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Telefonia

Tudo junto
numa só tela

Yan Boechat | Operadoras se preparam
para a explosão das mensagens
com foto, vídeo e som nos celulares

O MERCADO de telefonia móvel brasileiro
faz os últimos ajustes para dar início a uma
nova fase, que fará com que os celulares, de
fato, assumam uma função bem mais am-
pla do que a de comunicação por voz ou
mensagens rápidas de texto. Até o fim deste
ano todas as operadoras farão parte de um
sistema único que permitirá a seus usuá-
rios enviar e receber imagens, vídeos e sons
entre si. Hoje, por enquanto, só é possível
trocar fotos, por exemplo, entre usuários
de uma mesma empresa, porque as opera-
doras não conversam "entre si". A interco-
nexão, como é chamada essa união de sis-
temas e formatos de transmissão, promete
fazer o mercado de multimedia message
service, o MMS, a versão, como diz o
nome, multimídia do hoje popular SMS
(short message service) crescer de forma

acentuada. "Estimamos que o volume de
mensagens triplique até o fim do ano e
cresça dez vezes até o fim de 2006", afirma
Fabrício Blosi, presidente da Compera, em-
presa especializada em criar sistemas para
publicação e transmissão de arquivos mul-
timídia por celulares.

O mercado de MMS ainda está engati-
nhando no Brasil e seus números são pe-
quenos em comparação com os de SMS,
que ganharam os usuários de celular no País
há dois anos, quando as operadoras se inter-
conectaram. Hoje, estimativas não oficiais
dão conta de que circulem, mensalmente,
algo em torno de 20 milhões de mensa-
gens MMS, enquanto as SMS chegam a l bi-
lhão. Mas, com a crescente troca por apare-
lhos mais modernos e a tão aguardada
interconexão, a aposta é de que essa dife-
rença cairá drasticamente em pouco tempo.
"O MMS está praticamente pronto para ex-
plodir, em um ano devemos estar movi-
mentando 150 milhões de mensagens por
mês", estima Vancrei Oliveira, diretor de
marketing para a América do Sul da Lógi-
caCNG, uma concorrente da Compera.

Promoção de Natal
O mesmo otimismo se encontra nas ope-
radoras. Apesar de não definirem datas
para a interconexão, todas apostam que o
MMS se torne tão popular quanto o SMS
em curto prazo. A Oi, operadora móvel
do grupo Telemar, já está preparando uma
estratégia de marketing agressiva para po-
pularizar o uso dos serviços multimídia.
"Nós já começamos a educar o mercado,
oferecendo serviço de digitalização de fo-
tos em nossos pontos-de-venda", afirma
Fiamma Zarife, gerente de produtos de
dados da Oi. A idéia é familiarizar os
clientes com o mundo digital para, en-
tão, iniciar o processo de popularização
do serviço. "Este ano será o início do
boom e, por certo, neste Natal, a estraté-
gia de todos será fortalecer a troca por
aparelhos que suportem o MMS", afirma.
Hoje, apenas 5% dos mais de 60 milhões
de usuários no Brasil têm aparelhos que
permitem o envio e o recebimento de
mensagens multimídia.

Por isso, além da interconexão, é fun-
damental para as operadoras ampliar con-
sideravelmente a carteira de clientes aptos a
utilizar os serviços. A Vivo, por exemplo,
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aposta nas promoções de fim de ano para
convencer seus clientes a trocarem os anti-
gos celulares por aparelhos modernos,
equipados com câmeras. "Os preços estão
caindo muito e não duvido que consiga-
mos oferecer aparelhos novos por preços
inferiores a R$ 300", diz Gilberto Dalla-

roza, gerente de marketing da Vivo. A ope-
radora, assim como as concorrentes, aposta
no MMS como importante fonte de receita.
"O investimento é bastante alto, mas acre-
ditamos que o retorno virá em curto
prazo", diz ele. "Os brasileiros são fascina-
dos por esse tipo de tecnologia."

Fonte: Foco, ano 2, n. 22, p.57-58, 1 maio 2005.








