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Com a popularização do smartphones, a tendência é que operações realizadas hoje no desktop 
migrem para os dispositivos móveis 
 
Não se enganem com a simplicidade nem com o tamanho dos arquivos para celular. Um 
estudo da GetJar, uma das maiores lojas de aplicativos móveis do mundo, mostra que o 
negócio de download deste tipo de programa atingirá em 2012 a cifra de US$ 50 bilhões ao 
redor do mundo.  
 
No ano passado, a quantia movimentada foi da ordem de US$ 7 bilhões. De app em app, as 
empresas enchem os cofres. O valor médio de um programa para celular é de 
aproximadamente US$ 2. Com o aumento da demanda, as previsões são de que o valor até 
caia para US$ 1,5, atraindo mais gente para comprar mais.  
 
As projeções de tendências, em um mercado dinâmico como o de aplicativos móveis, são 
sempre temerosas. Há desde aplicações operacionais (como planilhas e editores de texto) 
como games da moda. E muitas das aplicações utilizadas atualmente no desktop sejam 
processadas nos celulares.  
 
Mesmo em questão de sistemas operacionais ainda não há uma definição clara. Segundo 
estudo divulgado no começo deste mês pelo Gartner, a posição número 1 é ocupada pelo 
Symbian (usado em smartphones da Nokia), com 41,2% do mercado. No ano passado, era de 
51% . O segundo colocado é o BlackBerry OS, da RIM, com 18,2%, uma participação que 
também diminuiu: era de 19% em 2009.  
 
Os desenvolvedores observam com expectativa o crescimento de uma plataforma nova e mais 
ousada: o Android. O sistema criado pelo Google tem 17,2% do mercado mundial de 
smartphones. Trata-se realmente de um feito digno de nota. No ano passado, o Android tinha 
um traço (apenas 1,8%). Hoje, ele está em terceiro lugar e deixou para trás o concorrente 
iOS, responsável pelo sucesso do iPhone, da Apple. Por falar nele, o iOS, apesar da fama, 
ocupa a quarta posição (14,2%, no segundo trimestre deste ano). No ano passado, sua 
participação era de 13%. 
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