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

● Diante da perda de parte do
faturamento com SMS para apli-
cativos de mensagens, as opera-
doras de telefonia em todo o mun-
do começaram a contra-atacar.
Além de lançar seus próprios
programas, elas começaram a
fazer parcerias com os sistemas
mais famosos. A Oi, por exemplo,
negociou com o Facebook para
que os seus clientes posam usar
o Facebook Messenger sem a
cobrança pelo tráfego de dados
na ferramenta. A promoção vai
até dia 15. A ideia é que o serviço

funcione como uma degustação
para estimular os usuários da
operadora a assinar ou ampliar
seus pacotes de dados para conti-
nuar usando o app após o térmi-
no da oferta. A Claro lançou uma
parceria semelhante com a rede
social, mas sua principal aposta
está em outro serviço lançado
recentemente: o aplicativo de
mensagens Joyn, que tem como
objetivo rivalizar com o What-
sApp. O app tem parceria com
outras operadoras na Europa,
como a Vodafone, e oferece fun-
ções como tirar fotos, gravar mú-
sicas e fazer vídeos. “Queremos
levar toda a comunicação móvel
que temos hoje para a internet.
Esse é só o começo”, diz o dire-
tor de serviços de valor adiciona-

do da Claro, Alexandre Olivari.
Outras iniciativas usam o SMS
para oferecer serviços com foco
nos usuários que utilizam telefo-
nes comuns. A Qranio, que criou
um aplicativo de perguntas e res-
postas educacional, fez parceria
com a Vivo para que as pergun-
tas pudessem ser respondi-
das por SMS. O resultado do
serviço, que custa R$ 2,99
por semana, surpreendeu.
Com as mensagens de tex-
to, o número de perguntas
respondidas triplicou.
Três mil questões são
resolvidas por SMS por
hora e apenas 700 pelo
aplicativo. “Vamos expandir
para outras operadoras”, diz o
fundador Samir Iásbeck. / L.A.

Operadoras agora miram os serviços
● Transição
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Disseminação. Vendas de smartphones em alta têm feito crescer o uso de serviços de internet, por meio de aplicativos

Ligia Aguilhar

Embaladas pelo sucesso de
aplicativos como o What-
sApp, Waze e Deezer no Bra-
sil, as operadoras de telefonia
móvel começaram a lançar
nos últimos meses suas pró-
prias versões de programas e
serviços de música, vídeo, lo-
calização, download de li-
vros, notícias, troca de mensa-
gens de áudio e texto, entre
outras.

Limitados à própria base de
clientes das operadoras, esses
serviços têm a intenção de aju-
dar os novos donos de smart-
phones a descobrir o mundo
dos aplicativos e de incentivá-
los a usar – e a depender – cada
vez mais dos planos de internet.

Isso porque a era da mobilida-
de tornou mais importante o
fornecedor da tecnologia do
que as operadoras de celular.
Com um mercado de aplicati-
vos aquecido, as empresas de te-
lefonia ganharam novos concor-
rentes, como Apple, Google e
Amazon, e viram uma queda na
receita com serviços importan-
tes, como o de mensagem de
texto (SMS). Em 2012, a perda
global foi de US$ 23 bilhões. Os
mercados mais afetados foram
a Europa e a Ásia. “Hoje as ope-
radoras são apenas mais um
componente do mercado de te-
lefonia”, diz a analista da consul-
toria Gartner, Elia San Miguel.

Com esse cenário, ficou claro
para as empresas de telefonia
móvel que a fonte de receita no
futuro será a venda de serviços
de internet. “O usuário só vai
comprar um pacote de dados pa-
ra ter acesso ao aplicativo que
ele deseja. Por isso, as operado-
ras começaram a oferecer seus
próprios sistemas”, diz Eduar-

do Tude, da consultoria Teleco.
Um relatório da empresa

mostra que a receita das opera-
doras brasileiras com serviços
que não são de ligações (por
exemplo, internet e TV) cres-
ceu 16% em 2012 e deve superar
a de serviços de voz (ligações)
nos próximos anos. “Com certe-
za em cinco anos teremos como
principal ponto de receita na
operadora a parte de dados”,
diz o diretor de serviços da Cla-
ro, Alexandre Olivari.

