
O desejo humano de não perder contato, mesmo quando em movimento, deve ter alguma explicação antropo-

lógica. Ou mítica, como o desejo de voar.
Voar é com os pássaros, mas mover-se sem perder contato, agora é das coisas mais humanas do mundo. 24

horas por dia, todos os dias do calendário.
Veja o baiano André Pinho: "Posso fazer apresentações, reuniões virtuais, Trabalhar de forma colaborativa com

funcionários da empresa baseados na índia c nos Estados Unidos e tocar projetos de onde estiver, no aeroporto,
em casa, na sala de espera de um consultório médico. Fico 24 horas por dia conectado", diz Pinho. Gerente de

projetos para o setor de telecomunicações da HP no Brasil, ele possui um posto de trabalho móvel e é registrado na
companhia como um funcionário remoto, que trabalha em home offiee. Com um laptop, um PDA iTech da HP e
uma placa de rede de terceira geração (3G), André Pinho está disponível a qualquer hora, em qualquer lugar. Ele
não voa, mas a digilalidade lhe dá asas.

Histórias como a de André estão se tornando cada vez mais comuns. No Brasil hoje já são milhares as pessoas
trabalhando remotamente. Esse beneficio acaba de ser anabolizado no país com a recente chegada da banda larga
na telefonia móvel: "Apesar do 3G ter sido lançado no Brasil com cinco anos de atraso em relação à Europa, o país
está avançando rápido em tecnologias que facilitam a mobilidade", afirma Renato Ciuchini, diretor de Planeja-

mento Estratégico e Novos Negócios da TIM.
Os dispositivos móveis mais clássicos, como os celulares, smartphones ePDA's, são a forma mais rápida e haraía

para se comunicar, fazer pagamentos, trocar informações, vídeos, fotografias, ouvir música, jogar, usar como fer-
ramenta de trabalho e para se divertir. Enquanto o Brasil ultrapassou em 2007 a marca de 40 milhões de computa-
dores, o número de dispositivos móveis chega a mais de 120 milhões. Por Lerem preços bem mais acessíveis que os
dos PCS, praticamente qualquer brasileiro pode hoje Ler um celular. E se conectar com tudo, enquanto se move.

Uma maravilha, que chega com um alerta para as empresas: "Imagino que se as organizações, em três anos,

não começarem a disponibilizar serviços móveis não terão como ser competitivas", afirma Nino Carvalho, espe-

MeiOOlGITRL



cialista cm Marketing e Estratégia pelo Chartered Instiute of

Marketing (CIM), no Reino Unido, e e-Crealive Director para a
América Latina e Caribe do British Council Brazil,

Helooou!

De acordo com 19a edição do internet Pop, pesquisa realiza-
da pelo Ibope Mídia, 20,2 milhões de pessoas costumam aces-
sar a internet ainda que de vez em quando. Desse total, 5%, ou
seja 1,02 milhão de pessoas, acessa a rede por meio de celular,
smartphones ou PDA's,

Segundo as previsões do portal do Yahoo!, na próxima dé-
cada, em 2017, a maioria das pessoas vai acessar a internet
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O 3G abre caminho para downloads mais rápidos e aces-
so mais amplo à internet a partir do celular. Na prática, essa
estreia marca a chegada da banda larga no celular, trazendo
uma infra-estrutura necessária para a mobilidade. Velocidade
é o principal benefício. Agora, é possível trafegar dados com
uma velocidade i 5 vezes maior do que a oferecida pela rede de

segunda geração. A tecnologia mais popular utilizada na nova
rede é uma combinação do WCDMA/UMTS, uma evolução do
GSM, com HSDPA, responsável por acelerar os downloads. Sem
ela, a navegação na interne era lenta e instável,

Segundo o cronograma estabelecido pela Anatol, cerca de 3,6
mil municípios em todo o País terão cobertura 'o serviço 3G
em até oito anos. O 3G já está disponível no mercado o;—a os
clientes da operadora Claro e da TIM. Sem a rede de terceira ge-
ração, não seria possível a televisão móvel, com programações
da tv digital disponível pelo celuiar, ou dowloads de vídeos e
arquivos de um megabites, por exemplo. É início do caminho
para uma sociedade totalmente móvel.

usando um dispositivo móvel em vez de computador de mesa.

