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Notas e análises. Acompanhe as
notícias de tecnologia no site do Link
www.estadao.com.br/link

1.A Qual Canal participou
do programa de incuba-
ção da 500 Startups. Co-
mo conseguiu a vaga?

Para ser escolhido, é preciso
ter bons números de usuários
e vendas, equipe forte e ser
indicado por alguém confiá-
vel. Nosso negócio estava ma-
duro e amigos ajudaram.

2.Como foi a experiência
de passar uma tempo-
rada no Vale do Silício?
Foi muito difícil li-

dar com a mudança porque
tivemos de fechar contratos
de lá, acordar de madrugada e
lidar com a diferença de até
seis horas no fuso horário...
Foi a coisa mais difícil e mais
legal que já fiz na vida inteira.

LANÇAMENTO
Firefox OS será lançado
no Brasil em junho

Câmara dos EUA aprova
lei de segurança digital

Apresentado em março, o
smartphone Galaxy S4 fará
sua primeira aparição no País.
O novo celular, carro-chefe da
Samsung, terá pré-venda em
São Paulo no próximo sábado,
27, nos shoppings Iguatemi,
JK Iguatemi e nas lojas da
marca da Samsung na capital
paulista.

A data, no entanto,
não marca a chegada
do smartphone ao
varejo brasileiro – se-
rá um dia único de
vendas. A empresa
ainda não divulgou
quando o aparelho
estará de fato nas lo-
jas do País. Na pré-
venda, só será possí-
vel comprar a versão
com 4G, cujo preço

sugerido é de R$ 2.499.
O Galaxy S4, que roda o sis-

tema operacional Android, é o
sucessor do Galaxy S3 – hoje
o maior concorrente do iPho-
ne, da Apple. O novo modelo
tem tela um pouco maior e
um processador mais rápido
do que seu antecessor. Um

recurso detecta movi-
mentos do rosto e
do punho para mo-
ver a tela sem que o
usuário precise en-
costar o dedo nela.
O celular também
pausa vídeos quando
percebe que o olhar
do usuário não está
mais direcionado pa-
ra a tela. O Galaxy
S4 será vendido em
155 países.

ALTERNATIVA NOVA SOPA

DIVULGAÇÃO

DEPOIMENTO

Maurílio Uemura Shintati, consultor executivo da Kakao Talk no Brasil

O Brasil será um dos cinco
primeiros países a receber o
sistema operacional móvel Fi-
refox OS, da Mozilla, em ju-
nho deste ano, ao lado da Ve-
nezuela, Polônia, Portugal e
Espanha. Nos Estados Uni-
dos, o lançamento ficará para
2014. Segundo o CEO da em-
presa, Gary Kovacs, o sistema
móvel chegará primeiro aos
países emergentes, onde a po-
pularidade da Mozilla é maior.
Outros onze países devem re-
ceber o sistema até o final do
ano. O custo do Firefox OS é
estimado em US$ 100.

O controverso projeto de lei
sobre cibersegurança dos EUA
conhecido pela sigla Cispa foi
aprovado pela Câmara dos De-
putados do país na quarta-fei-
ra. A lei segue agora para o
Senado. Apoiadores afirmam
que a Cispa pode auxiliar o
país no combate a crimes e
ataques virtuais, incentivando
a troca de informações entre
governo, agências de seguran-
ça e empresas. No entanto, os
críticos alegam que a lei abre
brechas para o governo ter li-
vre acesso a dados pessoais
sem autorização judicial.

2 PERGUNTAS PARA...

“O mercado brasileiro é incipiente, o que é uma oportunidade para crescer.”

Ligia Aguilhar

Até pouco tempo atrás, redes
sociais e mensagens de texto
(SMS) eram as ferramentas
de interação favoritas dos
usuários de celular. Mas, com
o crescimento das vendas de
smartphones no mundo, as
duas formas de comunicação
ganharam um inimigo em co-
mum. Ou melhor, centenas.

Os aplicativos de mensagem
como o WhatsApp fazem sozi-
nhos – e na maior parte das ve-
zes de graça – o que antes era
exclusividade das operadoras
de celular e das redes sociais.
Basta ter conexão com a inter-
net no telefone para trocar
mensagens com os amigos,
compartilhar fotos, vídeos, tex-
tos e até fazer ligações.

Na Europa e na Ásia a ado-
ção desses apps é tão alta que
reduziu o lucro das operado-
ras com o serviço de SMS – um
movimento que deve se espa-
lhar pelo mundo. Um relatório
da consultoria Ovum estima
que até 2016 as operadoras de
telefonia móvel terão perdido
US$ 54 bilhões em lucro com
SMS globalmente.

