
A indústria tem
testemunhado um aumento
no volume de assinaturas
de serviços de dados e
de novos aparelhos com
mais recursos sofisticados.
Estima-se que, em 2013, os
smartphones representarão
aproximadamente 25% do
total de aparelhos móveis
vendidos. A migração das
redes 2G para 3G está se
acelerando de tal forma que,
segundo analistas, as vendas
de aparelhos 3G vão superar
as de GSM em 2010.

A migração de simples
celulares de voz e texto para
smartphones com múltiplos
serviços está sendo
motivada, em parte, pela
adoção de browsers, e-mail,
redes sociais, mensagens
instantâneas, Twitter e
lojas de aplicativos com
conteúdos e aplicações de
fácil acesso.

Na medida em que a
adoção de aparelhos com
GPS aumenta, os dados
analíticos de localização e
velocidade são aperfeiçoados,
com conseqüente aumento
da qualidade dos dados de

tráfego. Com isso, espera-se
um aumento do número de
usuários dispostos a pagar por
serviços avançados de tráfego
em seus celulares.

Celulares com GPS já
permitem que corredores
façam o acompanhamento de
seus treinos, rotas, o tempo
gasto e a queima de calorias.
Brevemente, a qualidade
de vida dos usuários será
aprimorada com a chegada de
novos aparelhos móveis para
a saúde e condicionamento
físico, enquanto a oferta de
serviços aumentará a fim
de atender às necessidades
dos consumidores no
acompanhamento e
monitoramento de todos os
aspectos de seu bem estar e
metabolismo.

Muitos desses serviços

já são ou poderiam ser
transmitidos por redes 3G. No
entanto, para serem adotados,
é necessário universalizar o
acesso à banda larga móvel e
garantir a prática de preços
acessíveis para a população
em massa, além da facilidade
do uso. As operadoras móveis
investiram de maneira maciça
na implementação de suas
redes 3G que, em um número
crescente de casos, oferecem
velocidades de até 7,2 Mbps
para o pico de download e 2
Mbps no upload.

Além disso, o HSPA+ e a
LTE (Long Term Evolution)
irão oferecer cada vez mais
capacidade de rede e, com
algumas dessas tecnologias,
irão transmitir taxas de
pico próximas a 100 Mbps.
Permitir ao usuário uma

experiência no mundo móvel
comparável - ou até mesmo
superior - à experiência
oferecida pelo acesso à
Internet fixa é o objetivo de
muitas operadoras móveis.

Enquanto foca na crescente
demanda do consumidor por
acesso a dados, a indústria
móvel não deve ignorar
o potencial para o futuro.
Serviços de aplicativo-
a-aplicativo, máquina-
a-máquina, telemática,
segurança residencial remota
CCTV, mídia eletrônica
e serviços de saúde e
condicionamento físico estão
a um mundo de distância dos
ringtones, papéis de parede e
jogos móveis - e podem gerar
receita adicional.

Os novos equipamentos
conectados fazem parte de
uma suíte de serviços de
banda larga móvel em franco
desenvolvimento. Eles nos
dão uma idéia de como será
o futuro da mobilidade, que
se encontra no centro de
nossa vida digital. A visão
dos horizontes móveis está se
ampliando e abrindo caminho
para a era da conectividade. •
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