O vice-presidente da divisão Connectcd Life do Yahoo! Europe
afirmou em tuna apresentação em Londres que "em mercados
emergentes, o primeiro contato da maioria das pessoas com a
internet será com uni telefone móvel".

O mercado do aplicações de negócios voltadas para disposi-
tivos móveis será um dos que mais vão crescer no mundo nos
próximos anos. O estudo Mobile Business Applications and
Services, realizado pela empresa de pesquisas ABI Research,

aponta que deverá ter um crescimento médio de 102% ao ano,
durante os próximos cinco anos.



POR MAURÍCIO MOTA

Fizemos uma "entrevista móvel" com Alex Pinheiro, fun-
dador e CEO da Gol Mobile, Lambem sócio-fundador da WIZ

Technologies, empresa lider na América Latina em downloads
de jogos e aplicativos para celulares CDMA. E tombem com Al-
fredo Werner, Gerente de Marketing e Vendas para a América
Latina no segmento de Telecomunicações América da Sagem
Orga, conglomerado alemão com forte presença mundial rias
áreas de tecnologia e segurança.

Foram conference calls com os três celulares, SMS enviados

aleatoriamente durante o dia, perguntas e respostas curtas via
Twitter, além é claro, de falarmos normalmente pelo celular.
Vivenciamos cada uma das possibilidades da mobilidade na
prática. O resumo desse bate-papo móvel é o que segue:

Alex Pinheiro - O primeiro celular digital pré-pago foi ati-
vado no Brasil em 1996. Hoje, são mais de 123 milhões linhas

habilitadas, com penetração em todas as camadas sociais. Hoje,
o status da posse de um celular diminuiu, a cobertura já não
faz tanta diferença e os preços dos pacotes de voz estão ficando
parecidos. É nesse cenário que vejo a grande oportunidade dos
provedores de conteúdo, grupos de mídia, agências de publici-
dade e empresas de tecnologia transformarem-se, juntamente
com as operadoras, nos grandes personagens da mobilidade
interativa via celular.

Alfredo Werner - Houve um tempo em que a medida de "mo-
bilidade" era o tamanho do fio do seu telefone. Tivemos uma

evolução fantástica, mas ainda atrelada a voz. Muito pouco da
receita vem de dados. De um lado, pelo custo, de outro, pela
baixa performance. Com o 3G e os novos aparelhos como o
iPhone, isso vai mudar.

Alex Pinheiro - Faltam ainda, as regras gerais do negócio e

a regulamentação do mercado de Serviços de Valor Agregado
(SVAs), os serviços e conteúdos que trafegam pelas redes mó-
veis. Vivemos a inundação de idéias sem fundamentos práticos
provocada pela necessidade das agências de propaganda res-
ponderem aos seus clientes, as operadoras se definindo mais
como empresas de marketing que de TI, além de uma enxurra-
da de enlatados europeus com soluções pseudo-milagrosas,

Alfredo Werner - Posso citar alguns dos principais drivers da
indústria de SIMCard para termos uma idéia do que acontecera
com o celular: Mobilidade e segurança através de Assinatura
Digital, Mobile entertainmcnt, Mobile TV, Ligações VOIP atra-

vés do SIMCard, Convergência do SIMCard com as chamadas
tecnologia sem contato (como a roleta do metrô ou a da entrada
dos edifícios comerciais)

l
Alex Pinheiro - O ensino pelo celular (mobile learning) é uma

das estratégias adotadas para educar 160 milhões de indianos
que vivem em áreas rurais e não sabem falar inglês. No Brasil,
temos 123 milhões de pessoas com celular no bolso. Atuar ai
deveria ser o grande desafio de todos nós.

Alfredo Werner - Na África, as pessoas estão fazendo do ce-
lular um instrumento seguro para transporte de dinheiro. Te-
mendo roubos, em vez de transportar dinheiro em espécie, car-
regam seus celulares com créditos feitos via depósito em sua
conta e que podem ser novamente convertidos em dinheiro em
lojas da operadora.