À medida que esses aplicati-
vos se tornam plataformas
mais completas, começam a
roubar usuários também do Fa-
cebook. Pesquisa do banco de
investimento PiperJaffray com
5 mil adolescentes dos EUA
mostrou que o interesse pela

rede social caiu 10% em um
ano. Um dos motivos para o
êxodo seria a busca por mais
privacidade nos apps de men-
sagem, já que no Facebook os
jovens são vigiados pelos pais.

No Brasil, onde o acesso à
banda larga móvel é restrito e
o mercado de smartphones es-
tá em estágio inicial, o uso des-
ses apps ainda não é dissemina-
do entre usuários de celular.
Dos 59,5 milhões de aparelhos
vendidos em 2012, 16 milhões
(27%) eram smartphones.

“Ainda não chegamos nem

ao pico do uso do SMS”, diz o
analista do IDC, João Paulo
Bruder. “A expectativa é que a
receita das operadoras com da-
dos móveis, incluindo mensa-
gens de texto, cresça em volu-
me e receita até 2016.”

Para os que já têm um celu-
lar com internet, o cenário mu-
da. Outro relatório da Ovum
mostra que o uso de SMS cai
40% quando uma pessoa com-
pra um smartphone. “As men-
sagens sociais não são uma ten-
dência de curto prazo, mas
uma mudança no padrão de co-

municação”, diz o estudo.
O analista de sistemas Ar-

thur Barbosa, de 27 anos, pas-
sa pelo menos cinco horas por
dia no WhatsApp ou no Face-
book Messenger – aplicativo
da rede social para trocar men-
sagens entre usuários do site.

A explicação é simples. Bar-
bosa trabalha no centro do Rio
de Janeiro, mas sua família es-
tá dividida: uns moram no inte-
rior do Estado e outros no Rio
Grande do Norte. Parte dos
amigos vive em São Paulo e ele
também mantém contato com

outros tantos que conheceu
em viagens ao exterior. “Uso
aplicativos para me comunicar
até com o meu chefe. É mais
prático porque posso respon-
der às mensagens no meu tem-
po”, afirma. “Só uso SMS para
me comunicar com quem não
tem nenhum deles.”

O aplicativo favorito de Bar-
bosa, o WhatsApp, é líder mun-
dial e o mais popular no Brasil.
“Estamos orgulhosos do nosso
crescimento no País”, disse ao
Link o diretor de desenvolvi-
mento do WhatsApp, Neeraj
Arora. “Achamos que há espa-
ço para diferentes tecnologias
coexistirem e esperamos nos
tornar o principal aplicativo
de mensagens do mundo.”

A empresa não divulga o nú-
mero de usuários, mas na se-
mana passada o presidente do
WhatsApp, Jan Koum, decla-
rou que o serviço é maior que
o Twitter – hoje com 200 mi-
lhões de usuários por mês.

Investimento. De olho no su-
cesso do WhatsApp, outras em-
presas começam a investir no
Brasil. A Kakao Talk, líder na
Coreia do Sul e com 82 mi-
lhões de usuários, optou por
abrir no País o seu primeiro es-
critório fora da Ásia (além da
Coreia, há operações no Japão,
Indonésia e Vietnã) justamen-
te porque o Brasil está em fase
inicial no uso dos apps. “O
mercado brasileiro de smart-

phones é incipiente, o que ve-
mos como uma oportunidade
para crescer”, afirma Maurílio
Uemura Shintati, consultor
executivo da empresa no Bra-
sil. Até o fim do ano, a Kakao
Talk espera alcançar 10 mi-
lhões de usuários no País, o
que, segundo Shintati, levará o
aplicativo para a liderança do
mercado. “Será difícil outro
concorrente alcançar esse nú-
mero se atingirmos primeiro.”

O Viber, outro app do tipo,
tem 175 milhões de usuários –
20 milhões na América Latina.
Apesar da pequena fatia, a em-
presa já desenvolve conteúdo
para o País. “O Brasil é o nosso
principal mercado na região e
caminha para se tornar um dos
mais importantes no mundo”,
diz o CEO da empresa, Tal-
mon Marco.

O uso ainda que restrito des-
ses apps já começa a provocar
as primeiras mudanças no
País. Relatório da Teleco mos-
tra que a receita das operado-
ras com serviços que não são
de ligações (internet e TV, por
exemplo) cresceu 16% em
2012 e deve superar a de servi-
ços de voz nos próximos anos.

Até 2015, o número de smart-
phones vendidos será maior
do que o de telefones tradicio-
nais. Melhorias na banda larga

e a chegada da tecnolo-
gia 4G vão facili-

tar o acesso à in-
ternet móvel.

