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Como o Android e o iOS 
mudaram a mobilidade

Com a alteração do padrão de uso, funções e expectativas do usuário final,
a ordem do dia será: tenha mobilidade ou voltará para a caixa

Por Edward F. Moltzen, CRN EUA | editorialcanal@itmidia.com.br

A
Intel é, facilmente, um dos 
mais fortes indicadores do 
caminho que a indústria da 
tecnologia da informação 
está tomando e, incontesta-

velmente, sobreviveu ao desastre de 2008 
na economia melhor do que qualquer outra 
empresa no planeta.  

Então, anunciou, em agosto de 2010, que 
não atingiria a meta de receita no trimestre. 
Vale fazer análise. Em um release, a empre-
sa declarou que “a receita está sendo afetada 
pela demanda menor do que a esperada de 
consumidores de PCs, que é um mercado 
plenamente desenvolvido.”

 A Apple, por sua vez, não anunciou este 
tipo de questão em seus mercados. Na ver-
dade, divulgou números cada vez maiores 
de iPhones e iPads sendo despachados para 
venda. Ao mesmo tempo, vários fabricantes 
estão aumentando as vendas de aparelhos 
móveis tipo Android – aproveitando a arqui-
tetura e ecossistema do Google para fabri-
cantes de softwares independentes.  

A conexão é clara: os novos aparelhos 
móveis estão abocanhando os PCs. Mas 
não comecem a tocar a marcha fúnebre 
para o PC. Aguardem respostas da Intel 
e da Microsoft, as empresas mais compe-
titivas na história mundial. Mas quando 

isto acontecer, elas devem levar em con-
sideração o fato de que o mundo agora é 
um lugar diferente.

 Devido aos avanços vistos nos últi-
mos 12 meses com o Android e iOS, es-
tamos, agora, no meio da única e maior 
mudança de utilização de padrão tecno-
lógico na história. Isto provocará um im-
pacto profundo em todo o universo de TI: 
geolocalização/notificação de presença, 
acesso sempre disponível, maior duração 
da bateria, conectividade 3G, conexão 
Wi-Fi, alta definição, além de outras coi-
sas estão mudando nosso conceito do que 
queremos com relação aos produtos.  
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Demos uma olhada em como o iPhone, o 
iPad e os outros aparelhos tipo Android, como 
o Streak, da Dell, tornarão seu trabalho comple-
tamente diferente. Serão levantadas novas ques-
tões, entretanto novas oportunidades surgirão. 

EXPERIMENTE DE TUDO
EM TODO LUGAR 

A plataforma iOS no iPhone 4 da Apple 
lançou a vídeo conferência em tempo real, 
na palma da sua mão, com o FaceTime. Não 
funciona com a rede da AT&T; você e a outra 
pessoa que vai fazer a conferência necessitam 
se conectar via Wi-Fi. Entretanto, isto abre 
caminho para um grande número de poten-
ciais demandas que poderiam aprimorar esta 
característica. 

 Mesmo antes do FaceTime, o primeiro 
serviço de web vídeo, o Qik, oferecia software 
que permitia que os celulares com capacidade 
de vídeo transmitissem um vídeo ao vivo pela 
web – basicamente, qualquer um poderia fazer 
seu próprio telejornal, se tivesse um smartpho-
ne compatível.

O FaceTime, o Qik, os aparelhos tipo smar-
tphone, a função de tempo real, vídeo com alta 
definição mudarão as comunicações móveis bá-
sicas de uma maneira que a tecnologia da gera-
ção anterior não conseguiu.

O FaceTime, entretanto, necessita de um 
iPhone que tenha banda larga com conexão Wi-
-Fi para que funcione. (A rede 3G da AT&T não 
fornece banda larga suficiente). Cabe dizer que o 
FaceTime também funciona com o iPod Touch. 

Para grandes empresas de tecnologia da 
informação, o “experimente de tudo em todo 
lugar” significa que estas demandas de stre-
aming e de conectividade nas redes wireless 
aumentarão a necessidade de gerenciamento 
de banda e balanceamento de carga. Para os 
fabricantes, isto inicia a possibilidade de in-
tegração de vídeo ao vivo com os aplicativos 
do celular. (Vimos, por exemplo, o Salesfor-
ce.com conseguir a posição de liderança nas 
aplicações corporativas nas plataformas iOS. 
Seria ótimo se pudesse integrar vídeos ao 
vivo, via FaceTime, para contato com o clien-
te. Um dia alguém vai fazer isto.)

GEOLOCALIZAÇÃO
Não é apenas o fato de que os iOS e os An-

droids permitem compartilhar sua localiza-
ção por meio de serviços de rede social, como 
o FourSquare ou o Facebook, mas uma outra 
parte dos fabricantes está começando a inves-
tir bastante em suas ofertas, trazendo a geolo-
calização destas plataformas para se tornar o 
negócio principal. 

