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Celulares preparam
vinda da 3.ª geração
Apesar dos investimentos, receita média
por assinante na Ásia continua a mesma
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Para Tapscott, a tecnologia da
informação ainda faz diferença
Especialista canadense participa de evento amanhã em Comandatuba, na Bahia
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O sucesso de uma nova tecnolo-
gia costuma ser explicado pelo
conceito de “killer app”, a aplica-
ção matadora que leva uma gran-
demassadepessoasaadotá-la.Pa-
ra o computador pessoal, foi a pla-
nilhade texto.Para a internet, ona-
vegador, oubrowser.E paraa tele-
fonia celular de terceira geração
(3G)?Se for levada emconta a ex-
periência de países como a Coréia
doSul eo Japão, até agora, o gran-
deatrativopara a3Gforamcelula-
res legais. “Osmodelosmais sofis-
ticados vêm preparados para a
3G”, afirmou o consultor sul-co-
reano Richard Lee, da McKinsey,
que participa amanhã do evento
Tela Viva Móvel, em São Paulo.

Maisde50%dosusuáriosde te-
lefonia móvel na Coréia do Sul e
25% no Japão já usam celulares
3G. No mercado sul-coreano, as
aplicaçõesmais populares sãomú-
sica, televisão e conteúdo adulto.
No Japão, são jogos, decoraçãodo
aparelho (toques e telas de fundo)
e conteúdos de entretenimento.

“Osaparelhos celulares passam
a ter tocadores de MP3 integra-
dos”, contouLee. “Aspessoasbai-
xam as músicas no computador e
copiam para o celular.” Ou seja:
nãogeramnegóciopara aoperado-
ramóvel, e simparaa fixa.Para re-
verter a situação, asoperadoras co-

reanas estão lançando sites de do-
wnload pago de música.

AAgênciaNacional deTeleco-
municações (Anatel) planeja ven-
der licenças de 3G no Brasil até o
fim do ano. As operadoras acham
que é cedo. A partir da experiên-
cia asiática, Lee recomenda caute-
la às empresas. “Elas precisam
avaliar com muito cuidado o cus-
to das licenças, da infra-estrutura
eda instalação, e estimar de forma
conservadora as novas fontes de
receita”, explicou o analista. Ape-
sar do grande investimento na no-
va tecnologia, não houve aumento
de receita média por assinante no
Japão e na Coréia. “O aumento no
faturamento com serviços de da-
dos acabou compensando a queda
na receita de voz.”

Para os próximos meses, Lee
identifica como grande tendência
a TV no telefone. Não mais pela
redecelular,maspor satélite oupe-
los canais de TV aberta. Na Co-
réia, os clientes poderão em breve
assinar o serviço via satélite por
um preço entre US$ 10 e US$ 15,
e receber no celular 12 canais de
vídeo e vários de música. No Ja-
pão, começa este ano a transmis-
são de TV aberta para o celular. E
de graça.● R.C.
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Não, tecnologia da informação
nãoviroucommodity e ainda éde-
terminante nas vantagens compe-
titivas das empresas. Pelo menos,
esta é a opinião do canadense
Don Tapscott, umdos maiores es-
pecialistas em tecnologiado mun-
do, autor de livros como Econo-
mia Digital, Geração Digital e A
Empresa Transparente (todos da
Makron Books). “O importante
não é a tecnologia que as empre-
sas usam, mas como as usam”,
disse Tapscott. “Não é verdade
que toda tecnologia é igual. Cada
implementação de um pacote de
software, como o da SAP, é dife-
rente”. Presidente da empresa
New Paradigm, Tapscott partici-
pa amanhã do evento IT Fórum,
em Comandatuba, na Bahia.

A polêmica sobre o papel da
tecnologia da informação nas em-
presas foi criada por Nicholas
Carr, que em artigo na revista
Harvard Business Review (mais
tarde ampliado e transformado no
livro Does IT Matter?) argumen-
tou que a tecnologia já não fazia
diferença, por estar disponível, na
prateleira, para qualquer empresa
com recursos para comprá-la. Co-
mo contra-argumento, Tapscott
está empenhado numa pesquisa
de “vários milhões dedólares” so-

bre o assunto.
“Iremos compartilhar com

executivos brasileiros algumas
das conclusões”, afirmou Taps-
cott. “Em geral, descobrimos
que a tecnologia da informação
não está se tornando menos im-
portante, mas mais importante
para ajudar as companhias a se
diferenciarem. É difícil replicar a
tecnologia que apóia um modelo
de negócios, de empresas como
Tesco, Google, Wal-Mart e Sa-
lesforce.com.”

Tapscott vai propor a empresas
brasileiras uma versão do mundo
em desenvolvimento de sua pes-
quisa, chamada “Tecnologia da
InformaçãoeVantagemCompeti-
tiva na Empresa do Século 21”.
Amanhã, ele vai apresentar o pro-
grama de pesquisa e convidar as
companhias a participar. “Ainda
não divulguei o projeto em ne-
nhum outro lugar do mundo.”

Umdos objetivos dapolítica in-
dustrial do governo Lula é trans-
formar o Brasil em exportador de
software. Tapscott sugere a cria-
çãode incentivos para atrair inves-
timentos externos em software,
comoos que existem naLei de In-
formática. “O Brasil já é um dos
destinos de fabricação terceiriza-
da de equipamentos”, destacou o
especialista. “Um dosmotivos pa-
ra empresas como a Celestica e a
Flextronics terem instalado fábri-
cas no Brasil foi a política do go-

verno, que oferece incentivos tri-
butários e outras vantagens para a
fabricação de equipamentos no
País, se quiserem vender para o
mercado brasileiro. O mesmo po-
deria ser feito para o software.”

Tapscott deseja encontrar-se
com representantes do governo.
Um dos assuntos é recomendar
que não sejam vendidas licenças
de celular de terceira geração

(3G). Para ele, tecnologias co-
mo Wi-Fi e WiMax, que não
exigem licença, podem tornar
a 3G “irrelevante”. O especia-
lista conheceu o presidente há
15 anos, durante uma viagem
de Lula a Toronto. A mulher
de Tapscott, nascida em Lis-
boa, e que fala português, ser-
viu de guia. “Naquela época,
ele era um líder sindical.”●
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