
Mesmo com todas as evoluções e
iniciativas já em andamento, o segmento
de mobilidade ainda carece de caminhos

certeiros para definitivamente fazer
parte da rotina de trabalho ou
entretenimento da sociedade

A MOBILIDADE TINHA
TODOS OS REQUISITOS
BÁSICOS PARA SER
CONSIDERADA UMA
GRANDE VEDETE DO
MERCADO BRASILEIRO E SE
TORNAR O PRÓXIMO E MAIS
CONSISTENTE PASSO DA
EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA
EM TERRAS NACIONAIS. Os

benefícios, mais que ressaltados
pelo próprio mercado, são variados
e atendem a gostos diversos.
Para infelicidade tanto dos
agentes que compõem a cadeia
de negócios quanto para os
usuários, a mobilidade ainda está
em uma fase muito embrionária,
apenas engatinha por aqui. Boas
iniciativas começaram a pipocar

especialmente entre o final do
ano passado e o princípio de
2007, mas ainda estão aquém das
expectativas do mercado. São
bastante isoladas em áreas ou
departamentos das companhias e
não fazem parte da rotina de
trabalho ou entretenimento
da sociedade. E mesmo no
cenário corporativo, que abraçou



a causa com mais afinco, o
processo de mobilidade não é
um mar de rosas. Os desafios
estão relacionados à forma como
a empresa endereça a decisão de
tornar áreas e equipes móveis.
Isso porque se trata de uma
aplicação de missão crítica com
acordos de níveis de serviços
que não são tão simples quanto
se pensa. É preciso ter
plataformas de software
portentosas o suficiente para
alta disponibilidade e ganho de
escala, além de várias soluções
distintas suportando processos
diferentes na mesma
companhia. O outro ponto é a
operação de tudo isso, que exige
suporte, processos de trabalho
organizados que coloquem
tudo no ar, funcionando em
plenas condições.

Em qualquer debate ou
mesa-redonda que se realize, as
discussões sempre acabam
pendendo para o lado do aspecto
cultural de utilização,
sensibilidade por preço de
dispositivos e serviços, riscos da

publicidade irradiada via celular,
papel do governo. A
convergência — e não se pode
falar em mobilidade sern passar
por esse tema - foi vendida
como se qualquer pessoa fosse
ter acesso a todas as tecnologias
em qualquer lugar. Na teoria,
essa é e deve ser mesmo a linha
correta de pensamento, mas na
prática ainda é desastrosa. Isso
tem funcionado muito bem fora

corporativas completas para
clientes ou áreas de negócios de
companhias de todos os portes.
Para tanto, precisam selar
parcerias, acordos de níveis de
serviços com demais
fornecedores para garantir a
entrega do pacote inteiro,
assumindo inclusive riscos.

E esse é um dos aspectos
mais enfadonhos da mobilidade.
Começa a se formar uma cadeia
de valor em que quase nenhum
prestador ou integrante
consegue atuar sozinho, sequer
as operadoras de telefonia
celular com todo seu poderio de
barganha e força financeira (veja
box). O mercado ainda não está
maduro a ponto de criar um
ambiente em que o conceito de
parceria seja levado ao extremo
e não viva somente de acordos
com terceiros que vão entregar
mais um serviço. E isso não
representa a falta de
comprometimento dos

Nem mesmo a instalação de pontos de
conexão consegue acompanhar o ritmo
acelerado da venda de notebooks no Brasil

do Brasil, não por aqui. Quer
um exemplo real? Nem mesmo
a instalação de hotspots -
pontos de conectividade sem-fio
- consegue acompanhar o ritmo
acelerado de crescimento das
vendas de notebooks no País.

Claro que há empresas que
estão se tornando especialistas
nesse mercado, dispostas e
agindo para oferecer soluções

parceiros, mas a unicidade da
forma de trabalhar.

Qualquer que seja o parceiro,
ele será parte fundamental e
integral do negócio, assim como
ocorre com a indústria
automobilística. E, mais uma
vez, como em quase todos os
processos de evolução que
envolvem tecnologia, o artifício
mais comum da indústria é



bradar aos quatro cantos que o
setor não cresce por falta de um
modelo de negócios claro.

