
Oferta de conteúdo para celular no foco das teles 
Heloisa Magalhães De Barcelona 
 
Objetivo é ampliar leque de serviços e gerar novas receitas. 
 
A procura por conteúdo para telefones celulares, seja entretenimento ou negócios, marcou o 
3GSM World Congress, realizado na semana passada em Barcelona. Dezenas de pequenos 
expositores e executivos de companhias do mundo todo, incluindo representantes de empresas 
brasileiras, lotavam os amplos pavilhões do evento. 
 
"Temos muito pouco desses produtos", disse Otávio Azevedo, presidente da AG Telecom, sócia da 
Telemar/Oi. As operadoras querem ter mais oferta de serviços para criar novas fontes de receita. 
 
A maioria das teles não tem planos de produzir conteúdo, como já informou a Telemar. Executivos 
da China Mobile e da Vodafone, que estão no topo da lista das operadoras com maior número de 
assinantes, também deixaram claro durante o evento que não vão entrar nessa seara. 
 
É uma ótima notícia para empresas como a alemã Bitphone, que mostrou um objeto de desejo 
para adeptos ao envio de mensagens pelo celular: um software que permite a conversa por texto 
on-line, sem ser preciso encerrar a ligação. Com apenas quatro anos, a companhia criou um 
serviço promissor e recebeu ? 60 milhões de investidores para tocar os negócios. 
 
A Orange Israel apresentou uma versão do Big Brother criada só para assinantes de telefonia 
celular. O serviço conquistou adolescentes. Já a holandesa MobileTV mostrava uma solução que 
permite ao usuário montar sua própria grade de programas de televisão e escolher o que vai 
receber pelo celular. Esse recurso também pode ajudar, por exemplo, portadores de deficiência 
visual na locomoção, que captam imagens com a câmera do telefone que se conecta a uma 
central de atendimento, mostrou Ralph Cohen, principal executivo da companhia. 
 
Outra companhia holandesa, a IceMobile, vai lançar em 2007 um software que oferece condições 
para que o usuário de telefonia celular possa participar de programas interativos da TV aberta. A 
inglesa SpinVox apresentou um sistema de reconhecimento de voz em que uma mensagem falada 
pode ser recebida em formato de texto do outro lado da linha. 
 
São serviços dos mais variados tipos, alguns já levando em conta a chegada da terceira geração 
da telefonia celular - que na Europa já é uma realidade para cerca de 50 milhões de clientes. 
Também foram apresentadas opções para o GSM da chamada 2,5 geração, já utilizada no Brasil. 
 
Em paralelo, as operadoras e fabricantes estão firmando parcerias com sites de busca. A Motorola 
acertou com o Yahoo e com o Google. Nos próximos meses pretende oferecer pré-instalado em 
terminais o acesso a sites de busca. A Nokia firmou parceria com o Yahoo para o serviço batizado 
de Go Mobile em dez países da Europa e da Ásia. Nos Estados Unidos o Go Mobile será oferecido 
aos clientes da AT&T e da Cingular. 
 
Em 2005, o mercado de conteúdo já movimentou 650 milhões de libras no Reino Unido, informou 
o presidente da O2, Peter Erskine. Ele apresentou estimativas da empresa de pesquisas Informa 
Telecom e Media de que esse segmento irá movimentar 40 bilhões de euros em 2010. Estimativas 
apontam que as operadoras de telefonia celular juntas devem ter fechado 2005 com faturamento 
de US$ 537 bilhões. Em 2005 foram vendidos 770 milhões de aparelhos, representando US$ 95 
bilhões, de acordo com dados da empresa de pesquisas Idate. 
 
O presidente da China Mobile, Wang Jianzhou disse que quer ampliar seu universo de serviços 
rapidamente. Os chineses são entusiastas do envio de mensagens pelo celular. Ele contou que na 
noite do Ano Novo chinês os clientes enviaram cerca de 250 bilhões de mensagens. O desafio, 



segundo o executivo chinês, é fazer com que as novas aplicações sejam simples e fáceis para não 
inibir o uso. 
 
Uma pesquisa apresentada pela Olista, realizada em setembro do ano passado com mil adultos 
europeus, mostrou que 64% deles tentaram enviar fotos pelo computador. E confessaram que 
desistiram quando na segunda ou terceira tentativa não conseguiram. Cerca de 25% disseram 
que iriam continuar tentando e apenas 2% disseram que procurariam a operadora para pedir 
explicações. 
 

