
Desafio ao bom
senso vira realidade
As operadoras de redes virtuais móveis atraem grandes
grupos nos EUA e ganham mais seriedade no mercado.
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Omercado de MVNO (operadora de
rede virtual móvel) dos Estados
Unidos já foi dominado por

especuladores mas, de repente, nomes mais
conhecidos do varejo, entretenimento e
outros setores começaram a planejar
lançamento de MVNOs. Os rumores - de que
empresas sem nenhuma experiência no
mercado comecem a vender serviços móveis
- nem sempre faziam sentido e até pareciam
brincadeira, pois o modelo de MVNO parece
desafiar o bom senso.

Os rumores mais interessantes referem-
se, e não é de surpreender, aos nomes
nacionais e internacionais mais conhecidos,
aqueles cuja "marca" já significa não apenas
um nome, mas uma base importante de
clientes e grande presença no mercado. Nos
últimos anos, esses rumores começaram a
se tornar realidade, com empresas como 7-
Eleven, Time Warner e ESPN confirmando
seu interesse por fazer do ambiente móvel
seu mais novo produto. E apareceu também
outra surpresa: o interesse da Disney.

Para alguns analistas, o anúncio recente
de que a Walt Disney lançaria uma MVNO
era o que faltava para validar o modelo,
fazendo com que as investidas nesse
mercado fossem levadas mais a sério. Para
outros, o impacto não foi tão grande, porque
a ESPN, empresa que pertence à Disney, já
tinha deixado bem clara sua intenção de
entrar nesse cenário. Para esses
observadores, o comunicado da Disney foi
apenas mais um nome de peso confirmando
o que eles já davam como certo: o mercado
de MVNO é uma oportunidade real de
negócios que vale a pena pagar para ver.

"O comunicado da Disney não solidificou
tanto a oportunidade de mercado para nós
quanto o anúncio feito anteriormente pela
ESPN", afirma Marc Denton, vice-presidente
de produtos para ambientes móveis da
Bridgewater Systems. Quando o mercado de
MVNO começou a ganhar força há três anos,
com o lançamento do serviço de voz da
Virgin Mobile, nos Estados Unidos, a
Bridgewater e outras empresas estavam

WIRELESS REVIEW 2005
Todos os direitos reservados

voltadas para outra questão em torno dessas
redes virtuais: a necessidade de uma marca
de conteúdo reconhecida internacionalmente
e com um séquito bem definido de usuários.
Essa marca pode beneficiar-se de redes
móveis que estão ampliando seus rectarsos
de vídeo e dados, tornando-se uma fonte
criativa de novos e lucrativos serviços.

"O termo MVNO anteriormente era
empregado em sentido bem amplo, mas
agora há um número maior de oportunidades
bem concretas associadas a ele", afirma
Ramesh Barasia, presidente da Comverse
Américas. Manish Jha, vice-presidente sênior
da ESPN Mobile, destaca que a MVNO da
empresa de entretenimento, atualmente em
fase de integração de sistemas, planejada
para entrar no ar no próximo ano, destina-se

Sem licença para operar
As operadoras virtuais (MVNOs) são
prestadoras de serviços móveis que alugam
capacidade de rede. Marcas famosas, com
uma gorda carteira de clientes, podem
aproveitara força do próprio cadastro para
entrar num novo ramo de negócios. Podem
virar operadoras de serviço celular, sem, no
entanto, investir numa rede própria. A marca
dessa operadora pode será de um cartão de
crédito, um supermercado, ou um clube de
futebol. O fato é que existirá apenas como
marca. Essas empresas são viabilizadas por
contratos de aluguel ou compartilhamento de
rede e de espectro com operadoras
estabelecidas. Podem também comprar
minutos de uso da rede. Desta forma, podem
prestar serviços como se tivessem redes físicas.
Mas enquanto as MVNOs conquistaram a
Europa e a Ásia, e já se tomam atraentes nos
EUA, no Brasil o assunto nem está
regulamentado. Embora as MVNOs não
precisem de licença para operar, a Anatel
ainda não liberou esse tipo de serviço. Outro
aspecto a ser considerado é a viabilidade
econômica no mercado brasileiro, que
dependeria de demanda, competição,
regulamentação e espectro disponível.

