


ANO DA MOBILIDADE. SE

O INÍCIO DA DÉCADA FOI

MARCADO PELO DE-

SENVOLVIMENTO E DIS-

SEMINAÇÃO DAS APLI-

CAÇÕES BASEADAS EM

WEB, 2005 PROMETE

SER UM MARCO NO QUE

DIZ RESPEITO ÀS APLI-

CAÇÕES MÓVEIS. APE-

SAR DE AINDA BASTANTE

IMATURO, O MERCADO

PARECE ESTAR CADA VEZ

MAIS PREOCUPADO EM

OFERECER ÀS EMPRE-

SAS USUÁRIAS SOLU-

ÇÕES QUE LHES PERMI-

TAM APROVEITAR TODOS

OS BENEFÍCIOS QUE A

MOBILIDADE PODE TRA-

ZER AOS NEGÓCIOS. AO

LONGO DESTE ANO, DE-

VEMOS ASSISTIR A ESSE

GIGANTE - A CADEIA DE

VALOR QUE SE FORMA

EM TORNO DOS SERVI-

ÇOS CORPORATIVOS BA-

SEADOS EM DADOS -

TOMAR CORPO E MOVI-

MENTAR O SETOR.

O potencial da telefonia móvel
no País já está bastante claro. Com
menos de dez anos de existência, o
mercado de celulares contabiliza,
hoje, mais de 60 milhões de assinan-
tes, tendo ultrapassado em dezenas
de milhões o centenário setor da tele-
fonia fixa. "Um mercado que gerava
negócios de cerca de 3 milhões de
handsets ao ano até 2002, em 2004
chega a 10 milhões de unidades
colocadas no mercado. E a expecta-
tiva é que esse crescimento continue
nos próximos anos", destaca Marco
Aurélio Rodrigues, presidente da
Qualcomm do Brasil. Paralelamen-
te, observamos o consistente cresci-
mento das vendas de computadores
móveis (notebooks e PDAs) como
complemento - ou, em muitos
casos, em substituição - aos des-
ktops tradicionais.

Porém, apesar de todo esse
potencial e do interesse em se con-
quistar o rentável mercado corpo-
rativo, o que se tem observado nos
últimos anos é que a disseminação
das aplicações de dados móveis tem
encontrado dificuldades, geradas,
principalmente, pela imaturidade
do segmento. "Falta os players se
conhecerem", avalia Roberto Aoki,
gerente de parcerias de negócios
da Ericsson.

telefonia têm como base funda-
mental se consolidar por meio de
serviços de voz", explica Valter
Aoki, diretor de alianças, parce-
rias e soluções da TIM. A telco,
que fechou o ano com aproxima-
damente 12 milhões de assinan-
tes, acaba de iniciar sua estratégia
de dados com a criação, em mea-
dos de 2004, de uma unidade de
negócios totalmente voltada a esse
tipo de serviço. "A TIM tem cons-
ciência que os dados são muito
importantes, por isso montamos
uma estrutura para isso e estamos
nos preparando. Acreditamos que
as aplicações de dados serão 'killer'
em 2005", comenta o diretor.

Carlos Cipriano, diretor
nacional de grandes contas da
Vivo, concorda. "Quanto mais voz
se tornar um commodity e quanto
mais se acirrar a briga por preços,
mais as aplicações de dados serão
um diferencial", prevê. Com uma
unidade de negócios especializada
no mercado corporativo desde o
final de 2003, a Vivo considera sig-
nificativa sua presença no segmen-
to de grandes empresas. Segundo
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Uma das razões para a
situação está na postura das
operadoras. Novas demais e
pouco acostumadas a lidar
com clientes empresariais, as
operadoras vêm tendo, até hoje,
o mercado de varejo como foco
principal. "Todas as empresas de



a companhia, dos 175 mil clientes
corporativos que tinha em novem-
bro do ano passado, cerca de 1,5
mil utilizavam serviços de dados.

A verdade é que, consciente-
mente ou não, as teles aproveita-
ram o adiamento da adoção das
soluções de dados para se preparar
para a oferta desse tipo de serviço e
entender melhor o mercado corpo-
rativo. "As operadoras não estão
acostumadas a vender para a cor-
poração, pois esse é um cliente que
demanda outras características que
não são necessárias para o varejo",
explica Luis Minoru Shibata, ana-
lista de telecom do The Yankee
Group. Aoki, da Ericsson, concor-
da, citando a exigência do cliente

tecnicamente",
relembra.