Assim como as demais opera-
doras, a Claro tem sua própria
loja de aplicativos. Entre os des-
taques recentes estão progra-
mas de música, livros e versões
que adotam o modelo freemium
(uso gratuito e opções extras pa-
gas). “Na maioria dos casos tra-
balhamos com uma assinatura
semanal para facilitar a adesão
dos usuários dos planos pré-pa-
gos”, diz Olivari.

A principal aposta, no entan-
to, é no app de mensagens Joyn
(mais informações abaixo), popu-
lar na Europa. Com ele, a Claro
espera aumentar a participação
da venda de conteúdo e entrete-
nimento no faturamento total
da empresa, hoje em 12%.

Na Oi, a receita de dados mó-
veis e serviços cresceu 60% no
segundo trimestre deste ano
em relação ao ano anterior. A
empresa tem aplicativos de mú-
sica, mapas e, entre outros, lan-

çou recentemente o Oi Booksto-
re, um aplicativo que permite
aos clientes da empresa ler li-
vros no tablet, no celular ou no
computador.

A maioria dos sistemas da
operadora tem versões para a
web ou para uso por SMS, para
atender a parcela de clientes
que ainda não tem smartphone,
já que, ao contrário da Europa, a
receita com SMS continua cres-
cendo. “Nós criamos um siste-
ma para acompanhar o cliente.
Toda a nossa plataforma móvel
de ensino, por exemplo, funcio-
na por SMS, aplicativos e pela
internet. Dessa forma, à medi-
da que o cliente migra para os

smartphones, conseguimos
acompanhá-lo”, diz o diretor de
mobilidade e varejo da empre-
sa, Roberto Guenzburger.

Uma pesquisa da consultoria
Ovum mostra que o uso das
mensagens de texto cai em mé-
dia 40% quando uma pessoa
compra um smartphone.

Desoneração. A julgar pelos
dados internacionais, o reinado
do SMS no Brasil pode ser amea-
çado em breve com o crescimen-
to da adoção de smartphones,
incentivada pela recente deso-
neração do governo federal pa-
ra aparelhos de até R$ 1,5 mil,
que deixam de pagar impostos

PIS e Cofins (9,25%). Em vigor
desde abril, a medida teve efei-
to imediato: no segundo trimes-
tre as vendas de smartphones
superaram pela primeira vez a
de telefones tradicionais. Se-
gundo a consultoria IDC, foram
vendidas 8,3 milhões de unida-
des, uma alta de 110%. Até 2015,
os smartphones serão a maioria
dos aparelhos em uso.

Para ter direito à desonera-
ção, as fabricantes precisam ain-
da garantir que esses aparelhos
tenham uma cota mínima de
aplicativos nacionais pré-insta-
lados, o que pode gerar parce-
rias entre operadoras e fabrican-
tes. A obrigação vale a partir de
10 de outubro, com a obrigato-
riedade de cinco aplicativos. O
número vai aumentar gradual-
mente ao longo do próximo ano
e chegará a 50 aplicativos nacio-
nais em dezembro de 2014.

Além de o uso de SMS conti-
nuar em alta no País, cerca de
80% dos planos de telefonia ain-
da são pré-pagos. Pensando nes-
se consumidor, a estratégia da
TIM é reduzir as barreiras de
acesso a serviços . No início do

ano, por exemplo, a empresa
lançou um aplicativo de

música chamado TIMmu-
sic. “O formato de tarifa-
ção é muito diferenciado,

sem uma assinatura recor-
rente. Além disso, a cobran-

ça é descontada dos créditos do
cliente. Assim, eliminamos ou-
tra barreira para o acesso legali-
zado à música no celular, que é a
necessidade de um cartão de

crédito para cobrança do servi-
ço”, diz Fabio Cristilli, diretor
de internet, serviço de valor adi-
cionado e handsets da TIM.