Ivone Santana

a um segmento de mercado que ele próprio
definiu como "fanáticos por esportes". "Esse
mercado compreende entre 15 milhões e 20
milhões de pessoas, em sua maioria do sexo
masculino, na faixa entre 18 e pouco mais de
30 anos", completa.

O que Jha descreveu é na verdade uma
parcela muito menor do subconjunto de 97
milhões de pessoas que vivem nos Estados
Unidos, um terço da população do país que
assiste a programas esportivos na TV uma
vez por semana. Segundo o executivo, a
principal área de atuação da ESPN Mobile
não será a apresentação de videoclipes para
usuários móveis, mas o desenvolvimento de
serviços de alta qualidade para ambientes
móveis, com conteúdo específico para criar
uma comunidade.

Visão
Essa, aparentemente, é a visão que

permeará qualquer MVNO que a Disney, ou
qualquer uma de suas empresas, lançar,
George Grobar, o novo vice-presidente sênior
e diretor-geral da Disney Mobile, explica que
a gigante de entretenimento não está
interessada em simplesmente distribuir todo
o seu conteúdo em ambientes móveis. Ao
invés disto, a empresa pretende oferecer um
serviço móvel direcionado para seu público
de crianças e famílias, podendo também
ofertar conteúdo de outros provedores se
este agregar qualidade ao seu serviço.

Segundo Andrew Cole, vice-presidente e
responsável pela área de comunicação e
mídia da AT Kearney, mesmo que o serviço
da Disney Mobile demore em criar uma base
de assinantes, ainda assim será
extremamente lucrativo. "A marca Disney tem
muita força. São os adultos que gastam
dinheiro. Por isto, eles também são os alvos."

A Disney e a ESPN terão grandes
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oportunidades nesse nicho, mas estão
entrando em um mercado de gigantes já
conhecidos e terão que enfrentar os habituais
desafios de como ganhar dinheiro.

A ESPN Mobile e a Comverse, empresa
mais conhecida pela oferta de soluções de
mensagens em ambientes móveis,
anunciaram recentemente que suportarão o
lançamento da MVNO no próximo ano com
hospedagem de conteúdo e plataforma para
distribuição de informações. A idéia de usar
uma plataforma de hospedagem para
entrega de conteúdo corre em paralelo com
o uso de um host (Sprint) pela ESPN Mobile.
Isso também permitirá que a ESPN Mobile
volte seu foco para criação de conteúdo sem
se preocupar com os detalhes do processo
da oferta de serviços e investimentos em
equipamentos, diz Barasia, da Comverse.

A oferta de serviços não é a única área na
qual uma MVNO pode enfrentar problemas
operacionais com a concorrência. Os
processos de bilhetagem e tarifação que
regem os preços e os pacotes de serviços
também exigem uma boa experiência
operacional e que pode ser um grande
diferencial competitivo e onde as MVNOs se
beneficiam usando plataforma hospedada.

Os serviços móveis pré-pagos não eram
vistos como uma opção viável no mercado
dos Estados Unidos até o advento da MVNO
Virgin Mobile. A Telcordia, empresa de
software e operadora por trás do lançamento
da Virgin Mobile nos Estados Unidos, em
2002, instalou seu mecanismo de tarifação
ISCP para provedores de serviços pré-pagos,
e recentemente ofereceu à Virgin Mobile um
novo recurso denominado Advanced Rater
que ajudará a empresa a criar uma variedade
ainda maior de planos de tarifas, descontos e
promoções. "Em um mercado tão
competitivo, elas precisam ter a mesma
flexibilidade de tarifas que as operadoras
móveis tradicionais", afirma Perry Passarotti,
diretor executivo de estratégia de produtos
para ambientes móveis da Telcordia.

Segundo Passarotti, embora o lançamento
da Virgin Mobile tenha sido um marco,
provando que o serviço pré-pago pode dar
certo nos Estados Unidos (atualmente a Virgin
Mobile tem pouco menos de 3 milhões de
clientes no país), seu sucesso dará às
próximas MVNOs ainda mais motivos para
oferecer serviços nesse modelo, pressionando
a Virgin Mobile a fazer o mesmo.

