
dessas campanhas, novas ferramentas são exigidas a cada
momento. O Bluetooth 3.0 é uma delas. A nova tecnologia
será lançada este ano, porém só chegará realmente no
mercado a partir de 2010. Com ela, a transferência de arquivo
será mais rápida do que é atualmente. Além disso, terá
suporte para três tecnologias: o Bluetooth clássico, o Wi-Fi e
a ultrabanda larga (wideband-UWB).

Segundo a consultoria Gartner, neste ano, o foco será tornar
as interfaces mais acessíveis à web móvel, além de permitir
o melhor desempenho de aplicativos mobile. A tecnologia de
localização será essencial para permitir que novos serviços
sejam realizados. Com ela, haverá um avanço em serviços,
como as redes sociais, o que permitirá ao usuário saber
onde está seu contato, por exemplo. Porém, uma dúvida
certamente surgirá: qual será o limite desse serviço para que
a privacidade e a segurança dos usuários não sejam afetadas?

A banda larga móvel foi um dos serviços que mais se
destacou em 2008, por causa dos preços oferecidos pelas
operadoras, e será mais uma vez o grande destaque neste
ano. Espera-se que, entre 2009 e 2010, o aprimoramento da
qualidade do serviço atraia ainda mais usuários.

Com mais facilidade ao acesso 3G e a evolução dos
aparelhos celulares, o site de tecnologias IDG Now! aposta
que 2009 será o ano das redes sociais móveis. Segundo o
site, dados da In-Stat apontam que o número de usuários
que acessarão redes sociais pelo telefone celular chegará
a 975 milhões, até 2012, pouco além do número total de
internautas do planeta atualmente, de acordo com os
dados da comScore.

O Wi-Fi também é uma das ferramentas que deverá revolucionar
o mobile marketing. Uma cafeteria na Holanda passou a
"divulgar" seus produtos e promoções por meio dos clientes
que acessam a rede Wi-fi oferecida pela loja. Quando o cliente
tenta acessar a rede Wi-fi da cafeteria, em vez de ele localizar
a rede pelo nome padrão, como CoffeeCompany-WiFi, o
que aparece é: "HaveYouTriedTheCarrotCake?" "Mmm...
YummyMuffinOnly2Euro", "BuyCoffeeForCuteGirlOverThere?", ou

então, "TodaysSpecialEspressoi,60Euro", entre outras. Mas essa
ferramenta não é privilégio apenas dos holandeses. Provedores
de Internet, da cidade de Votuporanga, em São Paulo, também
utilizam essa prática na divulgação de suas promoções.

Outra empresa, a Accenture, criou uma nova área voltada
à mobilidade, com o objetivo de auxiliar operadoras de
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telecomunicações e empresas de prestação de serviços no
desenvolvimento e na implementação de aplicativos móveis
para seus clientes.

A nova unidade de negócios - a Accenture Mobility Operated
Services-foi lançada na Itália e oferecerá uma "loja de

serviços" móveis, e inclui desde o projeto até a oferta e
gerenciamento das aplicações, as quais poderão ser utilizadas,
em diversos segmentos, como financeiro, vouchers, bilhetagem
e coleta de dados. A nova unidade é baseada na Plataforma de
Entrega de Serviços (Accenture's Service Delivery Plattform - SDP),

que reduz o custo de capital inicial de tecnologia da informação
e de infraestrutura, enquanto minimiza o risco e a complexidade
de gerenciar múltiplas conexões de terceiros. O dispositivo pode
ser integrado às plataformas de comunicação de fornecedores
e parceiros de negócios da empresa, combinando hardwares,
softwares e serviços.

E, para finalizar a gama de serviços de mobile marketing, já foi
anunciada a chegada da rede 4G. Apesar de mais de 3 milhões
de pessoas já usarem a rede 3G na América Latina (57%
deste montante são brasileiros), especialistas avaliam que as
operadoras necessitam que a Anatel libere novos espectros para
a chegada da 4G.

Gartner Group é uma empresa de consultoria fundada
por Gideon Gartner, em 1979.
A Gartner desenvolve tecnologias relacionadas à
introspecção necessária para seus clientes tomarem
suas decisões todos os dias. A Gartner trabalha com mais
de 10 mil empresas, incluindo CIOs e outros executivos
da área de TI, nas corporações e órgãos do governo. A
companhia consiste em Pesquisa, Execução de Programas,
Consultoria e Eventos. A empresa mantém sua sede em
Stamford, Connecticut, Estados Unidos, e tem mais de
3.700 associados, incluindo analistas, pesquisadores e
consultores em mais de 75 países pelo mundo.

O Brasil ainda vive as primeiras experiências em 3G, com as
redes HSDPA-capazes de prover banda larga a velocidades
de até 1 Mbps -, mas as agências podem começar a estruturar
as campanhas em 4G, pois é uma realidade iminente. A
mudança só não aconteceu ainda, pois o aumento do dólar
e a contenção de créditos ocasionaram inflação nos preços
dos aparelhos, diminuindo o número de vendas. Assim, as
operadoras passaram a oferecer maiores coberturas para investir
em novas tecnologias após a fidelização dos clientes.
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