"Não é possível oferecer
mobilidade sem criar uma
cadeia de valor de especialidades.
Quando começo a tratar essa
cadeia com contratos, já inicia
de forma errada", diz o líder da
prática de TI e vice-presidente
da Booz Allen Hamilton,
Sérgio Lozinsky. "Estão faltando
elementos fundamentais dentro
desse processo e uma categoria
ou setor que se responsabilize
por centralizar as iniciativas,
como se fosse um hub procurado
e interconectado por todos os
outros agentes", completa.

Marco Lopes, diretor de
marketing da Tim, acredita que
o papel das operadoras é muito
relevante nesse processo. Sabe
que a companhia é boa e tem
competências centralizadas na
operação e distribuição dos
serviços, inovação de

Regras do jogo
Chega a impressionar a

forma como o governo tem
conseguido travar não só as
pautas tradicionais no
Congresso, mas também o
avanço das Tecnologias da
Informação e Comunicação
(TICs) no Brasil por meio de
seus ministérios e secretarias.
A definição do padrão de TV
digital pode ser considerada
um parto. Com os outros
temas, também de extrema
importância — não é diferente.
Quase todos os negócios em
pauta como leilão de bandas
de terceira geração de telefonia,
Wimax, plano nacional de
expansão da banda larga, lei
de crimes de informática,
entre tantos outros, estão
parados por falta de rumos.

As lágrimas derramadas
pelas empresas sobre a ausência
de um direcionamento claro
para a remessa de investimentos

Começa a se formar uma cadeia de va!or em
que quase nenhum prestador ou integrante
consegue atuar sozinho

plataformas e é nisso que ela
vai se concentrar. "As outras
empresas, que têm vocação nos
demais elementos da cadeia,
entrarão como parceiras e esse
deve ser o modelo vencedor em
que se construa o de negócios
diferentemente dos tradicionais.
Não vai se construir novo
mercado com as mesmas
coisas", analisa.

fazem todo o sentido. Mas a
precariedade de definições e a
imaturidade do segmento ainda
emperram ações mais efetivas
das organizações. Mesmo
grandes empresas de tecnologia,
intrinsecamente ligadas ao
assunto e partes integrantes
dessa onda, acreditam que esse
é apenas o princípio. "A cadeia
está em formação e poderemos

ter novos entrantes,
desenvolvedores de jogos e
conteúdo, indústrias de
infra-estrutura que passam a
fabricar outras coisas, entre
outros", acredita o diretor de
marketing da Intel do Brasil,
Elber Mazaro. Para ele, o
principal é identificar o quanto
antes e de maneira explícita as
regras do mercado. "Isso vai
acelerar a evolução e formação
dessas cadeias, vai criar
condições para que o trem ande
em alta velocidade", avalia.

Nos Estados Unidos, o
Wimax está se movimentado
de forma interessante. Há duas
vertentes: a Sprint, operadora
tradicional, resolveu fazer a
implantação com base na escala
de infra-estrutura e de clientes
que "j á possui. Ao mesmo tempo,
a Clearwire também entrou na
disputa, mas diferentemente da
anterior, nasceu apenas para



isso, para fazer conexões via
banda larga em alta velocidade
sem-fios. O que mostra que a
legislação e os procedimentos de
regulamentação abriram espaço
para as duas situações, alguém
que já atua e um novo operador.

No Brasil, não há rota de
destino. Por um lado já existe

espectro de transmissão na mão
de empresas que podem
explorar, mas que ainda não se
sentem seguras o suficiente para
arriscar, justamente pela falta de
orientação do governo. Do
outro, o leilão que liberaria
mais espectro continua parado e
sua liberação poderia ser um
agente importante para
impulsionar a criação de
serviços, aumentar a procura.
"Não se trata da regra de uso,
mas de mercado mesmo",
completa Mazaro.

Modelo de
negócios para quê?

Por mais que se negue, a
mobilidade acabou ficando
muito vinculada, na percepção
em relação ao que ela se
propõe, ao mundo da internet,
de interação e colaboração
contínua, como se fosse uma
extensão da web, o que também
não deixa de ser. Mas a
experiência precisa ser
diferente. Além do fator custo,
se o consumidor sentir que é

complicado ou arriscado
realizar qualquer coisa pelo
celular, não vai reconhecer a
existência desse canal.