"O que vemos agora é a necessidade do
lançamento de serviços mais sofisticados e
recursos mais dinâmicos", explica Passarotti.
"Esses recursos incluem métodos mais ágeis
para a criação de promoções dirigidas e
descontos temporários que podem ser
lançados conforme a demanda". Isso também
inclui a capacidade de responder à

competitividade do mercado em termos de
preço e cobrança em tempo real de um
grande número de usuários que estão cons-
tantemente aderindo, usando e cancelando
seus planos de serviços pré-pagos.

"Quanto mais MVNOs de conteúdo
como a da Disney Mobile e da ESPN Mobile
forem lançados e mais empresas competirem
com seus próprios produtos de voz, dados e
conteúdo, haverá mais promoções cruzadas
entre os diferentes tipos de serviços", diz
Passarotti. "Não existem empresas no
cenário de MVNO fazendo isso agora, mas

"EM UM MERCADO
TÃO COMPETITIVO, ELAS
(MVNOS) PRECISAM TER

A MESMA FLEXIBILIDADE
DE TARIFAS QUE AS

OPERADORAS MÓVEIS

Perry Passarotti, da Telcordia.

isso faz parte de uma evolução mais ampla
da cobrança em tempo real pelos serviços
de dados e voz", completa o executivo.

Outra evolução que pode ser influenciada
pelo advento da MVNO baseada em
conteúdo é o oferecimento de diferentes
classes de serviços regidos por diferentes
políticas de acesso. "As MVNOs conseguirão
diferenciar pacotes de serviços como
premium, básico e seja lá o que venha pela
frente, através da oferta de níveis de acesso
controlados", diz Denton, da Bridgewater.

Para Denton, provedores de serviços
para o mercado corporativo também podem
oferecer acesso controlado às redes
privativas virtuais (VPNs), assim como uma
MVNO voltada para o público adolescente
garante que seus clientes tenham acesso
apenas a determinados tipos de conteúdo.

Apesar do diferencial possível com a
oferta de serviços hospedados, opções mais

flexíveis de cobrança e gestão das políticas
de conteúdo,o serviço de uma MVNO, assim
como o de qualquer operadora de telefonia
móvel, só será bom se o atendimento ao
cliente for excelente. As operadoras
tradicionais de telefonia móvel nunca foram
particularmente eficientes nessa área, e a
própria natureza das MVNOs lhes dá a
liberdade de estabelecer um novo modelo de
atendimento ao cliente. O auto-atendimento
baseado nos sistemas interativos de resposta
(IVR) e em outras tecnologias podem
diferenciar os serviços pré-pagos das
MVNOs dos provedores tradicionais de
serviços para telefonia móvel.

Vantagens do auto-atendimento
"Os serviços pré-pagos das MVNOs

podem lucrar muito com o auto-
atendimento", diz Steve Tran, co-fundador
e vice-presidente de marketing da BeVocal,
que oferece um suíte de software de auto-
atendimento. "No mercado pós-pago, as
operadoras tendem a ser mais protetoras
com relação ao usuário e não querem
forçar o modelo de auto-atendimento.
Até essas operadoras decidirem
mudar o rumo, as MVNOs estão sozinhas
nessa oportunidade."

O auto-atendimento via web pode
permitir que clientes de serviços pré-pagos
consultem de forma ágil suas contas e
saldos, mas também é uma oportunidade
para a venda de novos serviços e funções.
"Qualquer interação bem-sucedida com um
cliente melhora sua chance de vender algo
novo", afirma Tran. "E para o cliente ficará
mais fácil optar pelos serviços online."

O auto-atendimento também reduz
significativamente os custos relacionados ao
suporte ao cliente, porque diminui a
necessidade do envolvimento de atendentes
em algumas chamadas. Devido ao auto-
atendimento, foi possível diminuir cerca de
oito de cada dez chamadas dos atendentes
ao vivo do call center, disse o executivo.

Colaboraram Kevin Fitchard e Carol Wilson,
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