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REPERCUSSÃO: Em fevereiro deste
ano, a capa da revista americana
Wired trazia a foto de uma indiana.
A matéria principal era sobre im-
portação de serviços de tecnolo-
gia. Em destaque, como os empre-
gos estavam sendo transferidos
dos Estados Unidos para outros
países, principalmente a Índia.
Apesar de a política industrial brasi-
leira ter escolhido a exportação de
software como prioritária, nem
uma palavra sobre o Brasil. A Índia
exporta cerca de US$ 10 bilhões
por ano em software e serviços de
programação. O Brasil, entre US$
130 milhões e US$ 140 milhões.
O auge da Wired aconteceu nos
anos que precederam o estouro
da bolha da tecnologia, em abril
de 2000. Mesmo assim, a revista
ainda retrata de maneira bastante
satisfatória o que passa pela cabe-
ça do Vale do Silício, centro de
empresas de tecnologia na Costa
Oeste americana.
O apoio do governo brasileiro ao
software livre, somado ao movi-
mento da comunidade de desen-
volvedores e da adoção do Linux
pelas empresas, tem trazido
maior visibilidade ao Brasil no
mercado mundial de tecnologia.
Resta saber, porém, se será pos-
sível transformar esta evidência
em negócios.
No mês passado, apesar da foto
ter sido do trio americano de rap
Beastie Boys, uma matéria gran-
de, sobre software livre no Brasil,
teve chamada de capa na Wired,
chamando o País de “open source
nation”. Em português, nação do
código aberto (outro nome pelo
qual é conhecido o software livre).
O destaque da reportagem, po-
rém, foi o ministro da Cultura, Gil-
berto Gil.● R.C.

Como explicaro sucesso do tele-
fone celular no Brasil e no mun-
do? “A resposta mais sintética
talvez seja usar uma frase em in-
glês – life goes mobile – criada
pela Nokia”, diz o vice-presi-
dente executivo mundial dessa
empresa, Olli-Pekka Kallas-
vuo: “O ser humano precisa se
comunicar onde quer que este-
ja, seja para fazer negócio, por
necessidade social, por prazer,
em casa, na rua, no escritório,
no automóvel, no aeroporto, no
hotel, no campoou napraia.Co-
municação e mobilidade se fun-
dem no celular. Esse casamento
talvez explique o sucesso mun-
dial da telefonia móvel, que as-
segura a comunicação em qual-
quer lugar a qualquer hora. Ou,
na expressão consagrada, anyti-
me, anywhere.”

O Brasil é um dos melhores
exemplos desse crescimento ex-
plosivo do celular. O País come-
çou 2004 com 46,4 milhões de
celulares e deve fechar o ano
com cerca de 67 milhões. Isso
significa uma expansão anual
superior a 45%, mesmo conside-
rando as limitações de poder
aquisitivoda maioriada popula-
ção, numa média mensal de
quase 1,7 milhão de novos assi-
nantes, ao longo de 2004. E, pa-
ra 2005, as previsões são ainda
de um crescimento da ordem de
30%. Em 18 meses, o Brasil po-
de quebrar a barreira dos 100
milhões de celulares.

Em entrevista exclusiva, Olli-
Pekka Kallasvuo diz que, a seu
ver, o crescimento do celular no
mundo tem muitas razões.
“Quando se pensa que a plata-
forma celular de um país como
oBrasil vai se estabilizar, a reali-
dade mostra um crescimento re-
corde como o deste ano. Fenô-
meno semelhante, embora em
menor intensidade, ocorre na
Europa e nos Estados Unidos.
A Finlândia já quebrou abarrei-
ra de 100% de penetração e o
mercado continua crescendo. Is-
soequivale auma densidade aci-
ma de um celular por habitan-
te. E é bom lembrar que crianci-
nhas não usam o telefone.”

KILLER APP
Nãohádúvida deque acomuni-
cação telefônica, de voz, tem si-
do e continuará sendo ainda
pormuitosanos amotivaçãodo-
minante – ou killer application
–para quem compra um celular
e se torna assinante deuma ope-
radora desses serviços. Mesmo
com o crescimento acelerado de
aplicações de comércio eletrôni-
co móvel, de jogos eletrônicos,
de mensagens escritas, serviços
de localização e outros, nenhum
outro uso supera ou atrai mais o
usuário do que a comunicação
de voz. E, na opinião do vice-
presidente mundial da Nokia, a
voz ainda será por muito tempo
a grande aplicação ou razão
principal do uso do celular.

Mas, em todo o mundo, a di-
versificação de aplicações tem
sido surpreendente. O Japão
talvez seja o país mais criativo
na oferta de novos serviços, no-
vos conteúdos e soluções para
o celular. Suas operadoras,
em especial a NTT-DoCoMo,
desenvolveram o padrão I-Mo-
de, ou seja, a plataforma celu-
lar mais intensamente integra-

da com a internet.