Apps de mensagens substituem o SMS

‘Nem lembro mais
a última vez em que
mandei mensagem
de texto’

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

Nova aposta da Samsung, smartphone
Galaxy S4 terá pré-venda em São Paulo

MARY ALTAFFER/AP – 8/8/2012

Ricardo Pereira, analista de
negócios, de 36 anos

É só ter um intervalo de cinco
minutos para o analista Ricar-
do Pereira, de 36 anos, dar
uma espiada no smartphone.
Ele usa quatro aplicativos de
mensagem para se comunicar
com amigos e recentemente
passou a usá-los para enviar
recados à equipe que coorde-
na na empresa onde trabalha.

“Mesmo quando alguém me
manda um SMS eu cadastro o
número de telefone e vejo se
a pessoa tem WhatsApp para
responder”, diz Pereira. “Não
lembro a última vez em que
mandei um SMS e também
diminuí o uso do e-mail.”

Pereira estima passar seis
horas todos os dias usando o
smartphone e os aplicativos
de mensagem, mas garante
que o tempo gasto vale a pe-
na. “Não falava há muito tem-
po com uma amiga que estava
no meu Facebook. Outro dia
conversamos pelo bate-papo e
agora trocamos mensagens
diariamente. Os aplicativos
aproximam”, diz. / L.A.

Mudança.
Com
smartphone,
uso de SMS
cai 40%

Nova comunicação. Crescimento dos smartphones com acesso à internet abre espaço para os serviços como WhatsApp, Viber e
Kakao Talk, que estão em expansão no Brasil e no mundo; jovens também já preferem usar os aplicativos a conversar nas redes sociais

André Terra, cofundador da
startup Qual Canal

LINK ONLINE

Feed

● MULTITELA

20 horas
é o tempo que o brasileiro passa
em frente à TV por semana, se-
gundo pesquisa da Motorola Mo-
bility. Nos 17 países analisados,
a média foi de 25 horas de pro-
gramação televisiva por semana

69%
dos brasileiros assistem a vídeos
em tablets. Já o smartphone é
utilizado para esse fim por 63%
dos usuários do País

62%
dos brasileiros já acessam con-
teúdo por meio de múltiplas te-
las – tablets, smartphones e
desktops. O conteúdo mais aces-
sado, por 43% dos pesquisados,
são os filmes. Em segundo lugar,
estão as notícias, com 36%, se-
guidas das novelas, com 34%
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O alemão Gerd Leonhard se
autodenomina um “futurista
da mídia”. Autor de livros so-
bre o impacto da tecnologia na
música e na comunicação, ele
trabalha como consultor de
empresas como Nokia, Google
e a operadora France Telecom.
Considerado um dos princi-
pais pensadores da era digital,
Leonhard viaja o mundo para
participar de palestras e even-

tos. Em entrevista ao Link, fa-
lou sobre o impacto dos aplica-
tivos de mensagens.

● Os aplicativos de mensagem
ameaçam as operadoras?
Faço muitos trabalhos com as
empresas de telecomunicação
e elas estão realmente preocu-
padas. Hoje elas faturam cerca
de US$ 330 milhões por dia no
mundo com a cobrança de
SMS. E, à medida que as pes-
soas começam a usar smart-
phones, trocam o sistema nor-
mal por aplicativos. Para as
operadoras é uma faca de dois
gumes, porque elas têm de for-
necer uma boa conexão, mas is-
so prejudica o SMS.

● Esse movimento vai chegar ao
Brasil?
A rede ainda não funciona tão
bem no País, mas o governo
não vai tolerar a escassez de in-
fraestrutura. Em média, 10%
de crescimento na banda larga
gera 1% de alta no PIB. Se as te-
lecoms não fizerem nada para
melhorar, novos players como
o Google – que pretende lan-
çar um serviço de internet por
satélite (o O3b) a baixo custo
– vão ganhar espaço. E aí não
terá sentido usar um SIM card
para ter um serviço que será
mais barato pela internet.

● O SMS vai desaparecer?
Ele não vai desaparecer, mas

vai deixar de ser a principal
fonte de renda das operadoras
de celular no mundo. Em cin-
co anos o volume será a meta-
de do existente hoje.

● O aumento da venda de paco-
tes de dados compensa a queda
da receita com SMS?
A receita das operadoras no fu-
turo virá dos serviços que na-

da têm a ver com a transmis-
são de bits. Será necessário de-
senvolver novos modelos de
negócio baseados em música,
filmes... As empresas de teleco-
municação vão se tornar plata-
formas e precisam pensar em
um sistema diferente que vá
além da cobrança de dados.

● Os apps de mensagem são a
próxima grande revolução?
Aplicativos como o WhatsApp
são a ponta do iceberg e não a
grande mudança em si. Todas
as empresas bem-sucedidas se-
rão compradas e ganharão
mais dinheiro como parte de
outra coisa. A boa tecnologia
se torna invisível. No futuro,
esses sistemas de mensagens
serão comandados por voz e o
usuário nem saberá que está
em um aplicativo. / L.A.

