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Atualmente, tem-se discutido muito as formas de inclusão digital que permitam o acesso de 
classes menos favorecidas às tecnologias de informática, como por exemplo, o uso da internet. 
Apesar de todos os estudos e esforços para fabricar um desktop abaixo dos US$ 100, infelizmente 
estamos longe desta realidade. Neste cenário pouco otimista, temos no Brasil uma oportunidade 
única de universalizar o acesso à internet através do celular, devido a forte explosão do seu uso 
(65 milhões de usuários), com grande penetração nas classes C, D e E. Somado a isso, a 
convergência de telecomunicações é uma realidade no país, onde a cobertura das operadoras, a 
velocidade do serviço de dados, a queda nos preços e a evolução da capacidade de 
processamento dos celulares criaram o cenário ideal para a inclusão digital. 
 
Além disso, o chamado mobile office tem impulsionado a utilização de soluções móveis pelas 
corporações, onde o acesso à internet é apenas um dos componentes. A grande explosão do uso 
de dispositivos móveis, seja celulares, PDAs ou smartphones, para acesso a internet, PIM e e-
mails, consolida definitivamente a universalização da internet. Exemplo disso, é a solução de 
mobile office conhecida como BlackBerry, que atingiu 2 milhões de usuários no final de 2004, cujo 
serviço foi lançado no Brasil pela operadora TIM em janeiro deste ano. 
 
O uso da internet móvel se tornou ponto critico de sucesso para as corporações, pois a mobilidade 
deixou de ser opção tecnológic a e tornou-se parte dos processos de negócio, quando não o 
próprio negocio. Efetivamente se quebra a barreira de tempo e espaço, migrando de um ambiente 
de ´´Negócios Tradicionais´´, passando pelo ´´E- Business´´, para chegarmos ao ´´M-
Business´´. 
 
Apesar da forte tendência para a internet móvel, o seu uso pela sociedade demanda a quebra de 
algumas barreiras. Exemplo disso são as barreiras psicológicas, de difusão de tecnologia na rede e 
da experiência de uso (utilidade, usabilidade, preço e disponibilidade). A migração do uso de 
voz/SMS para dados terá que encontrar seus motivadores, como educação, disponibilidade, 
comunicação correta, etc. 
 
Os cenários descritos estão consolidando o uso da internet móvel no Brasil, como uma realidade. 
Isso, sem contar com a possibilidade de explosão de vendas de celulares recondicionados no país, 
que também deverá acelerar o acesso à internet, pois estamos falando de equipamentos high end 
ao custo de entry level. Mas isto é assunto para outro artigo. 
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