SOMOS O QUINTO
A maior rede de celulares do
mundo é a da China, com quase
300 milhões de usuários. O mer-
cado brasileiro de celulares é o
quinto do mundo. Para a
Nokia, o Brasil é o quarto clien-
te em importância. “Somos líde-
res no Brasil e no mundo, com

uma fatia de 31% do mercado
internacional”, comemora
Kallasvuo. No País, a empresa
supera os concorrentes nas três
tecnologias digitais, ou seja, em
GSM, TDMA e CDMA –, se-
gundo Fernando Terni, presi-
dente da Nokia do Brasil.

Como explicar o sucesso
mundial dessa empresa finlan-
desa? Para Kallasvuo, a estraté-
gia adotada mundialmente pela
empresa tem sido manter o foco
de sua atenção em todos os as-
pectos do negócio celular, inves-
tindo sempre mais em pesquisa
e desenvolvimento, não apenas
no campo da tecnologia, mas
no conhecimento do gosto dos
usuários, sejam jovens ou adul-
tos, nas preferências culturais e
comportamentais, como moda
clássica ou inovadora. Na visão
da Nokia, “a liderança no mer-
cado não é apenas uma questão
quantitativa, mas, principal-
mente, uma questão de satisfa-
ção e de benefício do usuário”.

3G AGORA PRA VALER
O sonho da terceira geração
(3G) pulverizou mais de US$
100 bilhões em leilões de licen-
ças dessa nova telefonia, na In-
glaterra, Alemanha, França e
outros países europeus, no ano
2000. Na época, as maiores ope-
radoras de telefonia celular ti-
nham quase certeza de que, em
poucos meses, passariam a ofe-
recer serviços de banda larga, vi-

deocomunicação emuita intera-
tividade. Mas a 3G não decolou
no prazo previsto. Não chegou
em 2001, nem em 2002, nem
em 2003. Na Europa, aliás, só
começa a chegar este ano. Daí
porque, sem receitas e com dívi-
das monumentais, as operado-
ras só agora começam a supe-
rar a maior crise de sua histó-
ria, vivida entre 2001 e 2004.

Que lições o mundo terá
aprendido com aquele desas-
tre? A maior delas talvez tenha
sido a de que é essencial ofere-
cer soluções, aplicações e con-
teúdo – muito mais do que tec-
nologia avançada. Foi isso que
os asiáticos descobriram muito
antesdos europeus e norte-ame-
ricanos – em especial no Japão
e na Coréia do Sul – a partir de
2003. O sucesso na migração da
segunda (2G) para a terceira ge-
ração se apóia muito menos na
evolução tecnológica, do que na
disponibilidade de serviços, de
aplicações e de conteúdo.

Na visão da Nokia, migrar
da 2G para 3G não será pro-
blema para as operadoras, tan-
to do padrão CDMA quanto
do GSM. É provável que seja
um processo mais rápido para
as que já estão na tecnologia
CDMA – como ocorre com
operadores no Japão ou na Co-
réia do Sul –, com a introdução
acelerada dos serviços de 3G e
com os resultados tão positivos
como os daqueles países.●

Saiba mais sobre Linux no Brasil no site:

Software livre traz
visibilidade para o
País no exterior

http://link.estadao.com.br
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Se depender de Sérgio Amadeu
da Silveira, diretor-presidente do
Instituto Nacional de Tecnologia
da Informação (ITI), ligado à Ca-
sa Civil, 2005 será o ano do soft-
ware livre. Mas é claro que não
depende só dele. Depois de mui-
to discurso a favor de sistemas co-
mo o Linux, que pode ser usado,
modificado e copiado livremen-
te, a administração federal prepa-
ra programas de grande impacto
usando o software livre. Em dois
anos de governo, a realização
mais visível foi uma semana de
software livre, em abril, quando
foram treinados 2.150 funcioná-
rios públicos, em Brasília.

Para o ano que vem, os planos
são ambiciosos. Os programas
PC Conectado, Casas Brasil e até
Primeiro Emprego devem servir

de ferramentas à disseminação
do software livre no País. No PC
Conectado, que pretende ofere-
cer micros de baixo custo, com
acesso à internet, a idéia é vender
1 milhão de máquinas com soft-
ware livre. “Estamos optando pe-
la autonomia tecnológica, pelo in-
centivo à concorrência e pela re-
dução de custo”, afirmou Silvei-
ra.