O s smartphones estão cada
vez mais acessíveis no
País.Há dois anos, era pre-
ciso gastar acima de R$ 1

mil por um bom modelo. Hoje em
dia, vários aparelhos com ótimos re-
cursos custam a partir de R$ 400.

Por isso, escolhemos dois mode-
los mais em conta para avaliar. O
primeiro é o Motorola Razr D3, que
tem preço sugerido de R$ 799.

O Razr D3 é um bom exemplo de
barateamento de recursos antes vis-
tos como topo de linha. Com 1,2
GHz, seu processador tem a mesma
configuração do Samsung Galaxy
S2, que há dois anos era o modelo
mais sofisticado da fabricante. O Ra-

zr D3 é ágil e, no teste, abriu rapidamen-
te os aplicativos. Ele traz a versão 4.1
do sistema Android quase “pura”, uma
vez que a Motorola praticamente não
fez modificações.

Sua câmera de 8 megapixels (MP)
tem um recurso chamado HDR que
consegue diferentes níveis de exposi-
ção e tira fotos boas de ambientes com
pouca luz. O acabamento de plástico
do telefone não é dos mais sólidos e o
design é pouco atraente. Para compen-
sar a deficiência estética, o D3 é leve,
pesando apenas 120 gramas. O apare-
lho tem espaço para dois chips.

Já o Xperia J, da Sony, é mais bonito e
anatômico, característica privilegiada
pela parte traseira curvada. Mas os re-

cursos são modestos. O processador
tem 1 GHz, a câmera tem 5 megapixels
e a versão do Android é a 4.0.

A tela de quatro polegadas tem boa
resolução (245 pixels por polegada) e a
qualidade do áudio surpreende. O ar-
mazenamento interno é de 4 gigabytes
(GB), expansível para 32 GB com car-
tão de memória. O preço nos planos
pré-pagos fica em R$ 699. Um porém:
ele só pode ser comprado, por enquan-
to, nas lojas da Claro (e com aqueles
aplicativos da operadora que ninguém
nunca usa). Uma promoção da empre-
sa oferece o aparelho por R$ 150 – amar-
rado ao plano ilimitado 100 –, mas ape-
nas para clientes que migrarem de ope-
radoras concorrentes.

ENTREVISTA

●✽ Camilo Rocha | camilo.rocha@estadao.com

DIVULGAÇÃO

Gerd Leonhard, estudioso do futuro das mídias digitais

Kakao Talk.
Destaque para
jogos móveis
integrados ao
aplicativo.
Gratuito

HOMEM
OBJETO

‘Em cinco anos, o volume de SMS cairá pela metade’

BBM. O app
vem instalado
no Blackberry
e também
permite trocar
arquivos

Messenger.
Envio gratuito
de mensagens
de texto e
de voz pelo
Facebook

Viber.
Compatível
com todos
os sistemas,
faz ligações
gratuitas

WhatsApp.
Download
gratuito, US$
0,99 por ano.
Compartilha
fotos e vídeos

Kik. Gratuito.
A vantagem
é o sistema
para trocar
fotos, vídeos
e desenhos

● Motorola Razr D3
Preço | R$ 799 (sugerido)
Tela | 4 polegadas
Sistema operacional | Android 4.1
Câmera | 8 MP / 1.2 MP (frontal)
Armazenamento | 4 GB e entrada
para cartão microSD de até 32 GB

● Sony Xperia J
Preço | R$ 699 (pré-pago, na Claro)
Tela | 4 polegadas
Sistema operacional | Android 4.0
Câmera | 5 MP / VGA (frontal)
Armazenamento | 4 GB e entrada
para cartão microSD de até 32 GB

Smartphones acessíveis

Ameaça. Operadoras melhoram conexão e uso de SMS cai

Para futurista, empresas
brasileiras de telefonia
móvel devem criar novos
modelos para não perder
espaço para os apps

● Novos aplicativos conquistam usuários no mundo

MENSAGENS EM ALTA

INFOGRÁFICO/ESTADÃOFONTES: MOBIDIA (DADOS DO 4T12), IDC E TELECO

Os apps mais populares em cada país
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Uso de aplicativos eleva 
gastos com serviços de dados no Brasil

VOZ FIXA VOZ MÓVEL DADOS/TV POR ASSINATURA

Distribuição da receita bruta das operadoras
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Total de assinaturas 
no Brasil**
EM MILHÕES EM MILHÕES DE DÓLARES

Total de gastos com 
acessos no Brasil**
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**Dados referentes a 
serviços de 3G, pacotes 
de dados, SMS e MMS

*Dados coletados com 10 mil 
usuários brasileiros e com usuários 
estrangeiros do aplicativo My Data 
Manager, da Mobidia

Receita de dados 
deve superar a dos 
serviços de voz 
nos próximos anos 
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