 Exemplo: a TomTom, criadora dos apa-
relhos GPS, anunciou que habilitará seu sof-
tware do iOS para tirar fotos do iPhone, com 
marcação geográfica e mostrar o caminho 
para voltar ao lugar onde você tirou aquela 
foto. Isto vai, literalmente, permitir que você 
viaje na memória, aprimorando a tecnologia 
da geolocalização dos iOS. 

Atualmente, o “Family Map” da AT&T pode 
aperfeiçoar a geolocalização na sua rede de celu-
lares para avisar aos pais onde seus filhos estão, 
se os celulares estiverem ligados. É como se fosse 
um charme a mais na plataforma dos iOS. O po-
tencial de apresentação desta tecnologia como 
um sistema de posicionamento fácil para geren-
ciamento de frota para as pequenas empresas é 
muito simples.

 A Microsoft recebeu resenhas elogiosas de 
muitas revendas quando apareceu com a tecno-
logia de notificação de presença, entretanto a 
geolocalização nas plataformas iOS e Android   
também terão repercussões significativas. Tudo, 
desde posicionamento de serviço para e-mail, 
até segurança end-point (agora levam cerca de 
dois minutos para localizar um iPad, por exem-
plo, por meio do MobileMe da Apple e limpar 
seu hard drive se ele se perder – sem bagunça 
ou confusão) virá junto com novas expectativas 
do usuário final como um resultado de avanços 
para estas duas plataformas de celulares.  

DURAÇÃO DA BATERIA  
Aqui é onde a Apple está à frente de seus 

concorrentes, incluindo o Streak, da Dell: dura-
ção da bateria.

 O iPad fornece 12 horas constantes de dura-
ção da bateria com versões Wi-Fi only, enquanto 
é utilizado para quase todas as tarefas, inclusive 
assistir a um vídeo. Em uso leve ou moderado 

Na contramão de empresas que 
ainda sofrem com os efeitos da 
crise de 2008, vários fabricantes 
estão aumentando as vendas de 
aparelhos móveis tipo Android – 
aproveitando a arquitetura e ecos-
sistema do Google para fabricantes 
de softwares independentes;

Impactos profundos em todo o uni-
verso de TI: geolocalização/notifi-
cação de presença, acesso sempre 
disponível, maior duração da bate-
ria, conectividade 3G, conexão Wi-
-Fi, alta definição etc;

A plataforma iOS no iPhone 4, da 
Apple, lançou a vídeo conferência 
em tempo real, na palma da sua 
mão, com o FaceTime;

A ultramobilidade reserva aos fa-
bricantes a possibilidade de inte-
gração de vídeo ao vivo com os 
aplicativos do celular – o Sales-
force.com conseguiu a posição de 
liderança nas aplicações corporati-
vas nas plataformas iOS;

A TomTom, criadora do GPS, anun-
ciou que habilitará seu software do 
iOS para tirar fotos do iPhone com 
marcação geográfica e mostrar o 
caminho para voltar ao lugar onde 
você tirou a foto;

O iPad fornece 12 horas constantes 
de duração da bateria com versões 
Wi-Fi only, enquanto é utilizado 
para quase todas as tarefas, in-
clusive assistir a um vídeo. Em uso 
leve ou moderado pode durar mais 
do que três dias sem a necessidade 
de carregar, coisa que nenhum no-
tebook oferece.

As razões que 
justificam a 
mudança de 

paradigma que 
Android e iOS 
trouxeram à 
mobilidade...
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(para tarefas como e-mail, processador de 
textos ou leitura de e-books), pode durar 
mais do que três dias sem a necessidade de 
carregar. Então, imagine esta situação: você 
embarca em um avião, chega ao seu destino 
e percebe que se esqueceu de colocar na mala 
o carregador. Se for uma viagem a negócios 
por três dias ou menos, você pode se sentir 
aliviado. Isto não acontece nem mesmo com 
a melhor bateria de notebook que revisamos 
no laboratório Test Center da CRN. 

 Os fabricantes de notebook devem se 
preocupar, e muito, se os usuários simples-
mente decidirem deixar seus laptops em 
casa quando forem viajar a negócios porque 
podem levar o seu iPad, em vez do notebook. 
Assim como a mobilidade incentivou a mi-
gração dos desktops para os notebooks, a 
mobilidade sem inconveniências (sim, cabo 
de força e tomadas podem ser bem incon-
venientes para as pessoas que viajam mui-
to a negócios), vai alterar os padrões de uso 
também. Os fabricantes devem dar uma boa 
olhada no espelho e em seus projetos nos la-
boratórios de pesquisa e desenvolvimento, 
para descobrirem como competir com a du-
ração de bateria do iPad. Uma vez que muda-
mos o padrão de uso, é para sempre.