Elas podem
até ter se sentido
aliviadas, mas en-
gana-se quem pen-
sa que as teles são
as (únicas) respon-
sáveis pelo atraso
da demanda por
aplicações de da-
dos. "O cliente
também ainda não
estava preparado
para esse tipo de
serviço", afirma

Minoru, do Yankee, comentando
que agora as companhias estão
começando a entender suas pró-
prias necessidades e a preparar seus
sistemas internos. "Em um estudo
sobre mobilidade realizado em 2002,
percebemos que as empresas diziam
estar interessadas, mas não sabiam
sequer quantos usuários móveis
tinham e quais eram suas necessi-
dades", conta o analista. Já ao reali-
zar o mesmo estudo, em 2004,
Minoru percebeu uma mudança
significativa. "Agora, mais de 70%
sabem o que querem".

De seu lado, as operadoras
anunciam aos quatro ventos que
aprenderam a trabalhar com o
mercado corporativo e divulgam
suas novas estratégias. "Temos nos
preocupado em parar, pensar e nos
colocar no lugar do cliente", decla-
rou Paulo César Teixeira, vice-pre-
sidente executivo de operações da
Vivo Empresas, durante a divulga-
ção dos resultados da unidade, em
novembro de 2004.

Clientes que sabem o que que-
rem, provedores que conhecem o
usuário. A equação parece ter resul-
tado certo - e positivo. No entanto,
a cadeia de valor envolvida no uni-
verso das aplicações de dados
móveis é bem mais complexa:
desenvolvedores de aplicações, for-
necedores de software, distribuido-
res de conteúdo, integradores. O
número e o perfil dos players que
povoam o caminho das soluções
até que elas cheguem ao cliente
variam a cada caso. E é a defini-
ção do papel de cada um desses
elementos a principal questão da
qual depende o desenvolvimento
do setor. "Existe uma cadeia de
valor que precisa ser criada e que

ainda não está definida", con-
clui Renato Rezende, analista
sênior de telecom do IDC. "Fal-

ta um trabalho de 'agrupar'
as empresas que têm os
conhecimentos necessários
para oferecer uma solução
completa ao cliente", con-
corda Aoki, da Ericsson.

"O que já está claro é que
é impossível a operadora

atuar sozinha. Neste momento,

32 10 DE FEVEREIRO DE 2005 iwww.informationweek.com.br

empresarial e a necessidade de
as operadoras terem uma
estrutura preparada para aten-
dê-las. "Entretanto, as telcos
passaram, nos últimos anos,
por um período de consolida-
ção, durante o qual estavam traba-
lhando para se integrar comercial e



um segundo papel claramente
importante é o das desenvolvedo-
ras de aplicações, que hoje criam
soluções de acordo com as neces-
sidades do mercado ou por enco-
menda das telcos e dividem com
elas a receita gerada pelos servi-
ços. "O primeiro passo já foi dado,
que é o fato de as operadoras con-
cordarem com o compartilhamen-
to da receita", entende Minoru.

Parceira da Vivo no desenvolvi-
mento de algumas de suas soluções
corporativas - como a Vivo Vendas,
solução para automação de força de
vendas vencedora do Vivo Awards
na categoria Melhor Aplicação de
Produtividade Corporativa -, a
MoWA tem expectativas otimistas.
"Hoje, quem investe são as empre-
sas maiores. Só tem audácia quem
tem dinheiro", diz Gregório Marin,
diretor financeiro da companhia,
que, entre seus clientes, tem empre-
sas como Sadia e Grupo Votoran-
tim. "Nossa perspectiva é que, em
2005, tenha início a segunda etapa
de disseminação, que deve alcançar
30% do mercado."

O modelo de comercialização
da MoWA vem sendo semelhante
ao da maior parte das desenvolvedo-
ras de aplicações, ou seja, a oferta do
serviço ao cliente é feita principal-
mente pela telco, sendo que apenas
em alguns casos a criadora da solu-
ção tem contato com o usuário. No
entanto, a empresa pretende fortale-
cer a atuação direta junto ao cliente.

