


N
ão existem números confiáveis ou
atualizados sobre o avanço das
aplicações móveis no Brasil, mas,
para alguns desenvolvedores, o

business cresce a razão de 80% a 100% ao
ano. Algo complicado de se certificar, mas
imaginável se constatamos o potencial do
negócio e o patamar ainda incipiente em que
nos encontramos. Hoje, aliás, é
relativamente simples migrar aplicações para
a plataforma móvel, a portabilidade
depende, basicamente, de trabalhar dentro
dos padrões de integração e migração de
sistemas, como os Web Services.

"O mercado de aplicações, no mundo,
ainda é pequeno. Mas as expectativas são
altas, inclusive para o Brasil", garante Valsoir
Tronchin, diretor de tecnologia e alianças
estratégicas para a América Latina da
Sybase. Segundo ele, o boom do setor deve
acontecer em três anos, já que ainda há
muitas corporações se preparando para
utilizar sistemas móveis. "Empresas nascidas
à época da web têm cultura e conseguem
migrar com mais facilidade para esse novo
universo, é natural até. Mas quem não tem
esse perfil ou é mais conservador, tem mais
dificuldade", completa.

No entanto, quando o assunto é a
utilização de celulares dedicados a
downloads de dados no mundo, o Brasil está
alinhado com o que é praticado no exterior,
com exceção dos mercados japonês e sul-
coreano, que possuem uma cultura muito
avançada no segmento. O problema por aqui
é o ganho de massa crítica nas aplicações,
sejam elas portadas em celulares ou outros
devices, o que tem conquistado espaço com
o esforço dos desenvolvedores e os
primeiros projetos (veja as histórias de
sucesso na retranca usuários, da página 10).

"O foco de aplicações móveis
corporativas ainda está muito voltado para
PDAs, as corporações não enxergam o
celular, o movimento é lento. O pior é que,
no geral, as soluções de mobilidade são
incipientes ou bem restritas", admite José
Luciano do Vale, gerente de produtos e
negócios da Qualcomm. Ele lembra, porém,
que mesmo no exterior as aplicações
evoluem com morosidade, e cita a Kodak,
que entregou celulares aos seus 7 mil
funcionários de suporte. Porém, o uso ainda
é muito básico, voltado para registro de
saídas e disparo de mensagens. "O grande
apelo é que o celular, mesmo os mais
avançados, são mais baratos que os PDAs,
o que nos projeta um futuro promissor",
compara Vale.

Para Luís Pedutti, diretor-presidente da
Wappa, no entanto, a implementação das
soluções de mobilidade já está em ritmo
acelerado. "O principal fator para esse
aquecimento do mercado é que as

"O mercado de
aplicações, no mundo,
ainda é pequeno. Mas as
expectativas são altas,
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Valsoir Tronchin, diretor de tecnologia e
alianças estratégicas para a América Latina
da Sybase.

soluções diminuíram drasticamente de
preço", compara. Outro ponto de
contribuição é o amadurecimento do
mercado, "todo mundo sabe hoje como
mandar mensagens pelo celular".

CAPACIDADE COMPROVADA
Para a grande maioria dos

desenvolvedores, a capacidade dos
sistemas e soluções nacionais chega a ser
superior ao de outros mercados. "É um
diferencial importante para nós e temos que
explorar isto, até porque todas as
corporações querem melhorar a
competitividade frente ao mercado global",
admite Marcelo Conde, sócio da Spring
Wireless, empresa nacional, com
participação da Intel Captai, e voltada 100%
para aplicações móveis.

O executivo da Spring aponta que a
percepção dos riscos envolvidos em
projetos de mobilidade diminuiu muito nos
últimos anos, assim como o retorno é mais
palpável. "As experiências e os resultados
de quem já adotou servem como um
disseminador da cultura. No geral, a
transmissão de dados remotos ficou muito
mais fácil, mas é certo que o índice de
penetração dos projetos é baixo, algo que
tende a evoluir muito nos próximos dois ou

três anos", garante.
Na ponta dos desenvolvedores, acredita

Rogério Brecha, vice-presidente da área de
telecomunicações da América Latina da
Unisys, o mercado brasileiro já possui
aplicações interessantes e inovadoras. O
problema é que os equipamentos, como o
aparelho celular, ainda são uma barreira para
aplicações mais pesadas e complexas, além
de ser custoso àqueles que desejam portar
soluções de mobilidade corporativa.

Um fator positivo: a tônica entre os
desenvolvedores é não ser xiita quanto às
plataformas de desenvolvimento. "Somos
totalmente agnósticos quando tratamos da
linguagem", admite Conde, da Spring
Wireless (veja mais sobre as plataformas de
desenvolvimento para celulares no box
Brew x Java).