 A duração da bateria no iPhone, rodan-
do em iOS 4.1, pode variar drasticamente 
dependendo do que você estiver fazendo. 
Para ligações padrão, e-mail, ouvir músi-
ca e digitar uma mensagem, com o brilho 
no nível mínimo de conforto e o GPS des-
ligado, um iPhone pode durar entre 9 a 10 
horas antes de acabar a bateria. Entretanto, 
se alguns aplicativos mais avançados esti-
verem em uso, incluindo o GPS, a bateria 
pode acabar muito mais rapidamente. Para 
a maioria das pessoas, o iPhone fornece ba-
teria para um dia inteiro.

 Tivemos uma boa experiência de dura-
ção de bateria com o Dell Streak (quase seis 
horas com web-browsing, assistindo a víde-
os, tirando fotos, filmando, por exemplo), 
entretanto verificamos isto quando o apare-
lho foi desligado, a bateria se esgotou muito 
mais rápido do que gostaríamos. Isto não é 

algo que faça você desistir do negócio, e re-
almente esperamos que a Dell aprimore isto 
nas próximas versões do Streak. 

VERDADEIRA MOBILIDADE
Conversamos com Michael Dell na sede 

de sua empresa, em 2007, e questionamos 
como ele planejava competir com o iPhone, 
da Apple, seu concorrente, que ainda não 
havia sido lançado, mas já estava fazendo 
muito barulho. 

Naquela época, ele não tinha uma res-
posta para esta pergunta, mas não se es-
quivou de um cenário maior. “As pessoas 
querem levar a internet com elas,” o exe-
cutivo nos disse.  

Avançando para este verão, a Dell 
lançou o Streak, seu Android, que é con-
corrente tanto do iPhone, quanto do iPad. 
Sim, três anos de atraso em relação à Ap-
ple. Sim, a Dell tinha grandes falhas em 
aparelhos que cabem na mão nos últimos 
anos. (O DJ Ditty da Dell é embaraçoso até 
hoje). Mas após analisarmos o Dell Streak e 
medi-lo sob diversos fatores, é claro que a 
empresa investiu no desejo do mercado em 
se ter internet em qualquer lugar. 

O Streak também é maior do que o 
iPhone e menor do que um iPad. Possui 
uma tela de 5 polegadas que é muito con-
fortável para se ver (mais bonito do que o 
iPhone), e é mais fino do que meia polega-
da. Cabe dentro do bolso de uma jaqueta, o 
que um iPad não consegue fazer. Com a co-
nectividade 3G, é possível utilizar o Streak 
como um telefone celular principalmente, 
embora você pode se sentir Gordon Gekko 
nos anos 80 usando um celular maior que 
o padrão, quando você compara com ou-
tros smartphones no mercado.   

E o mercado de Android, ao mesmo 
tempo que não é tão robusto quanto o iTu-
nes App Store da Apple, continua a crescer 
rapidamente com um novo software im-
portante. O Salesforce.com, por exemplo, 
lançou um software para a plataforma 
Android. Fez seu Chatter app disponível 
para Android – fornecendo mensagem ins-

tantânea e colaboração – e é gratuito para 
posicionamentos existentes no Salesforce.
com ou US$ 15 por mês separadamente. 
Esperamos mais do Salesforce.com tan-
to para Android, quanto para iOS para os 
próximos trimestres. 

 O resumo da ópera: se você não está 
desenvolvendo posicionamentos de TI e 
fabricando opções para o iOS e Android 
na empresa, é provável que você seja pego 
de surpresa se for uma revenda. Os pa-
drões de uso, funções e expectativas estão 
mudando – e rapidamente – e os modelos 
de solução de 2008 estão a caminho da ob-
solescência, sem condições para se criar 
nestas novas plataformas. 

Facilidades também serão um cami-
nho rápido para a mudança. A capacida-
de de limpar um hard drive remotamente 
em um aparelho móvel do cliente – como 
mencionamos anteriormente com o iPho-
ne e o iPad – vai se tornar um elemento bá-
sico para as soluções, ao contrário do que 
é atualmente.  

A Microsoft alterou o Exchange para a 
plataforma iOS há dois anos, e efetivamen-
te fez um dispositivo Apple pronto para 
uso corporativo. O Android ainda tem que 
se atualizar um pouco, mas com o AT&T 
não sendo uma opção para muitos negó-
cios – particularmente aqueles onde o ser-
viço 3G da AT&T não está disponível – o 
Android continuará sendo uma platafor-
ma complicada para grandes empresas de 
TI se desenvolverem. 

 O que se fala em Redmond, 
Washington, também 
é que a Microsoft está 
finalmente pronta para ver 
de forma mais séria o Win-
dows 7 celular – e pode-
mos verificar isto nas pla-
taformas AT&T e T-Mobile 
no final do ano.

 Neste ano, a ordem 
do dia será: tenha mo-
bilidade ou voltará 
para caixa.

Text Box
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