MeiOOlQTRL



As empresas não terão como fugir. Tudo que poderá ser
desenvolvido nos próximos anos terá como foco a mobilidade.
Para as operadoras de telecomunicação, criar serviços e produ-
tos inovadores será o grande diferencial. A TIM mudou, no ano
passado, a estratégia de ser apenas uma operadora de teleco-
municações para ser unia empresa de comunicação com mo-
bilidade. "As previsões apontam que serão vendidos, este ano,
no Brasil, 12 milhões de PCs. Desse número, cerca de 20% para
os menos otimistas e 50% para os mais entusiasmados serão de
laptops. Isso mostra que os usuários estão buscando mobilida-
de", afirma Renato Ciuchini, diretor de Planejamento Estratégi-

co e Novos Negócios da TIM.
Pensando nisso, a operadora está em fase final de negocia-

ção com parceiros mundiais para lançai- no Brasil, no início do
próximo semestre, um aparelho que será algo entre um com-
putador e um celular. "Esse novo produto irá atender a deman-
da que existe por um terminal que seja menor que um laptop,
mas com a capacidade de processamento de um computador,
e que seja também um telefone móvel", diz. A empresa já vem
investindo em parecerias para aumentar os produtos e serviços
de mobilidade e interatividade. Com o Google, lançou o You-
üibe Mobile e irá disponibilizar o search para celular. Outro
novo aparelho também deverá ser lançado ainda este ano. A

empresa está trabalhando em uma solução em conjunto com a
Telecom Itália, com foco em jovens e executivos, que será um

terminal mais adequado para aplicações de e-mail e também
para acessar e jogar games remotamente.

A operadora Claro também não fica atrás em portfólio de
serviços móveis. Segundo Alexandre Olivari, gerente de Servi-
ços de Valor Agregado (VÁS) da Claro, existem dois pilares que
norteiam o investimento da empresa. Um é relacionado a entre-
tenimento e produtividade, voltado para empresas e executivos,
como serviços de mobile banking. e-mail, mensagens e busca.
O segundo ponto é o portal Claro Idéias, que está disponível via

wap e na web, onde os usuários podem baixar ringtones, ima-
gens, vídeos e jogos. "O celular é o grande device de convergên-
cia. O e-mail, a internet, o banco, o gps foram para o celular, que
passa a ser um mídia center. Hoje, é possível tirar foto, fazer um
vídeo e baixar músicas tudo pelo celular. Isso faz com que as
pessoas se acostumem a ficar sempre online", diz Olivari.

MASTEMQUETER QUALIDADE

Mas não basta tecnologia para atender a demanda da popu-
lação. É preciso disponibilizar conteúdo de qualidade. É nisso

que empresas como a Viacom, uma das maiores empresas de
entretenimento do mundo, estão investindo. "Cada vez mais os
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consumidores demandam novos serviços, procuram por mais
funcionalidade de seus aparelhos (seja computador, celular,
televisão) e a TV móvel passa a ser o objeto de desejo dos pró-
ximos anos. Entender este mercado c sua audiência é um dos
nossos principais objetivos, porque mais do que provedores de
conteúdo para televisão, somo provedores de conteúdo para
todos os tipos de plataforma", afirma Juliana Gattii, diretora de
novas mídias da Viacom Nertworks Brasil.

A MTV Latino America empresa do grupo Viacom, possui
como estratégia principal continuar produzindo conteúdo de
alta qualidade para diferentes públicos e audiência, em esque-
ma 360°. "Já estamos em conversas avançadas com operadores
de telefonia móvel e portais. Com o 3G, o usuário terá a chan-
ce de acessar vídeos mais sofisticados. Lançaremos episódios

exclusivos do conhecido desenho South Park, como conteiido

para celulares", diz Gatü. A empresa também irá lançar novos
jogos semanalmente no site www.mundonick.com.br (hos-
pedado no UOL), além disso os canais Nick Júnior e Nicklo-
deon terão programação específica para os aparelhos móveis.
A PlayPhonc, empresa pioneira no mercado D2C americano
e líder mundial na produção de portais móveis para marcas
como Wal-Mart, Rede ABC de Televisão e Cartoon Networks,

acaba de chegar ao Brasil para engrossar ainda mais os inves-
timentos nesse setor. Baseada no Vale do Silício, na Califórnia,
a companhia, que é uma grande agregadora de conteúdo de
32 marcas de entretenimento no mundo para celular, recebeu
no ano passado um novo aporte de capital do Menlo Ventures,
Cardinal Venture Capital e Scale Venture Partners, no valor de
18 milhões de dólares para financiar a sua expansão no Brasil,

Canadá, México e China.
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Text Box
Fonte: Meio Digital, n. 5, p. 37-43, maio/jun. 2008.