Se tudo der certo na votação
do orçamento, o projeto Casas
Brasil deve receber R$ 260 mi-
lhões no ano que vem para a insta-
lação de mil centros comunitá-
rios de informática, todos com
software livre, em localidades
com baixo índice de desenvolvi-
mento humano. De acordo com o
presidente do ITI, os ministros Jo-

sé Dirceu (Casa Civil), Luiz
Gushiken (Secretaria de Comuni-
cação de Governo e Gestão Estra-
tégica), Eunício Oliveira (Comu-
nicações) e Eduardo Campos
(Ciência e Tecnologia) batalham
por isso. “Os planos de 2006 de-
pendem do sucesso de 2005”,
afirmou o diretor-presidente do
ITI. “Acho que haverá uma pres-
são positiva para levar as Casas
Brasil para todos os municípios.”

No início de 2005, o ITI vai co-
meçar um piloto, em parceria
com o Ministério do Trabalho, pa-
ra qualificar 2 mil jovens em soft-
ware livre, no programa Primeiro
Emprego. “Vamos formar em-
preendedores, que vão instalar
software na casa das pessoas,
combatendo a pirataria”, afirmou
Silveira, constatando que a maio-
ria das pessoas não sabe instalar
software, livre ou proprietário.
“É um mito que o software pro-
prietário é mais fácil de instalar.”

Na semana passada, em entre-
vista ao Estado, o presidente da
Microsoft Brasil, Emílio
Umeoka, fez críticas à política in-
dustrial do governo, que elegeu a
exportação de software como um
de seus objetivos, e afirmou que
planeja participar do projeto PC
Conectado. “Eles têm o objetivo
claro de tentar conter a concorrên-
cia na área de software para o ci-
dadão comum”, acusou Silveira.

O Linux é o principal concor-
rente do Windows, da Microsoft.
O Mozilla Firefox e o OpenOffi-
ce, também livres, concorrem
com o Internet Explorer e o Mi-
crosoft Office, respectivamente.
De acordo com o presidente do
ITI, um grupo de empresas brasi-
leiras de software está adequan-
do um pacote de 27 soluções em
software livre para ser instalado
no PC Conectado, que terá condi-
ções especiais de financiamento
e incentivos fiscais.

Essas empresas receberão R$
30 por computador vendido, para
oferecer um ano de suporte. “Um
pacote equivalente de software

proprietário exigiria o paga-
mento de R$ 5 mil em licen-
ças”, explicou Amadeu.“Se fo-
rem vendidos 1 milhão de mi-
cros, serão R$ 30 milhões pa-
ra empresas brasileiras.” Entre
elas, a Conectiva.

De acordo com o presidente
do ITI, o governo espera dei-
xar o projeto bem encaminha-
do ainda este ano, para que as
máquinas sejam comercializa-
das a partir de março, depois
das férias escolares. A idéia é
vender o micro, com acesso à
internet subsidiado, por 24 par-
celas de R$ 50. Um estudo do
governo apontou que com
uma mensalidade de R$ 50, o
mercado potencial é de 5,8 mi-
lhões de máquinas. Se aumen-
tasse para R$ 60, o potencial
cairia para 4,7 milhões.

Na visão de Amadeu, a ado-
ção do software proprietário,
como o da Microsoft, no PC
Conectado, poderia incentivar
a pirataria. Seu argumento é
que o usuário precisaria de ou-
tros programas, que não teria
condição de comprar. “O pro-
jeto é contra o mercado cinza
e a pirataria”, disse Amadeu.
O mercado cinza é formado
por montadores de micros que
usam peças contrabandeadas.

Amadeu já foi questionado
na Justiça pela Microsoft. Mes-
mo assim, num ponto ele pare-
ce concordar com Umeoka: a
oportunidade de exportação
do País está no software em-
barcado, usado em dispositi-
vos eletrônicos como o celu-
lar. “O mercado de software
básico é dominado pelos paí-
ses ricos”, afirmou o presiden-
te do ITI. A solução, para ele,
seria apostar em soluções aber-
tas na linguagem Java, criada
pela Sun.●

R$ 30
É o preço de um pacote com 27
programas em software livre, in-
cluindo um ano de suporte.

R$ 5.000
É quanto sairia um pacote equi-
valente, em software proprietário,
de acordo com o governo.

1.000.000
É o número de computadores
que o governo quer vender no
projeto PC Conectado.

R$ 50
É quanto deve custar a presta-
ção do micro, num financiamento
em 24 vezes.

Governo leva Linux à baixa renda
Planosprevêemvendade1milhãodemicros,R$260milhõesparacriar1mil telecentroseaprofissionalizaçãode2mil jovens

NOKIA – Kallasvuo prevê crescimento ainda acelerado do celular

Para técnico, PC
conectado com
Windows seria
incentivo à pirataria

Sucesso do celular deve continuar em 2005

ATRAINDO COMPRADORES

ALTERNATIVA – Silveira vê oportunidade nos sistemas em Java
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