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Percentual de aparelhos capazes de trafegar dados no Brasil está próximo da média mundial. O 
mundo da telefonia celular está próximo de uma virada. Por dois anos consecutivos - 2001 e 2002 
-, o acesso aos serviços de internet móvel não encontrava adeptos e chegou inclusive a decrescer 
em comparação ao incremento da venda de telefones com capacidade de transmissão de dados. 
Ou seja, embora o número de celulares aparelhados para navegar na internet continuasse 
crescendo, faltava apelo nos serviços disponíveis e os usuários fugiam da web pelo telefone, 
conforme constataram duas pesquisas "Mobinet" realizadas junto a usuários de quinze países dos 
cinco continentes pela ATKearney, consultoria internacional controlada pela EDS.  

Este ano, porém, foi finalmente observada uma mudança de hábitos. O acesso de internautas pelo 
telefone celular voltou a crescer e tem aumentado na proporção com que aumentam as vendas de 
telefones equipados com a facilidade, conforme conclui a pesquisa divulgada esta semana.  

A mudança é uma notícia positiva para as operadoras, que investem na venda de telefones 
sofisticados e no desenvolvimento de serviços que caiam no gosto popular, interessadas que estão 
em aumentar a conta média dos seus clientes. A receita é a "cenoura" que está colocada à frente 
das operadoras, que a perseguem com velocidade proporcional às possibilidades que enxergam de 
retorno financeiro e aumento de rentabilidade de seu negócio.  

Os aparelhos telefônicos, sensação da principal feira-fórum de telecomunicações realizada dias 
atrás em Genebra, são prova do empenho que operadoras e fabricantes imprimem no 
desenvolvimento de apetrechos sofisticados de uso de voz e dados, lembrou Jairo Okret, consultor 
de telecomunicações da ATKearney. "O Brasil não fica atrás dos países desenvolvidos no que se 
refere à sofisticação de uso de serviços e de aparelhos. A freqüência de uso é menor que a 
constatada na Europa, mas muito acima da norte-americana", comparou o executivo.  

"Em termos de penetração do telefone equipado com acesso à internet, por exemplo, a média 
mundial é de 43%, enquanto a brasileira está situada em 38%", afirmou. No Japão a taxa foge de 
qualquer padrão, alcançando 82%, enquanto na Europa está próxima da média mundial (41%), 
assim como na Ásia (40%). Os norte-americanos estão menos desenvolvidos neste aspecto, com 
32%.  

As mensagens curtas de texto (SMS) continuam como protagonistas do tráfego de dados das 
operadoras móveis na maioria dos países. A taxa de SMS alcança média mundial de 69% contra 
22% dos emails e somente 5% de envio de fotos digitais. Na Europa, onde o uso de SMS é alto, o 
índice de utilização do serviço atinge 77% do universo de clientes cujo telefone possui a 
facilidade; na Ásia, 78%; e 74% no Brasil. Na América do Norte, curiosamente, o percentual de 
SMS dentre os serviços de dados pelo celular é de 28%, enquanto os emails chegam a 25%. E no 
Japão, a relação é inversa, há menos SMS (25%) que emails (62%).  

Aqui, o mercado de celulares com câmeras é tão incipiente que a ATKearney não o incluiu na 
pesquisa. No exterior, porém, o serviço é mais comum e tem demonstrado possuir grande 
potencial na Europa e na América do Norte, onde três clientes entre cem já fazem fotos pelo 
telefone, enviando-as por SMS a amigos e familiares. No Japão, o estágio é outro e isto se 
percebe pelo número de adeptos que o serviço exibe, de 21 em cada cem clientes de operadoras 
celulares.  

O custo de mandar uma foto por meio de mensagem do celular foi objeto da pesquisa e serve 
agora de parâmetro para as operadoras móveis que estão investindo no serviço. Os entrevistados 
jovens, que têm até 19 anos, figuram como os mais receptivos ao serviço denominado "photo 



messaging". Somente 12% desses usuários não o conhecem e 15% deles concordariam em pagar 
US$ 4 por cada envio de imagem por SMS.  

Nas demais faixas de idade, um grande percentual - 37% - mostrou-se disposto a enviar fotos 
desde que o custo não ultrapasse US$ 1 por unidade. A disposição vai diminuindo conforme a 
idade vai aumentando, de tal forma que 62% dos maiores de 65 anos afirmaram que não 
pretendem enviar foto nenhuma, independentemente de quanto isto lhes custaria.  

Os serviços financeiros, como acessar o saldo bancário e efetuar pagamentos pelo celular, são 
considerados de grande futuro, especialmente no Brasil, onde a automação bancária atinge níveis 
de desenvolvimento superiores à média internacional. "Desde hoje, o acesso a esse tipo de 
serviço financeiro pelo celular atinge, no País, o dobro da média internacional", disse Okret.  
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