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Enquanto a convergência não vem, vamos brincar com os iPhones os novos mini-notebooks. 
Até lá, o negócio é ter uma boa mala, um bom braço e um bom bolso. 
 
A chegada do iPhone é uma festa. Seria o prenúncio da esperada convergência? Talvez. A 
história recente, contudo, mostra que os executivos vivem o fenômeno inverso: a divergência. 
Nesse processo, os novos aparelhos e novos serviços se acumulam. Nada de substituição. 
 
Cena típica de uma sala VIP de aeroporto: Notebooks, celulares, blackberries e outros 
aparelhos acionados simultaneamente ilustrando a nossa dependência da tecnologia. O 
observador atento percebe que as conexões sem fio já são preferência dos viajantes, seja via 
wi-fi ou via rede celular. Cabo e linha discada ficam como solução de contingência, por isso 
sempre levamos um par adicional de cabos. Os tokens de segurança completam o kit de 
conectividade. 
 
Não é só isso. Da cartola mágica do executivo global ainda sai um iPod, um pequeno mouse, 
um fone de ouvido, pen-drives, as indispensáveis fontes e os adaptadores para tomadas 
exóticas. Isso é o básico! Certos aficionados acrescentam o GPS, a câmera digital, etc. 
Deixemos as exceções de lado. 
 
Apesar do peso do aparato tecnológico citado, o nosso principal desejo é muito simples: que 
funcione! Que os nossos terminais se integrem às nossas redes e possibilitem a cooperação 
com colegas e parceiros onde quer que estejamos. Para nossa tranqüilidade, os produtos e 
serviços que suportam a mobilidade evoluíram bastante.  
 
 
Estamos quase chegando lá, mas nem tudo é perfeito. As surpresas técnicas sempre existem. 
Quem cruza o mundo depende de uma diversidade de provedores e acordos de cooperação e 
roaming entre eles. A probabilidade de falha é relevante.  
 
 
Acredito que um dos pontos chaves da mobilidade não é o desafio técnico da sua 
implementação, mas o seu custo. Muitos viajantes fazem vista grossa aos custos desses 
serviços (dados e voz), um dos nichos mais lucrativos das operadoras. 
 
Ainda naquela sala VIP, vejo dois executivos conectados duplamente: digitam e-mails no 
notebook e conversam pelo celular. Enquanto um usa a rede celular (via cartão) outro usa a 
rede wi-fi (com Skype). Quem vai pagar mais caro? Depende, é claro. De qualquer forma, 
mesmo que eles não saibam fazer a conta, será que eles imaginam o custo de roaming em 
países como China, Rússia e o quase-vizinho México? Enfim, existe um desafio de se 
conquistar a mobilidade sem destruir a rentabilidade. 
 
As perspectivas são boas. No médio prazo, espera-se uma estabilização dos serviços (técnico) 
e um maior equilíbrio tarifário (econômico). A partir desse momento, o anseio pela 
convergência se intensificará. Uma vez que tudo funcione a um custo correto, então vamos 
nos livrar dessa parafernália. Passear no Brasil com esse equipamento é uma temeridade. 
Viajar para fora é igualmente chato por causa dos controles e limites impostos nos aeroportos. 
 
Eu consigo me virar apenas com um Blackberry em viagens curtas. Talvez, seja a exceção. De 
qualquer forma, é um sinal que a convergência é possível. Por outro lado, quando saio de casa 
por duas semanas levo tudo que mencionei acima com algumas peças em duplicata. Também 
sou caçador de sinal wi-fi, gratuito ou pago, a minha primeira opção de conectividade. 
 
O meu segundo sonho de consumo, depois do produto que viabilize a tão sonhada 
convergência, seria me livrar das fontes. Não só pelo dispositivo em si. Para quem carrega 
tanta coisa, um tijolinho preto com rabo não tem problema. A questão é a preocupação com o 
nível de energia de todos os aparelhos, a distância da tomada e assim por diante. 



 
A boa notícia é que antes da nossa aposentadoria seremos contemplados com produtos 
autocarregáveis e nunca mais ouviremos falar de baterias e fontes. As pesquisas de 
"WiTricity", capitaneadas pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), estão evoluindo 
bem.Enquanto a convergência não vem, vamos brincar com os iPhones os novos mini-
notebooks. Até lá, o negócio é ter uma boa mala, um bom braço e um bom bolso. 
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