 
Leia mais 
 
Padrões de W móvel disputam preferência da indústria 
Kate Mackenzie - Financial Times, de Barcelona 
 
Com a profusão de promessas de eventos esportivos, "reality shows" e programas com 
celebri¬dades, não houve qualquer tipo de escassez em relação ao lançamento de conteúdo de 
televisão para exibição em telefones móveis no Congresso 3GSM, realizado na se¬mana passada, 
em Barcelona, na Espanha. 
 
Quase todas as grandes operadoras de redes móveis e fa¬bricantes de aparelhos celulares 
demonstraram ou falaram sobre seus planos de W móvel, e os pro¬dutores de conteúdo estavam 
igualmente animados. 
 
A Strategy Analytics, uma consultoria em tecnologia, prognosticou que o mercado de W móvel 
valera US$ 3,5 bilhões até 2009, e os experimentos com W móvel realizados no fim do ano 
passado no Reino Unido pela BT e a O2 demonstraram que existe um interesse animador pelo 
serviço. 
 
A indústria de telecomunicações móveis acredita que "todos gostam de TV", ao passo que o setor 
de televisão também demonstra um forte interesse pelos telefones móveis, enquanto enfrenta 
audiências fragmentadas nos seus serviços tradicionais. 
 
Não está nem um pouco certo, porém, como a W móvel vai funcionar, diz Jessica Sandin, 
consultora sênior da Fathom Partners, que oferece assessoria estratégica sobre mídia convergente 
e tecnologia. Sabe-se muito pouco sobre como os clientes usarão o serviço, ao passo que as 
questões comerciais ainda não foram determinadas. "Ninguém sabe qual será a fór¬mula bem-
sucedida", afirma. 
 
O DVB-H, versão móvel do padrão de televisão digital utilizado no teste da O2, devera tornar-se a 
tecnologia de W móvel dominante na Europa e em partes da Ásia. Novos serviços anunciados 
nesta semana pela BT e Virgin Mobile no Reino Unido serão baseados na tecnologia de radio 
digital DAB. 
 
Enquanto isso, na Coréia do Sul - considerada pioneira em serviços de banda larga e de tele¬fonia 
móvel — outra tecnologia, a DMB ou TDMB terrestre, é apoiada por grandes fabricantes como 
Samsung e LG. 
  
A Qualcomm, empresa de equi¬pamentos de telecomunicações dos EUA que desenvolveu o 
padrão de telefonia móvel CDMA, sustenta que a sua tecnologia própria FLO é superior. Paul 
Jacobs, executivo-chefe da companhia, diz acreditar que ha boas oportunida¬des para o FLO pelo 
mundo. "As pessoas do lado do DVB-H estão tentando passar a idéia de que o DVB é compatível 
com o GSM ou o CDMA, e que o RO é mais CMDA 2000 (que é pouco usado na Euro¬pa), mas eu 
não aceito isso." 
 



O MediaFLO, serviço de mídia da Qualcomm que gerencia distribuição de conteúdo para 
operadoras de redes como a Verizon, porém, tem pouca probabilidade de ser copiada na Europa, 
diz Jacobs. "Estaremos dispostos a ser sócios nisso, mas eu não nos vejo necessariamente 
assumindo a mesma posição que temos nos EUA, onde na verdade detemos a coisa toda." 
 
Uma empresa com boa possibilidade de ocupar espaço é a IPWi-reless, que captou mais de US$ 
200 milhões, incluindo US$ 14 milhões da operadora americana de telefo¬nia móvel Sprint. 
Fundada ha seis anos como uma empresa de de¬senvolvimento de banda larga móvel, a 
tecnologia da IPWireless, batizada de tdTV, esta mais alinhada com padrões de telecomunicações 
do que a DVB-H, originada no setor de radiodifusão. 
 
Os produtos de banda larga da IPWireless jã estão sendo usados por algumas grandes operadoras 
móveis, como a T-Mobile na República Tcheca, e a Orange, que na semana passada anunciou um 
teste da tecnologia em sua rede de terceira geração ou 3G. 
 
Jon Beitzer, diretor financeiro da IPWireless, disse que a empre¬sa percebeu uma súbita onda de 
interesse na tdTV ha seis meses, o que levou a conversações com varias operadoras.  
 
Reproduzindo os comentários feitos por muitas empresas na 3GSM, ele disse que as operadoras 
querem movimentar-se em ritmo incrivel¬mente acelerado para introduzir a W móvel, acelerando 
o processo de teste e avaliação. Este pro¬cesso move-se tão depressa que o executivo disse que, 
em seis me¬ses, espera saber a extensão de uso do serviço de tdTV. 
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 fev. 2006, Tecnologia & Telecomunicações, p. B2.  
 
 
 


