desses aplicativos estão come-
çando a emergir como “platfor-
mas” completas, capazes de fun-
cionar com apps criados por ter-
ceiros, a exemplo de jogos.

É claro que muitos dos usuá-
rios dos novos apps continuam
no Facebook, o que indica que a
gigante da mídia social não cor-
re grande risco de perder merca-
do, no momento. E em um even-
to para a imprensa, esta sema-
na, a companhia divulgará notí-
cias relacionadas ao Android, o
mais popular sistema operacio-
nal para smartphones, o que po-
de incluir uma nova versão do
Android com maior integração
às ferramentas de mensagens
do Facebook — ou até um celu-

lar com a marca Facebook.
Mas as empresas que pare-

cem a caminho de dominar o
mundo das mensagens podem
realizar grandes avanços, di-
zem os investidores. “Intera-
ções verdadeiras têm natureza
conversacional”, diz Rich Mi-
ner, sócio da Google Ventures,
que investiu no MessageMe, um
novo app que está chegando ao
mercado de mensagens. “O nú-
mero de pessoas que usam men-
sagens de texto e telefonam é su-
perior ao número de pessoas
que usam redes sociais. Se uma
empresa dominar o que vier a
substituir esse tráfego, estamos
por definição diante de algo
grande”. ■
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Volkswagen elevará número de funcionários

Programas de mensagens podem ameaçar Facebook

A maior facilidade de acesso à
internet, proporcionada por
aparelhos móveis, como smar-
tphones e tablets, cria uma no-
va demanda por produtos no
mundo mobile. Entre as princi-
pais estão os aplicativos.

“Esse usuário tem um com-
portamento diferente dos que
acessam a internet pelo PC.
Ele está em trânsito, por isso
precisa ter fácil acesso ao que
busca, sejam informações ou
produtos, o que faz com que
surja essa demanda por aplica-
tivos”, aponta Eduardo Silva,
sócio da Jurema, empresa es-
pecializada no desenvolvimen-
to desses programas.

De acordo com Silva, os apli-
cativos oferecem ações que não
estão disponíveis em uma home
page da internet, como tirar
uma foto do produto e comparti-
lhar rapidamente com amigos
nas redes sociais, além do fácil
acesso a mapas que mostrem lo-
jas próximas de onde está. “O
mundo mobile está trazendo
um novo paradigma de acesso à
internet e as empresas estão
atentas a isso e amadurecendo
para atender esse novo consumi-
dor. É um mercado novo, assim
como era a internet cinco, 10
anos atrás”, afirma.

A iCarros, maior portal auto-
motivo do Brasil, que também
comanda a Webmotors, é uma
das empresas atentas a esse no-
vo público. Com aplicativo lan-
çado no mercado em 2010, Syl-
vio de Barros, CEO da compa-
nhia, conta que 15% de sua au-
diência vem dessa plataforma.
“A nova onda agora é o mobile.
Já conseguimos atingir um to-
tal de 60 mil downloads para
IOS e Android”, diz, apostando
em um crescimento de entre
30% e 40%nesse tipo de aces-
so, até o final deste ano.“Te-

mos 30% de nossa equipe dedi-
cada só para mobile”, comple-
ta o executivo.

Dados do IDC apontam que
as vendas de smartphones no
Brasil dispararam 78% em
2012 sobre o ano anterior, pa-
ra 16 milhões de unidades.

Para Lucas Longo, fundador
da iaí?, empresa especializada
em desenvolvimento de plata-
formas on-line e cursos de ca-
pacitação voltados aos interes-
sados em aprender a desenvol-
ver aplicativos, essa facilida-
de oferece mais segurança tan-
to para a empresa quanto para
o consumidor. “Uma segura-
dora, por exemplo, em caso de
sinistro, consegue com o apli-
cativo oferecer um atendimen-
to mais rápido do que se fosse
pelo atendimento telefônico
ou até mesmo pelo acesso a
sua home page na internet. Is-
so acontece porque o usuário
consegue mostrar onde está,
fotografar e enviar a imagem
no mesmo momento para a se-
guradora”, explica.

A iai? está no mercado desde
2009, e desde então, Longo re-
vela que o lucro da companhia,
que tem apenas 30 funcioná-
rios, só tem dobrado. Em 2012,
o saldo registrado foi de R$ 2 mi-
lhões. “Para 2013, esperamos
um faturamento de R$ 4 mi-
lhões”, informa, apontando

que o valor para desenvolver
um aplicativo varia de R$ 50
mil a R$ 1 milhão.

Por ser um mercado pratica-
mente novo, Longo e Silva,
da Jurema, apontam que há
ainda muito espaço para o sur-
gimento de novas empresas.
“Os próximos cinco anos de-
vem ser muito promissores”,
diz Silva.

Já Flávio Stecca, responsá-
vel pela área de tecnologia da
Movile, empresa também espe-

cializada nesse segmento, ar-
gumenta que os aplicativos
oferecem recursos mais avan-
çados, como uso de câmara e
outros sensores. “As empresas
buscam criar um ícone para a
home do consumidor, como
meio de estreitar seu relacio-
namento com o cliente. Há
um movimento de corrida ao
ouro. As companhias estão em
busca de transformar o e-co-
merce em negócios m-comer-
ce”, destaca. ■

Sistemas como Kik e
Whatsapp estão entre os
mais procurados do mercado

A Volkswagen vai ampliar seu número global de funcionários de

550 mil para 600 mil até 2018, como parte do objetivo de se tornar a

maior montadora de veículos do mundo, afirmou o chefe do conselho

de trabalhadores da companhia, Bernd Osterloh, ao jornal alemão

Handelsblatt. “A Volkswagen está crescendo e, portanto, continuando

a contratar na produção”, disse Osterloh. A Volkswagen tem afirmado

que espera superar a Toyota como maior montadora em 2018.
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Combinando serviços
de mensagem de

texto e redes sociais,
os apps oferecem um
caminho rápido para
troca de informação

Empresas buscam garantir interação
com o cliente em sistemas móveis

FlávioStecca

“As empresas buscam
criar um ícone para a
home do consumidor”

Crescimento do acesso à internet por smartphones
e tablets movimenta desenvolvedores de aplicativos

Responsável pelaáreade
tecnologiadaMovile

Gerry Shih e Alexei Oreskovic
Reuters

Vendasdesmartphonescresceram78%em2012 ,segundoo IDC
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 abr. 2013, Empresas, p. 14.
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