Com um modelo de atuação
diferente, a Tiaxa também vê sinais
de amadurecimento do mercado e
tem previsões positivas para 2005.

Ann Williams, diretora-geral da
empresa no Brasil, viu o ano passa-
do como uma fase de entendimento
e crescimento das aplicações móveis.
"Falamos com algumas empresas
há dois, três anos que agora estão
decidindo fechar negócio", revela.
Atualmente com cerca de 30 clien-
tes, a empresa acredita que o resul-
tado de 2005 será 200% superior ao
do ano anterior, repetindo o cresci-
mento observado entre 2002 e 2003.
"O mercado está se segmentando,
as provedoras se especializando. Isso
mostra amadurecimento", avalia.

Focada em aplicações baseadas
em SMS, a Tiaxa adota um modelo
de venda direta ao cliente, manten-
do contratos-padrão com todas as

operadoras móveis. "Nosso objetivo
é ajudar grandes empresas a reduzi-
rem seus custos de comunicação ou
fortalecer o relacionamento com
seus clientes", explica a executiva.

Operadoras e desenvolvedores
parecem estar cada vez mais próxi-
mos da maturidade no que diz res-
peito às suas atividades principais
na cadeia de valor. No entanto, con-
tinuam 'batendo cabeças' em um
momento crucial: quem é o respon-
sável pela oferta, cobrança e, princi-
palmente, pós-venda? Ou seja,
quem se relaciona com o cliente?
Para assumir esse papel, um novo
integrante está surgindo na cadeia
de valor da mobilidade corporativa.
De olho no potencial desse nicho
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ainda 'sem dono', grandes prove-
doras de hardware, softwares e
serviços de TI e tradicionais for-
necedores de telecom estão crian-
do estratégias sólidas para se posi-
cionarem como a interface que leva
as soluções completas ao usuário.

"A principal reclamação dos
clientes é ter de comprar o device
de um, o software de outro, a inte-
gração de um terceiro e a rede de
mais um. O papel da IBM é solu-
cionar essa questão." A declaração
de Augusto Carvalho, principal exe-
cutivo da IBM Mobile Solutions,
sintetiza a estratégia da Big Blue no
mundo da mobilidade. Por meio da
unidade de negócios comandada
por Carvalho, criada em 2004, a
IBM pretende realizar parcerias
com operadoras, fornecedores de
software e desenvolvedores de apli-
cações e entregar soluções comple-

tas aos seus clientes cor-
porativos.

Na visão de Minoru,
do Yankee, esse posicio-
namento é uma tendên-
cia global, e pode ser um
dos caminhos para o
desenvolvimento do mer-
cado de aplicações móveis. A carta
na manga das integradoras de TI é o
profundo conhecimento do mercado
corporativo, tanto no aspecto cultu-
ral, quanto no que se refere aos siste-
mas. "No Brasil, mais de 50% das
empresas procuram as operadoras
celulares quando precisam de uma
solução móvel. Nos Estados Unidos,
esse número é menor de 35%. A
grande maioria busca os integrado-
res", comenta o consultor.

Para fazer do discurso realida-
de, a IBM já começou a agir. A pri-
meira ação da Mobile Solutions foi

uma parceria firmada no início de
dezembro com a TIM e a Nokia,
para utilização da família Websphe-
re nos aparelhos Nokia 9500 Com-
municator. Outra preocupação é
fomentar o interesse do mercado
corporativo. "O time de vendas da
IBM tem ido à nossa base de clien-
tes para gerar demanda por soluções
de mobilidade", conta Carvalho.

Parcerias com grandes fornece-
doras de software, como SAP e Sie-
bel, completam a estratégia. "Esta-
mos trabalhando para que essas
empresas tragam os módulos móveis
de seus sistemas para o mercado bra-
sileiro, e, dessa forma, possibilitar a
criação de mobilidade real para nos-
sos clientes." O executivo explica
que, até agora, não era interessante
para as fornecedoras esse tipo de
oferta, principalmente devido ao
custo, "Até o início de 2003, não
conseguíamos ROI (retorno sobre o
investimento) para justificar o inves-
timento em soluções móveis onli-
ne", explica, citando ainda outras
deficiências do segmento, como falta
de cobertura das redes de dados e
equipamentos não compatíveis com
os sistemas. Minoru concorda. "As
empresas estão cada vez mais racio-
nais. Se você não prova o retorno do
investimento, ninguém arrisca."