É certo que o foco das aplicações ainda
é a boa e velha automação de força de
vendas, o que ao mesmo tempo é um
limitador, mas mostra existir uma demanda
contínua. Porém, atividades como meios de
pagamento e gerenciamento remoto pelo
celular têm ganho mais e mais espaço,
apesar do longo caminho a percorrer e
construir. Desde informações gerenciais até "
dados corporativos e transações comerciais
na plataforma móvel, quase tudo ou tudo
pode estar no mundo móvel.

Depois das soluções para forças de
vendas, o e-mail - que também pode estar
agregado ao caso anterior - é o grande
carro-chefe. Até mesmo a Oracle já conhece
essa receita. "Internamente temos acesso ao
correio eletrônico e agenda pelo celular. O
que mostra que além de oferecer a solução
também somos usuários. Afinal, todas as
empresas têm essa mesma necessidade",
garante Mareio Butuem, gerente de pré-
vendas de tecnologia da Oracle.
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"No geral, a
transmissão de dados

remotos ficou muito
mais fácil, mas é certo

que o índice de
penetração dos

projetos é baixo, algo
que tende a evoluir
muito nos próximos

dois ou três anos"
Marcelo Conde, da Spring Wireless

A OFERTA
A primeira demanda da jovem empresa

Spring Wireless foi em 2001, e claro, ainda
para automação de força de vendas. Hoje,
são vários os segmentos e projetos
desenvolvidos, e, segundo Conde, é possível
contabilizar projetos em 80 das 500 maiores
empresas brasileiras. Desde as áreas de
consumo e indústria até papel e celulose e
agribusiness. O projeto mais significativo da
casa é o da Gillete (veja mais na página 10,
na matéria de usuários), que evolui até uma
aplicação de inteligência de mercado,
acompanhando o movimento no ponto de

vendas. "Agora, eles estão entrando na ponta
do pagamento móvel", revela o executivo.

Ele também conta que a Ambev está
entrando no nível logístico da sua solução
móvel (veja os diferentes níveis de um
projeto de mobilidade no quadro da página
21). E para dar forma às suas soluções,
desenvolveu um middleware que conversa
com as aplicações nativas por meio de APIs
(application program interfaces), pequenos
componentes que traduzem os sistemas.

E as demandas atuais são bem diversas,
evoluindo do e-mail, independente da
plataforma ou sistema operacional, para
atividades mais complexas, como
gerenciamento de contas bancárias, por
exemplo. "O objetivo no projeto que
desenvolvemos há um ano é colocar
capacidade transacional na mão do gerente
de contas de um banco, ele pode fazer de
simulações a transações. Teremos 800
usuários em operação até o final de agosto",
revela o executivo. Conde admite ainda o
lançamento de um mobile banking com
100% das atividades possíveis pela Internet
em um dispositivo móvel, no caso usando
smartphones, até o final do ano.

As soluções de negócios da Spring são
vendidas diretamente para as corporações,
enquanto a plataforma de e-mail é
comercializada com o auxílio das
operadoras, em especial para o segmento
das pequenas e médias empresas, "Não
temos um resultado que possa ser
comentado. É algo muito novo", admite.
Além disso, a empresa montou parcerias
com fornecedores de equipamentos como a
HP, Ericsson e Siemens. "Faz sentido porque
o cliente, muitas vezes, escolhe o
equipamento antes da solução", completa.

E a Spring já projeta vender suas
soluções no exterior. "Começamos no ano
passado a montar escritórios na América do
Sul, primeiro no Chile e agora evoluímos
para Argentina, Colômbia, Venezuela e até
subimos na região latina para o México.
Recentemente, em fevereiro, abrimos uma
filial em Portugal e vamos chegar à Espanha
até o final do ano", garante Conde.

Esse trabalho no exterior já rendeu
frutos, como o sistema de automação de
vendas mundial da vinícola chilena Concha
y Toro. "Ganhamos uma concorrência no
Chile mesmo. Eles gostaram da solução e
replicaram para as demais unidades. O
modelo é interessante porque é 100%
integrado com o ERP-SAP e com
mainframe. É possível fazer o faturamento
de vendas na hora, com a impressão até
mesmo da nota fiscal", explica Conde, que
brinca ser impossível trazer esse
componente para o Brasil, pela necessidade
de uma impressora de maior porte para
fazer face às necessidades de emissão das
notas aqui.