A loja de aplicativos da empre-
sa, a TIM App Shop, registrou
mais de 2 milhões de down-
loads nos últimos dois meses.
No segundo trimestre de 2013,
a receita bruta da empresa com
serviços de valor adicionado, co-
mo os aplicativos e SMS, foi de
R$ 1,3 bilhão, um crescimento
de 25% em relação ao ano passa-
do. “O serviço de dados móveis
é o futuro do mercado de telefo-
nia e os aplicativos estão nesse
contexto”, diz Cristilli.

Já a Vivo aposta na isenção de
cobrança do tráfego para uso de
grande parte dos aplicativos e
na segurança para atrair mais
usuários. “Quando você usa o
WhatsApp vai ligar para quem
se tiver algum problema? Hoje
todo mundo está preocupado
com a privacidade nesses aplica-
tivos. Nós garantimos total se-
gurança”, diz Alexandre Fernan-
des, diretor de inovação e desen-
volvimento de produtos e servi-
ços da empresa.

Segundo ele, a Vivo caminha
para se tornar cada vez mais
uma plataforma de serviços di-
gitais. “Queremos ser muito
mais do que apenas fornecedo-
ra de conexão de acesso a servi-
ços de dados e voz. Queremos
preencher um espaço porque,
se não fizermos nada, alguém
vai fazer”, diz . “Para nós a recei-
ta com SMS não está caindo, es-
tá migrando.”

Novos rumos. Para aumentar a receita com pacotes de internet, empresas de celular lançam serviços próprios de música, vídeos,
livros e até de aplicativos de mensagens; temor é que crescimento de smartphones leve a queda na renda tradicional com ligação e SMS
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Empresas fazem
acordos para elevar
o uso de dados

● Novidades 
acompanharam 
a evolução do 
mercado e dos 
aparelhos

A EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CELULAR

    A terceira geração 

(3G) das redes de 

celular tornou o 

acesso à internet 

pelo telefone mais 

rápido

    Operadoras 

passaram a vender 

serviço de internet 

móvel para 

computadores, 

usando modens 3G

    O Wi-Fi fez 

as pessoas 

dependerem 

menos das 

operadoras para 

acessar a internet

INFOGRÁFICO/ESTADÃO

1990 1996 19971995 1998 2000 2006 2010 20132009

Primeiros aparelhos 
entram no mercado

Primeiro 
aparelho com 
teclado completo 
(Qwerty)

● Serviços de voz
● Identificador 

de chamadas

Primeiro 
smartphone 
Blackberry 
● Notícias 

e boletins 

informativos 

temáticos 
● Sorteios e 

promoções 

por SMS

● Pacotes 

de dados 

(modens e 

internet 3G)

Lançamento 
do iPhone

● Promoções e 

jogos por SMS 
● Seguros 
● Música (MP3)

● Serviços de 

pagamentos móveis
● Cartão de crédito 
● Seguros 
● Aplicativos 

(e-mail/música/vídeo/

livros/mensagens

redes sociais/GPS)
● TV por assinatura
● Banda larga 4G 
● Armazenamento 

de dados na nuvem

● Ringtones ● Internet (WAP)
● Mensagem de 

texto (SMS)

● Jogos 

1999 2007

    As redes de celular começaram 

a ser usadas comercialmente no 

Brasil a partir de 1998, com 

tecnologias norte-americanas 

(CDMA e TDMA), que depois que 

foram trocadas pela tecnologia 

GSM, dos celulares com chips

    Os primeiros 

serviços online 

foram pelo WAP, 

que logo caiu 

em desuso pela 

qualidade ruim e 

altas tarifas

    No final da década, 

os telefones 

começaram a ter 

teclados completos 

que facilitaram a 

digitação e 

ajudaram a 

popularizar o SMS 
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    Em 2013, 

as primeiras 

redes 4G são 

lançadas no 

Brasil

16%
foi o crescimento da receita das
operadoras de celular com
serviços (excluídas as ligações),
como internet, TV, mensagens,
música e aplicativo.

SMS.
Iasbéck
levou seu
serviço
para
operadora
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 set. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