Com uma proposta semelhante
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à da IBM, a HP também enxerga
oportunidades no mercado móvel.
Cristina Palmaka, vice-presidente
do grupo de sistemas pessoais da for-
necedora, comenta que as vendas de
equipamentos móveis (tanto note-
books quando PDAs) estão entre as
que mais crescem na companhia.
"Este é o ano das aplicações móveis",
prevê. Em sua opinião, o mercado
ainda não percebeu a necessidade
de mobilidade online, mas isso deve
acontecer rapidamente. "Hoje, ofe-
recemos a muitos clientes soluções
móveis completas, porém offline
(que se comunicam com os sistemas
corporativos por meio de sincroniza-
ções periódicas). Mas é clara a ten-
dência de busca da mobilidade onli-
ne como um diferencial competiti-
vo", aponta Cristina.

Apesar de ainda não ter um mode-
lo definido para as soluções móveis
que envolvam conectividade 'full time',
a HP está se preparando. "Já estamos
conversando com operadoras, mas
ainda não temos acordos firmados",
explica. "Fora do Brasil, a HP tem algu-
mas parcerias com teles. Acredito que

esse seja o caminho evolutivo do mer-
cado", conclui a executiva, comentan-
do que trata-se de um movimento posi-
tivo também para as telcos, já que oca-
sionará aumento de tráfego e, conse-
qüentemente, de receita.

Conhecendo o complexo
ambiente dos sistemas das operado-
ras, as fornecedoras de telecom tam-
bém estão de olho nesse mercado.
"O processo de integração das apli-
cações na operadora não é tão trivial
como no mundo de TI", destaca
Aoki, da Ericsson. Com esse conhe-
cimento como diferencial, empresas
como a Ericsson se posicionam para
reduzir o gap entre a operadora e o
cliente. "Falamos com as operado-
ras sobre possíveis segmentos-alvo.
Ao mesmo tempo, estamos em con-
tato com o mercado corporativo,
acompanhando suas necessidades.
Quando percebemos uma oportu-
nidade, encontramos parceiros
especializados e, a quatro mãos,
desenvolvemos a solução", detalha
Aoki, contando que um dos frutos
da estratégia foi um acordo firmado
com a Avis, envolvendo, entre outros
parceiros, a TIM e a Netpartners.

Além da interface cliente/telco,
cabe às fornecedoras de telecom outro
papel nesse complicado jogo. Apesar
de jovens, as celulares passaram por

um forte processo de fusões que,
somado à rapidez com que surgem
novas tecnologias no segmento, gera a
necessidade de integração e atualiza-
ção de muitos dos sistemas para que
eles possam suportar a oferta dos apli-
cativos móveis. "Muitas aplicações
que, teoricamente, estão disponíveis,
acabam esbarrando em dificuldades
na hora da integração nos sistemas da
operadora", revela Rezende, do IDC.
"Não falta vontade de investimento,
mas faltam maturidade e padrões tec-
nológicos", explica o consultor.

Segundo Rezende, a entrada de
novos fornecedores de plataformas
no mercado está impulsionando a
flexibilização dos sistemas das fabri-
cantes tradicionais, o que deve faci-
litar o desenvolvimento do merca-
do. Apesar dessa tendência atingir,
de certa forma, uma de suas princi-
pais armas, a Ericsson concorda
com a movimentação e a vê de forma
positiva. "A migração para padrões
abertos deve facilitar o desenvolvi-
mento de soluções", prevê Aoki.

A postura é inteligente e, para
o bem do setor, deve ser assumida
por cada um dos elos que formarão
a cadeia de valor das aplicações
móveis. Só com uma estratégia
positiva, que permita às empresas -
sejam elas fornecedoras de infra-
estrutura, integradoras, desenvol-
vedoras ou operadoras - abrir mão
de possíveis 'vantagens competi-
tivas' que possuem hoje, cada um
dos players contribuirá para o de-
senvolvimento sustentável desse
mercado, que promete ser a grande
revolução na forma de fazer negó-
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cio nos próximos anos.