PIONEIRISMO EM ALTA
Hoje focada em soluções móveis de

consumo, a Wiz é uma das pioneiras em
aplicações de mobilidade corporativas, ao
construir o mobile banking do BankBoston
ainda em 2000. "Na época era algo bem
simples, em WAP, possibilitando que o
cliente do banco consultasse o saldo. Mas
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era um projeto customizado para eles",
garante Sérgio Carpenter, sócio-fundador da
Wiz. O interesse da instituição surgiu depois
de uma demonstração durante um evento,
no qual a Wiz estava no estande da
operadora carioca ATL, hoje Claro. Logo
depois foi feito um sistema de messageria
para o Unibanco e, posteriormente, um
projeto-piloto para a Souza Cruz, voltado à
força de vendas.

Entre as soluções corporativas da Wiz,
hoje, estão a de correio eletrônico, o WMail
2.0, que atende a uma necessidade e não
substitui plataformas, segundo Carpenter. E
ainda o sistema de localização pelo celular,
utilizado pela Vivo, com sucesso, para os
clientes finais, e que começa a ganhar
espaço também nas corporações.

Os sistemas de localização está em alta
mesmo e começam a ser utilizados para
controlar a forças de venda. Uma dessas
soluções está sendo desenvolvida pela Wise
também para a operadora Vivo. E, junto com
a Mowa, a Qualcomm levou até a operadora
o projeto Diagnóstico que permite à
comunidade médica trocar informações pelo
celular, com aplicações que podem evoluir
para o segmento corporativo.

Mas não são apenas os
desenvolvedores locais que trabalham este
mercado, até mesmo grandes empresas
multinacionais se interessam pelo Brasil. A
Oracle, por exemplo, vislumbra a idéia do
acesso de aplicativos corporativos em
alguns níveis na montagem de um projeto de
mobilidade, como RFID - identificação por
radiofreqüência. "Cada aplicação possui uma
infra-estrutura, o que pode facilitar ou
complicar os projetos. O ideal é criar uma
estrutura unificada, próxima do conceito de
portal na Internet e independente do device",
garante Butuem, da Oracle.

O principal produto da companhia é o
Oracle Application Server Wireless, no qual
uma série de aplicativos trabalha de forma
integrada. Eles operam em conjunto, mas
as aplicações são bem próximas ao que se
teria utilizando um browser e navegando na
Internet - como envio de SMS, por
exemplo. O produto faz parte do Oracle
Application Server, com o módulo específico
já embutido nele.

A colocação de aplicações disponíveis
na web nos celulares é possível graças ao
sistema ADF (Application Developed
Framework), que por meio de um padrão
Java permite o desenvolvimento para
browsers e faz ainda a migração do
aplicativo para diferentes devices.
"Reconhecemos que o acesso móvel dos
dados ainda é incipiente no Brasil, mas tem
tudo para deslanchar", completa Butuem,
da Oracle.

O mesmo acontece na Unisys, apesar
de um certo pragmatismo. Rogério Brecha
revela que as operadoras já solicitaram que
a companhia entrasse como integradora de
hardware e software enquanto elas
cuidariam da infra-estrutura de conexão para
compartilhar projetos. "Fomos procurados
para testes, mas o problema é a escala, os
volumes ainda são baixos para justificar tais
investimentos", diz.

Ele revela que uma operadora chegou
até a Unisys disposta a migrar uma
aplicação de correio eletrônico no celular,
com uma solução customizada, mas o
projeto parou na questão custos. "O
cenário pode mudar desde que a demanda
aqueça e consiga pressionar os custos
para baixo, ou seja, é preciso ter escala",
completa Brecha.

Outra companhia global, a Sybase, por
exemplo, investe no conceito de Unwired
Enterprise, que prega que a empresa deve
disponibilizar seus dados no ponto da ação,
seja ele dentro da companhia ou em um
lugar distante de suas bases, e feita por
dispositivos wireless ou não. "Investimos
muito na idéia de mobilidade, porém não
apenas em soluções para dispositivos e
independente da aplicação estar na ponta
ou não", garante Tronchin, da Sybase. A
fornecedora é agnóstica do ponto de vista
de plataformas, portando suas soluções
para todos os sistemas operacionais, e tem
em seu portifólio diversas aplicações de
forças de vendas.

