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Tenho certeza de que você já ouviu falar de alguma ação de inclusão social. São ações como 
Bolsa Família e Bolsa Escola, entre outras. Dentro dessas ações existem algumas voltadas para 
a inclusão digital em que a ideia é oferecer a oportunidade para que todos possam ter acesso 
ao computador, à internet e a novas tecnologias de modo geral. Mas uma ferramenta 
extremamente difundida e poderosa nessa inclusão e muitas vezes deixada de lado é o 
aparelho celular. 
 
A primeira pessoa que falou de celular como veículo de inclusão social foi Pedro Cabral 
(chairman da Isobar Global), e na época nem se falava em smartphones ou acesso à internet. 
A ideia era de que com os celulares pré-pagos e com os aparelhos mais baratos todo cidadão 
poderia ter um celular. Isso representou uma grande oportunidade para milhares de 
profissionais autônomos como pintores, costureiras, pedreiros e mecânicos, que viram no 
celular uma nova ferramenta de comunicação de trabalho capaz de expandir sua clientela e 
melhorar sua qualidade de vida. 
 
Hoje, segundo dados da Anatel, já são quase 190 milhões de celulares e, desses, cerca de 
80% são pré-pagos. Esses números mostram a força e a penetração do celular. Para se ter 
uma ideia, em 2003, eram apenas 46,3 milhões de celulares.  
 
Agora o que as operadoras mais anunciam são as opções de pacotes de dados e os chamados 
smartphones, que estão cada vez mais baratos, impulsionados pela concorrência entre as 
operadoras de telefonia e os fabricantes de aparelhos. Isso está proporcionando uma nova 
onda de inclusão. Não é difícil imaginar que esses milhares de brasileiros com aparelhos 
celulares e sem poder aquisitivo para ter um computador em suas casas usarão o celular como 
principal canal de acesso à internet e todas as suas possibilidades como e-mail, e-commerce, 
sites de busca e redes sociais. 
 
Para melhorar ainda mais esse cenário, já existem diversas iniciativas de estados e prefeituras 
que estão disponibilizando acesso à internet gratuitamente através de pontos wifi espalhados 
por cidades como João Pessoa, Rio de Janeiro e Curitiba. Nessas cidades, basta estar 
passeando com seu celular perto de um ponto de acesso que você poder navegar com uma 
qualidade bem razoável. 
 
Outro serviço que começa a ser cada vez mais oferecido é a possibilidade de utilizar o aparelho 
celular para micropagamentos. Com isso, os pequenos empresários e profissionais liberais não 
precisam mais ter aquela famosa “máquina” da operadora de cartão de crédito para receber 
pagamentos de cartão. Em breve sua manicure, seu jardineiro ou seu marceneiro também vão 
poder ser pagos com cartão de crédito sem qualquer complicação.  
 
Além disso, as empresas e o governo precisam considerar alguns outros fatores na hora de 
planejar sua presença mobile. Qual é o conteúdo mais adequado? Quais serviços podem ser 
oferecidos? Como é o comportamento desses usuários via celular? Tenho visto diversos 
lançamentos de aplicativos e sites mobile que nada mais são do que cópias dos sites que já 
existem, sem qualquer preocupação com a navegabilidade ou relevância dessas ações. 
 
É preciso entender que a navegação via celular se dá quando a pessoa está em diversos 
ambientes, como filas de banco ou supermercado, salas de espera, dentro de ônibus, 
elevadores e, muitas vezes, com o usuário em movimento. Outro fator decisivo é o tamanho 
das telas dos aparelhos que têm em média 240 X 320 pixels. Tudo isso é importante e 
interfere, por exemplo, na quantidade de conteúdo e na arquitetura de navegação, que 
precisam ser simples e diretos. 
 
Quando pensamos em presença de governo, o cenário se amplia. Existe uma infinidade de 
serviços ao cidadão que poderiam ser melhorados e ampliados com uma estratégia de 
presença mobile, desde a diminuição de filas, educação sanitária, transporte público, 
benefícios ao trabalhador entre tantos outros. Se o principal canal do cidadão é o aparelho 



celular, a inclusão social só estará completa quando o governo, de modo geral, tiver uma 
presença ampla e eficiente, oferecendo a todos o acesso aos serviços públicos 
independentemente de seu canal de acesso. 
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