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Especial | Tablets e smartphones

Concorrência Equipamentos tendem a se complementar com o tempo

Smartphones ainda são
preferidos por executivos

REGIS FILHO/VALOR

Claudio Tonello, da Rede D’Or São Luís, diz que smartphone tem flexibilidade

Lázaro de Souza
Para o Valor, de São Paulo

Como acontece com centenas
de executivos, a rotina de traba-
lho de Claudio Tonello, diretor
corporativo de Marketing e Co-
municação da rede de hospitais
D’Or São Luiz, começa antes dele
chegar ao escritório da rede, em
São Paulo. Em casa ou a caminho
do trabalho, de posse de seu inse-
parável smartphone, checa e res-
ponde a e-mails, dispara decisões
e lê relatórios pendentes. “A
maior qualidade do smartphone
é a flexibilidade. De qualquer lu-
gar, consigo enviar documentos,
verificar mensagens e resolver
questões como se estivesse no es-
c r i t ó r i o”, diz Tonello.

O executivo é um exemplo de
uma tendência que se firma no
meio corporativo brasileiro e
mundial: a preferência pelo
smartphone em comparação aos
tablets. Uma pesquisa feita pela
Cisco com gerentes de TI em seis
países constatou que, para cada
pedido de tablets, os executivos
demandavam três de smartpho-
nes. Embora a pesquisa não tenha
ouvido executivos brasileiros,
aqui a situação não é diferente.

Segundo os mais recentes nú-
meros da consultoria IDC, espe-
cializada no mercado de tecnolo-
gia e de telecomunicações, o
mercado de smartphones no
Brasil demonstra maior vigor. As
vendas desses aparelhos no país
este ano devem atingir 15,4 mi-
lhões de unidades, um aumento
de 73% sobre 2011, que já tinha
crescido 85% em relação ao ano

Opções vão dos
mais populares
aos sofisticados
Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

Cada vez mais próximos dos
tablets, dos quais se diferenciam
pelo tamanho das telas, os smart-
phones se movem em sentidos
opostos: de um lado, carregam
características, tecnologias e so-
luções mais avançadas para
atrair o consumidor sofisticado;
de outro, obedecem ao ritmo da
massificação com modelos mais
acessíveis e potencial para atrair
usuários do mercado cinza ou
aqueles para quem boa parte da
barreira entre a voz e os dados é o
alto custo dos equipamentos.

Ambos os casos têm por trás o
cenário do mercado de celular
que, no Brasil, atingiu o nível de
saturação. “O mercado agora só
cresce vegetativamente”, diz
Evair Rodrigues, diretor de pes-
quisa da IT Data. O quadro favo-
rece os smartphones, que em
2011 representaram um em cada
seis aparelhos vendidos no Bra-
sil. Um ano antes, a proporção
era de um para dez. No ano pas-
sado, enquanto as vendas totais
de celulares avançaram 32%, che-
gando a 61 milhões de apare-
lhos, o número de smartphones
vendidos saltou 250% – foram
10,6 milhões de unidades, contra
as 4,6 milhões de 2010.

O país acompanha a tendência
global. Dados do Gartner Group
indicam que no primeiro trimes-
tre deste ano as vendas de telefo-
nes móveis caíram 2% ao redor
do mundo, enquanto as de
smartphones saltaram 45%. Para
Marcelo Silva, analista da Frost &

Sullivan, o movimento das em-
presas rumo à camada de consu-
midores com renda mais baixa,
aderente ao mercado cinza, se so-
ma ao esforço das telcos em criar
planos de dados mais acessíveis
em um quadro mais favorável ao
consumo do equipamento.

Motorola e Nokia anunciaram
este mês equipamentos abaixo
dos 400 reais. O MotoGo! da Mo-
torola tem especificações enxu-
tas, como o processador de 600
MHz, mas deve custar em trono
de R$ 320 e oferece aplicativos
populares embarcados para re-
duzir o carregamento do browse
e o consumo de dado, como Goo-
gle Maps, YouTube e e-mail, e
funções como roteador de Wi-Fi
para fornecer experiência de
smartphone.

O Asha 302, da Nokia, sai por
R$ 380, mas já traz processador
de 1 GHz, conexão 3,5 G (HSPA) e
câmera de 3.2 megapixels. “Para o
entrante, é mais importante aces-
sar a internet do que abrir docu-
mentos corporativos”, justifica
Flávia Molina, diretora de marke-
ting da Nokia, que em março lan-
çou dois modelos da linha Lumia,
com plataforma Windows, paco-
te Office, câmera de 8 megapixels
com lente Carl Zeiss, gravação e
reprodução de vídeo HD e memó-
ria interna de 16 GB. No percurso
quase oposto, o Blackberry da
RIM saiu dos meios corporativos
para o consumidor final com pro-
dutos como o Bold 9900, que so-
ma as tecnologias touch, teclado
Qwerty e track pad. Além da segu-
rança, a marca focou a facilidade
de uso e a agilidade.

anterior. Do lado dos tablets, o
impulso nas vendas é até maior,
mas ainda na casa de 1 milhão de
unidades de vendas neste ano,
contra 450 mil vendidos em
2011. “Para missões críticas e ur-
gentes, nada substitui o smart-
p h o n e”, diz Eduardo Diaz Villa-
gran, gerente de soluções móveis
da BinarioMobile, especializada
em integração e serviços ligados
à mobilidade corporativa.

Ao lado da mobilidade, outra
razão para o aumento do interes-
se por smartphones no mundo
corporativo é a evolução da dura-
ção das baterias dos aparelhos.
Suas cargas hoje suportam um
dia inteiro de uso intenso. À noi-
te, basta colocar o aparelho na
tomada e, em menos de uma ho-
ra, estará novamente carregada.

“Também ajudou a popularizar
o uso dos smartphones a melhoria
nos requisitos ligados à segurança
da transação de dados e informa-
ções pela web”, diz Walber Leal, co-
ordenador do núcleo de software
da Cedro Finances, consultoria es-
pecializada em tecnologia para o
mercado financeiro.

De acordo com Leal, essa segu-
rança na web é reforçada pelo
aprimoramento dos recursos de
criptografia. “Como os serviços
de armazenamento de dados em
nuvem oferecidos por grandes
empresas como Apple e Micro -
soft salvam as informações em
blocos separados, mesmo se al-
guém roubar os dados apanhará
apenas partes dos arquivos sem
nexos”, completa o analista.

Apesar da predominância pe-
los smartphones, os gestores de

tecnologia da informação, assim
como executivos que usam in-
tensamente essas ferramentas
são unânimes ao afirmar que são
dois instrumentos complemen-
tares para o dia a dia nas empre-
sas. “Se o smartphone tem a van-
tagem da portabilidade e de pla-
nos corporativos das compa-
nhias de internet e de telefonia,
os tablets são mais robustos e
permitem melhor visualização
de tabelas, planilhas e apresenta-
ções”, comenta Walber Leal.

“O tablet me dá a conveniência
de acessar uma informação sem
ter um notebook à mão”, com-
plementa Roberto Guimarães
Campos, diretor da LCS, especia-
lizada em soluções de Tecnologia
de Informação para data center.

“Vejo o tablet como um com-
plemento das tarefas cotidianas
nas empresas”, define Oliver Ro-
drigues, diretor de marketing e
vendas da Smart Modular Tech -
nologies, produtora de módulos
de memória.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 maio 2012, Especial Tablets e smartphones, p. G3.




