
Não deixe que a tecnologia atrapalhe a estratégia de mobilidade 
 
Mais relevante do que optar por navegação internet ou uso de Apps é saber quais produtos e 
serviços oferecer, para que público, a quanto, e quando. 
 
Os gestores de marketing estão conseguindo criar alguma confusão nos departamentos de TI 
em torno das estratégias para chegar aos clientes através dos dispositivos móveis. Uns 
defendem o uso de tecnologia de navegação tradicional. Outros o investimento em aplicações 
de mobilidade. Mas nas duas visões prevalecem as mesmas hipóteses, segundo o estudo ‘Why 
the web versus application debate is irrelevant to your mobile product strategy”, recém 
divulgado pela Forrester. 
 
A consultoria revela que as organizações debatem-se com o dilema de escolherem um ou outro 
caminho, face à visão das estratégias de venda de produto. O autor do trabalho, Thomas 
Husson escreve que “as empresas tratam o uso da internet móvel como se fosse uma questão 
de fé.” 
 
“Mas, na verdade, quanto mais os consumidores acessam a Internet móvel, mais descarregam 
aplicações e vice-versa”, explica. Para o estudo, a Forrester considerou também um estudo 
recente da European Technographics Consumer Technology Online Survey, no quarto trimestre 
de 2010, que ouviu 14 363 usuários adultos em sete mercados: França, Alemanha, Itália, 
Holanda, Espanha, Suécia e Reino Unido. Os entrevistados eram todos membros do grupo 
Ipsos MORI-online. 
 
A Forrester identificou uma correlação clara entre o uso de Internet móvel e os aplicativos 
móveis. Mais da metade dos consumidores europeus que instalam aplicações móveis em seus 
dispositivos, pelo menos mensalmente, também acessam a Internet através dos seus 
smartphones, pelo menos diariamente. E, quanto mais frequente é o acesso dos consumidores 
à Internet por suporte móvel, mais provável é que façam o download e instalem aplicativos, 
pelo menos mensalmente. 
 
“O debate em torno de aplicações Web, aplicações híbridas e otimização de sites para 
smartphones nada mais é do que jargão da indústria. Os consumidores estão interagindo com 
as marcas através de smartphones capazes de utilizar várias tecnologias”, dizem o analistas. 
 
Segundo a Forrester, tecnologias de comunicação em móvel, como o HTML5, o Long Term 
Evolution (LTE), as tecnologias de realidade aumentada (RA), e de transmissão de dados por 
proximidade como a Near Field Communication (NFC) podem parecer muito promissoras. Mas 
os estratégias de venda de produtos esquecem-se muitas vezes de fazer a pergunta a partir da 
perspectiva mais correta: quais produtos e serviços, para que público, a quanto, e quando? 
 
Neste contexto a Forrester recomenda: 
 
1 - Não deixe a tecnologia ditar as decisões na mobilidade; 
 
2 - Desenvolva um enfoque nas aplicações para otimizar a prestação de serviços destinada à 
“maioria dos usuários de smartphone”; 
 
3 - Dedique recursos ao suporte da Internet móvel para garantir audiências, mas com serviços 
menos centrados em dispositivos; 
 
4 - Prossiga o desenvolvimento das estratégias em paralelo e garanta que se complementam; 
 
5 - Considere o uso de aplicações híbridas para reduzir custos e maximizar o alcance; 
 
6 - Lembrem-se de que as fronteiras entre aplicações e a Internet móvel vão diluir-se cada vez 
mais. 
 



Fonte: CIO online, 24 maio 2011. [Portal]. Disponível: <http://cio.uol.com.br>. 
Acesso em: 25 maio 2011. 