INOVAR É PRECISO
Com uma solução inovadora, a Wappa

oferece o gerenciamento de benefícios,
como ticket refeição e outros, pelo celular.
"Queremos agora simplificar na ponta do
usuário, portando créditos de diferentes
pontos de acesso de forma unificada no
celular do trabalhador", garante Luís Pedutti,
diretor-presidente da Wappa. Uma possível
aplicação é em cooperativas de táxi, o que
evitaria o uso de papéis, como os
famigerados boletos, e dinamizaria o
controle e a expedição de faturas mensais. ,

A solução da Wappa foi desenvolvida em
Oracle e pode ser portada tanto em Brew
quanto Java, atendendo a todas as
operadoras e aparelhos. Pedutti revela que já
existe interesse por parte de bancos e
grupos de varejo em contratar a solução.
"Estamos evoluindo para oferecer um meio

"Na época era algo bem simples, em WAP,
possibilitando que o cliente do banco consultasse o
saldo. Mas era um projeto customizado para eles"
Sérgio Carpenter, sócio-fundador da Wiz
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de pagamento para uma instituição
financeira, por exemplo, só não posso citar o
nome", aponta o executivo. A meta, ainda
para 2005, é chegar com a solução de
benefícios a 100 mil usuários e 8 mil
estabelecimentos.

O executivo acredita que esse tipo de
solução é pioneira no mundo, mesmo sem
ser desenvolvida na moderna plataforma 3G.
"Nós nos adaptamos ao mercado e é uma
tecnologia que pode ser exportada para
qualquer lugar do mundo. Uma
multinacional, presente em 40 países,
também manifestou interesse em nos
contratar. Devemos fechar esse contrato até
outubro", projeta Pedutti, da Wappa.

Já a Gêmeo trabalha com soluções de
gestão de vendas, montando soluções que
envolvem desde informações em depósitos,
com a entrada e saída de cargas, até a
prevenção de perdas e controle da validade
de produtos. "Se conseguimos prevenir 2%
das perdas, isto se reverte no resultado final
do nosso cliente", aponta Marcos Massena,
diretor comercial da Gêmeo.

A plataforma na qual os sistemas da
Gêmeo rodam é o Windows CE, o que é
explicado por seu executivo. "Nossa
posição é ter as melhores parcerias para
oferecer os melhores negócios. A
tecnologia não pode ser um limitador,
porém temos que escolher o que tem
adoção no mercado", aponta Massena. A
empresa oferece sistemas de automação
comercial em larga escala, entretanto o
executivo diz que elas estão deixando de
ser o carro-chefe nesse universo de
negócios, e que a aposta agora é no
controle do estoque, citando o caso do
Mercado Modelo, que ampliou o número de
itens de 8 mil para 50 mil produtos,
aumentando não apenas a oferta como
também a produtividade e a redução de
perdas utilizando equipamentos móveis nas
pontas de controle dos processos.

Normalmente, admite Massena, o cliente
é que aborda a empresa, porém existe um
trabalho iniciado com as operadoras para
que elas disseminem as soluções da
Gêmeo. No global, o foco da
desenvolvedora é no segmento de varejo e
atacado. "Buscamos canais com trânsito
nesses segmentos para oferecer o nosso
portifólio. O parceiro vai trabalhar com quem
tem faturamento abaixo dos R$ 50 milhões,
o que não o impede de indicar clientes com
valor superior. O perfil é de empresas que
tenham prestígio e reputação local com
cultura de automação. Acreditamos que os
parceiros respondam por 10% dos nossos
negócios este ano", aponta.

Falando em parcerias, a CPM

"Nossa posição é ter as melhores parcerias
para oferecer os melhores negócios. A tecnologia
não pode ser um limitador, mas temos que escolher
o que tem adoção no mercado"
Marcos Massena, diretor comercial da Gêmeo

concretizou um acordo com a operadora
móvel Claro para permitir que as
corporações acessem os seus sistemas
pelo celular, e melhor, até mesmo com
aparelhos de pouca capacidade. A solução

chamada de Fit-lx Connector já está
disponível e tem como aplicações iniciais o
e-mail e a agenda dos profissionais. Porém,
será portada para receber dados mais
complexos como controle de estoque e
retirada de pedidos.

As empresas que já possuem esses
dados disponíveis na Internet podem,
inclusive, ter seu uso acelerado. O conceito
utilizado pela desenvolvedora é o de ver o
celular como um terminal, no qual a
complexidade da rede está alocada nos
servidores. A expectativa é conquistar
segmentos e empresas que querem
transformar seus celulares em um
comunicador de negócios. Os serviços
serão oferecidos tanto pela Claro quanto
pela CPM.

Os modelos de approach de mercado
são múltiplos e evoluem de acordo com a
percepção e experiência do desenvolvedor
de soluções. Para a Wiz, ele deve se basear
na idéia de que todos ganhem, o cliente, o
desenvolvedor e os parceiros. "Sempre
olhamos de forma crítica os modelos para
conhecer o retorno do investimento, mas
não vejo modelo consolidado em uma ou
outra plataforma de PDAs", aponta
Carpenter, da Wiz.
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Fonte: TI Inside, a. 1, n. 5, p. 18-22, ago. 2005.