"O que falta para poder
realmente ter uma adesão em
massa são aplicações que façam
sentido para o consumidor final,
fora das tradicionais de SMS -

mensagens curtas de texto -,
ringtone (toques para celulares)
e voz. Isso já é realidade", conta
Julian Tonioli, diretor de vendas
e desenvolvimento de negócios
e gerente-geral Brasil da Spring

Wireless. Segundo o executivo,
o segmento corporativo está
bem atendido em termos de
soluções, mas a tarefa dos
desenvolvedores agora é criar
aplicações que façam sentido,
pensar no mundo consumidor
fora do arroz com feijão, que é
fazer joguinho ou campanha
SMS. "Acho que não temos
preguiça mental, mas
acomodação de pensar que tem
mercado corporativo grande
ainda para concorrer. Para que
partir para o consumidor, que
vai consumir tempo e dinheiro ?
Tem, ainda, as barreias de
distribuir isso num parque
heterogêneo de aparelhos
e o fato de que a população
mal sabe usar dados nos

Notebooks, desktops, PDAs, celulares, smartphones. A cada
dia cresce o número de dispositivos que permitem estar conectado
e poder ser encontrado em qualquer local e horário. Assim como
em todos os setores e seguindo a tradição do mercado de
equipamentos eletrônicos, alguns terão mais chance de sobreviver
diante de outros nos próximos anos no Brasil.

A maioria das empresas que está no mercado de mobilidade,
entretanto, não consegue definir muito bem quem será o vencedor
nessa disputa pela atenção do usuário. Algumas certezas, como o
provável desaparecimento ou redução drástica dos computadores
de mesa (desktops), com uma evolução ainda mais significativa
da venda de notebooks, já fazem parte da linha de raciocínio
de boa parte dessas companhias.

Já os celulares e smartphones continuam despontando como os
meios mais apropriados para a realização de boa parte das tarefas de
trabalho e, porque não, de entretenimento. Apesar disso, ainda
apresentam restrições como tamanho da tela, tempo de duração de
bateria, dificuldade de uso, diferenças de padrões tecnológicos, além
de conteúdo específico. "Acredito em um equipamento com design
intermediário entre os smartphones e notebooks, algo que contenha
todas as funções de ambos muito bem compatibilizadas", diz Lozinsky.



dispositivos móveis", afirma.
Seria preciso, portanto, criar
intimidade na relação com esse
novo meio. A relevância para os
usuários das aplicações
desenvolvidas para o ambiente
móvel torna-se um fator-chave
para o crescimento não só dos
negócios baseados nessa
plataforma, mas também da
demanda. E ela é citada por
quase todos os envolvidos no
mercado. Afinal, senão todas,
a maior parte das tendências
de tecnologia só se tornou
real dentro do ambiente
corporativo depois de plena
aprovação do mercado

consumidor final. Por trás de
máquinas, há sempre pessoas.

Se voltarmos no tempo dos
primórdios do internet banking
no País, a história prova que os
caminhos trilhados por bancos
na web não foram muito
diferentes. Apesar de um
processo bem construído, havia
muito receio e resistência no
princípio. À medida que as
pessoas passaram a executar
transações e sentir facilidades
- e, por que não, segurança -, a
tecnologia vingou.

Óbvio que a falta de padrões
bem definidos preocupa, mas
não pode e nem vai segurar essa

lentidão por muito tempo. Basta
ver os casos já em teste ou
rodando de sistemas de
pagamentos móveis. Cada
instituição financeira tem
fechado um círculo em torno de
si para desenvolver aplicações e
soluções com base nas
experiências dos usuários. Cedo
ou tarde, alguém vai vencer essa
batalha pelo consumidor,
independentemente do padrão
ou tecnologia aproveitada na
base do serviço.

Hoje, as operações bancárias
por meios eletrônicos como a
web são feitas com bastante
desenvoltura por uma parcela

As operadoras de telefonia móvel têm sido
chamadas freqüentemente pelo mercado para
tomar suas posições quando o assunto é
mobilidade. Pela sua força de mercado e
papel que exercem no desenvolvimento desse
segmento que aos poucos começa a ganhar uma
face, as operadoras ainda parecem tímidas na
forma de atuar com mobilidade.

Até certo ponto faz sentido. O mercado
global, e não só o Brasil, passa por um
momento que exige excelentes resultados no
curto prazo. Desviar a administração para
projetos de longo prazo, embora recomendável,
tem-se tornado algo difícil.

