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Os serviços móveis de dados, também conhecidos como de valor adicionado (VAS), compostos 
por mensagens de texto (SMS) e vídeo (MMS), tons musicais (ringtones), papéis de parede e 
vídeos têm fôlego para atingir os R$ 12 bilhões nos próximos três anos no Brasil. Mesmo se 
tratando de um mercado recente, com cerca de quatro anos, hoje esse segmento já representa 
cerca de 5% do faturamento das operadoras de telefonia celular no País, o equivalente a R$ 3 
bilhões do total movimentado pelo mercado no ano passado (R$ 60 bilhões segundo o Portal 
Teleco . 
 
A cifra é equivalente aos 20% de representatividade do serviço nas receitas de operadoras móveis 
européias e japonesas.  
 
A participação da receita VAS no Brasil está em linha com a participação no mercado dos Estados 
Unidos (10%), e tem mostrado um forte crescimento.  
 
Na Claro , por exemplo, o total de conteúdos baixados passou de 5 mil no primeiro mês de 
operação do serviço de ringtones, em 2001, para 5 milhões ao mês hoje. Já a Vivo ultrapassou a 
marca de 1 milhão de downloads por mês, e conseguiu multiplicar por seis o número de acessos 
entre o primeiro trimestre de 2004 e o mesmo período deste ano, passando de 390 mil, para 2,6 
milhões de downloads. Na TIM , a participação dos downloads nos resultados operacionais da 
operadora passou de 5,3% no primeiro trimestre para 6,3% no segundo trimestre deste ano. 
 
Valor adicionado 
 
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) considera o serviço de transmissão de dados 
por meio da telefonia móvel como um serviço de valor adicionado, e que por conta dessa 
característica, a cobrança e as regras não são determinadas pela agência. Ainda de acordo com a 
assessoria, as obrigações das operadoras estão expressas nos planos homologados pela Anatel e 
que os serviços adicionais obedecem as políticas das próprias operadoras. 
 
“O mercado brasileiro já mostrou que é acolhedor de novas tecnologias, que aceita novidades, e, 
sem dúvida, existe um potencial muito grande a ser explorado”, afirma Pedro Flecha de Lima, 
vice-presidente da fabricante de equipamentos de rede Huawei . Para ele, no entanto, esse 
potencial só será bem explorado quando da chegada Terceira Geração (3G) da telefonia móvel ao 
País, que deve acontecer no ano que vem, segundo as últimas projeções da Anatel. 
 
“O 3G vai possibilitar alguns novos serviços, mas mesmo sem ele o mercado já cresceu e ainda 
pode crescer mais”, comenta Marco Quatorze, diretor de serviço de valor agregado da Claro. 
Para o executivo, o que falta no Brasil são as empresas agregadoras, como o Ligaki , da Rádio 
Jovem Pan , que é responsável pela distribuição e publicidade de conteúdos, e consegue atingir 
públicos que a própria operadora não chegam, colaborando na disseminação do serviço. Nesse 
sentido a Claro tem trabalhado com a oferta de conteúdos exclusivos e em sua divulgação. 
 
“O Brasil também tem o problema da renda limitada”, destaca o analista Alex Pardellas, da Real 
Corretora . Para ele, com a baixa receita média dos usuários pré-pagos, que representam 82% 
dos 79,8 milhões de celulares habilitados no País, não é possível esperar uma receita muito 
grande de dados no médio e longo prazo. Mas a estratégia das operadoras deve ser mesmo para 
os usuários das classes A e B, na opinião de Eduardo Roche, da Ágora Senior .  
 
Gabriel Mendes, gerente de VAS para o mercado consumer da TIM, acredita que a promoção dos 
serviços de dados deve ser feita de forma personalizada para cada tipo de público para garantir 
um melhor retorno.  



“O cliente que usa esse tipo de serviço tem um perfil diferenciado dos outros, ele usa todas as 
formas para se comunicar, e o nosso trabalho tem que ser o de criar esse conceito de 
comunidade, de interação com amigos”, explica Mendes.Para ele, o grande limitante do 
desenvolvimento dos serviços de valor no Brasil tem sido a baixa penetração dos terminais com 
todas as funcionalidades de fotomensagem, acesso a vídeo e músicas voltados para o mercado de 
renda mais baixa. Opinião compartilhada por Alex Jucius, gerente de novos serviços da Vivo. 
“Hoje já existem muitos aparelhos acessíveis, que baixam de preço a cada lançamento.  
 
Mas as tecnologias demoram de dois a três anos para maturar”, explica. Nessa estratégia de 
maturação, e educação do mercado a Vivo tem trabalhado o seu recém-lançado serviço Play 3G, 
que mostra para o público o celular como um instrumento que agrega funções multimídia, e não 
serve apenas para falar. “É uma campanha feita por fases para mostrar os benefícios da 
tecnologia”, diz. Segundo Jucius, só no primeiro mês do serviço, foram registrados 200 mil 
acessos com cerca de 75 mil aparelhos habilitados para o serviço.  

 
 
Leia Mais 
 
Agência sugere criação de regras  
Rafael Godoi   
 
Nas Propostas de Alterações da Regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), que estão em 
consulta pública, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) sugere a criação de algumas 
regras para o serviço de transmissão de dados. As medidas propostas têm por finalidade principal 
permitir o acesso de portadores de necessidades especiais, principalmente aqueles que 
apresentam deficiências de fala e audição, ao serviço móvel celular.  
 
A agência pretende garantir ao usuário o direito de enviar e receber mensagens para celular de 
qualquer operadora. As empresas também, caso seja aprovada a proposta, precisariam incluir 
mensagens de confirmação de entrega ou de falha no serviço, sem custo para o usuário. A 
confirmação deve ser realizada em até 10 (dez) segundos após o envio da mensagem pelo 
usuário. Todas as mudanças estão expressas na Consulta Pública 642, que também prevê 
condicionar o envio de mensagens publicitária somente quando houver consentimento expresso 
do cliente.  
 
As contribuições podem ser encaminhadas, por meio de formulário eletrônico do Sistema 
Interativo de Acompanhamento de Consulta Pública, até o dia 16 de novembro. Já as 
manifestações encaminhadas por carta, fax ou correio eletrônico, serão consideradas até o dia 21 
de novembro próximo. Quanto à posição do ministro das Comunicações, Hélio Costa, que se 
manifestou contrário a cobrança desses serviços, a assessoria da agência informou apenas que 
não comenta declarações de outros órgãos ou ministérios.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 4 out. 2005, Serviços, p. B-1. 
 


