
EMPRESAS

Eles ganham dinheiro
pelo celular

Como uma nova geração
lucra com jogos
e músicas pelo telefone

PARA O MUNDO Os sócios da Meantime, Fabiano Alves, Haim Mesel e Geber Ramalho
(da esq. para a dir.), do Recife, preparam-se para abrir escritórios em Londres e nos EUA
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CÁTIA LUZ E JOÃO SORIMA NETO

H á uma nova geração de em-
preendedores que descobriu
como ganhar dinheiro com as

mudanças de comportamento ocorri-
das nos últimos anos. O trabalho de-
les é inventar novidades para um pú-
blico jovem, entre 16 e 28 anos, que
gosta de jogar, baixar músicas ou man-
dar mensagens pelo aparelho celular.
Seus produtos deram uma receita de
R$ 500 milhões às operadoras de tele-
fonia celular no ano passado. Desse
total, calcula-se que eles tenham em-
bolsado R$ 150 milhões. Há cinco
anos, existiam poucas empresas que
criavam esse tipo de conteúdo. Hoje,
elas já são cerca de 120. E há mais
gente entrando no ramo, inclusive es-
trangeiros, que vêem o Brasil como um
campo fértil para esse negócio. "Há
muito espaço para crescer nessa área.
As empresas e os consumidores es-
tão se interessando mais por esse tipo
de conteúdo", diz Eduardo Tude, pre-
sidente da Teleco, consultoria especia-
lizada em telecomunicações.

A nova geração de empreendedo-
res tem algumas características em
comum. São jovens, com menos de
30 anos, apaixonados por tecnologia.
Formaram-se num momento em que
o mundo vivia uma bolha de negó-
cios em torno da internet. A exemplo
dos empresários do mundo inteiro,
acreditaram que poderiam crescer
profissionalmente e ganhar dinheiro
rapidamente com as novas tecnolo-
gias. Muitos abriram a empresa an-
tes mesmo de se formar na faculda-
de. Também perceberam que o celu-
lar, e não o computador, levaria as
inovações do mundo digital para a
maioria dos brasileiros. Estavam cer-
tos. O país tem hoje mais de 80 mi-
lhões de usuários de celulares, contra
12 milhões de internautas.

"Começamos a estudar quais ser-
viços oferecidos pela internet pode-
riam dar certo no celular. Avaliamos
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que os jogos eram uma ótima opção",
diz o empreendedor Rafael Duton,
fundador da nTime, do Rio de Janei-
ro. Ele criou a nTime há seis anos, com
cinco amigos do curso de Engenharia
da Computação da PUC do Rio. A em-
presa demorou dois anos para se fir-
mar. "Só emplacamos nossos jogos em
2002, porque não havia mercado nem

um modelo de negócio", diz Duton.
Hoje, a nTime fornece seu Quiz, um
jogo de perguntas e respostas, para
quase todas as operadoras do país. A
empresa tem 68 funcionários, faturou
R$ 10 milhões em 2005 e espera do-
brar a receita neste ano. Já recebeu
três propostas de compra por parte de
investidores estrangeiros.

BRAÇO JAPONÊS A Takenet, do mineiro
Roberto Costa, foi comprada pela
japonesa Faith. "Tivemos sete propostas
de estrangeiros", diz ele

Hoje, o segmento de jogos já tem
um modelo de negócio claro no Bra-
sil e em outros países. As operado-
ras compartilham a receita com quem
desenvolve o conteúdo. Os jogos fa-
zem sucesso em todo o mundo. A
maior empresa de games para celular
do planeta, a americana JamDat, fa-
tura US$ 40 milhões por ano e lançou
ações na Bolsa de Nova York. Os per-
nambucanos da Meantime querem
disputar ao menos uma pequena par-
te desse mercado. Eles criaram o Zaak,
um jogo de aventura que está no ce-
lular dos americanos. "Queremos ex-
portar nossos jogos cada vez mais,
além de oferecer games de terceiros",
diz Haim Mesel, um dos três sócios da
empresa. A Meantime funciona num
casarão antigo, no centro velho do Re-
cife. Surgiu no Porto Digital, pólo de
empresas de tecnologia criado há ^
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cinco anos para revitalizar a região.
Dobrou de tamanho no último ano -
hoje tem 70 funcionários - e se prepa-
ra para abrir neste ano escritório nos
EUA e em Londres.

No Brasil, os serviços mais requisita-
dos são os ringtones, aqueles toques
personalizados para o aparelho celular.
As notícias e os jogos vêm em segui-
da na preferência do público. Na Vivo,
a maior operadora de telefonia celu-
lar do país, os usuários compram 2,5
milhões de ringtones por mês, a R$ 3
cada um. "Esse foi o primeiro tipo de
serviço a explodir no país", diz André
Mafra, diretor de Conteúdo da Vivo. A
maior empresa de ringtones do Bra-
sil, a Takenet, de Minas Gerais, fatu-
ra R$ 30 milhões por ano. Seu principal
sucesso é a música "Festa no Apê", do
cantor Latino. A Takenet
cresceu tão rápido que cha-
mou a atenção dos investi-
dores japoneses da Faith.
No ano passado, a Faith
comprou a empresa minei-
ra. Especula-se que o negó-
cio tenha custado em torno
de R$ 50 milhões. "O valor
foi menor e está vinculado
ao desempenho da empre-
sa", afirma Roberto Costa,
um dos sócios da Takenet.

Esse é um mercado de mudanças
muito rápidas e de grandes oportuni-
dades para quem tem a disposição de
correr riscos. Há seis anos, a empresa
americana Tiaxa chegou ao Brasil. Lo-
go desistiu do país por achar que o
mercado era pequeno demais. A prin-
cipal executiva da filial brasileira dis-
cordou da matriz. Ann Williams se
uniu a dois outros funcionários do es-
critório e comprou a parte brasileira,
chamada Okto. "Havia o risco real e
um retorno virtual. Resolvemos apos-
tar", diz Ann Williams. Ela não reve-
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la seu faturamento, mas a Okto des-
cobriu um filão. Oferece serviços de
mensagens via celular para empresas.
Tem 50 clientes corporativos, entre
eles o Submarino e os laboratórios
Fleury. Com a tecnologia da Okto,
os clientes do Fleury recebem um avi-
so pelo celular quando os exames es-
tão prontos. No ano passado, foram
100 milhões de mensagens, mais de
10% do mercado corporativo brasilei-
ro. Neste ano, serão 300 milhões.

Os novos empreendedores contam
com o apoio das operadoras de tele-

fonia, pois as operadoras ganham mais
dinheiro com a oferta de novos servi-
ços do que com as ligações telefônicas.
Cada cliente que baixa músicas, man-
da mensagens ou joga pelo celular gas-
ta três vezes mais do que quem só usa
o telefone para fazer ligações. Atual-
mente, cerca de 6% da receita das ope-
radoras sai do conteúdo. A expectati-
va é de que, em cinco anos, o porcen-
tual suba para 15%. Na Coréia do Sul,
um dos mercados mais desenvolvidos
do mundo, está em 30%. O jogo, no
Brasil, está só começando. •
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