Isso é reflexo também do fato delas terem
de se preparar para um nível de competitividade
que não se sabe muito bem de onde vai vir.
Mas as operadoras contam com aliados
poderosos para assumir o comando da cadeia de
negócios: o conhecimento e relacionamento com
os usuários. Soma-se a isso o fato de qualquer
movimento de maneira estruturada das
operadoras móveis tem potencial para gerar
resultados significativos. "Elas sabem fazer o

usuário gastar com voz, ringtone, SMS.
.Especializaram se nisso, foi o que garantiu
receitas, mas não entendem o trabalho de focar
em aplicações que façam sentido para os clientes,
muito menos quando
se fala no mercado
corporativo. Embora
tenham abrangência
e tamanho para
que fossem o 'hub'
desse mercado,
elas não têm a
competência", critica
Julian Tonioli (foto).

"Estamos
tentando quebrar
todas as barreiras
que estão ao nosso alcance, de acesso aos
serviços, preços, ofertas, soluções etc. O sistema
de parceria, em que cada um se concentra em
suas excelências, vai ser o modelo ganhador para
o consumidor, vai chegar de forma relevante
e de forma acessível economicamente", defende
Lopes, da Tim.



Renata Gaspar só agora
aparece uma cultura de
realizar as coisas e
trabalhar de forma remota

significativa da população.
Quando surgiram, havia
também um entrave por conta
de identidade dessa nova forma
de interação. Claro que alguns
modelos se sobrepuseram sobre
outros, mas o mercado
caminhou com as próprias
pernas. Lembre, inclusive, que o
setor financeiro é um dos mais
regulados. "Se a informação -
do legado ou nos dispositivos
aos quais os consumidores já
estão habituados - for
simplesmente transportada para
o que existe hoje para o
ambiente móvel, será
complicado", diz Lopes, da
operadora Tini.

A visão que se tem em
relação à mobilidade ainda é
muito míope e rasa. Que o
celular se transformou na
menina dos olhos das
estratégias tecnológicas,

ninguém duvida, e a mobilidade
proporcionada por ele é
irreversível. Mas a mobilidade
não se resume a telefones
móveis. Pensar assim seria o
mesmo que dizer que só porque
há um telefone é possível
colocar uma conexão discada e
ter acesso à internet. "Há muito
espaço a ser explorado ainda,
nem tudo que se pode realizar
já está disponível no mercado. À
medida que as ferramentas
estiverem em uso com maior
escala, essa discussão deve se
aprofundar mais", avalia Gisele
Boni, gerente de marketing e
produtos para Caribe e América
Latina da Avaya.

De acordo com Renata
Gaspar, diretora do grupo de
sistemas pessoais para empresas
da HP Brasil, há também um

que possuem mais de
500 funcionários, mostraram
que 64% de seus colaboradores
que trabalham em regime
full-time passam bons períodos
distantes de suas mesas e até
mesmos dos escritórios.
O estudo aponta o Brasil,
entre os países da região, com a
menor taxa de penetração
de mobilidade.

Isso nada mais é do que a
representação de que há muito
espaço para novas ações e
iniciativas, desde que todos os
principais temas que emperram
o seu desenvolvimento no País
sejam tratados e conduzidos
com seriedade. Mas já é
possível agir, arriscar e investir.
O usuário já demonstrou —
mesmo por processos simples
como ringtones ou SMS - que

Óbvio que a falta de padrões bem definidos
preocupa, mas não pode e nem vai segurar

lentidão por muito tempo

problema de infra-estrutura,
que teimava em segurar
iniciativas mais ousadas de
mobilidade. "Só nos últimos
dois anos houve uma melhoria
significativa de expansão da
banda larga e wireless. E,
somente agora, temos a cultura
de levar tudo para a casa,
realizar e trabalhar de forma
remota", diz.

Dados de um recente
levantamento da IDC América
Latina com 301 grandes
empresas de vários segmentos e

está disposto e aceita a
tecnologia, mesmo que não
entenda a forma como ela
funciona nos meandros de
linguagens e padrões. E preciso
lembrar somente de considerar
acessibilidade (preço) e
usabilidade (de fácil uso). Com
uma forcinha do governo e
resoluções em torno da
publicidade móvel, os negócios
vão se manifestar.

Veja alguns cases no site

uuuuw.b2bmagazine.com.br
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