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com "O Balanço Huawei da Banda
Larga Móvel.
Essa realidade da onipresença
está sendo rapidamente assimilada
pelos negócios. Afinal, são pessoas
que constroem empresas e,
novamente, são elas as responsáveis
pela revolução da mobilidade
empreendida na sociedade mundial.
Um fenômeno que já está sendo
comparado à internet nos anos 90,
quando a rede passou a ser utilizada
por quase todas as empresas do
planeta para se comunicar e fazer
negócios com outras empresas

(business-to-business) ou para chegar
a clientes (business-to-consumer).
Agora os profissionais não querem
nem precisam mais estar presos a
mesas e cabos para responder a
solicitações de clientes, chefes,
colegas de trabalho ou parceiros de
negócios. Dois terços (67%) dos Chief
Information Officers (CIOs) e outros
profissionais de Tl consultados para
um estudo feito pela Accenture
acreditam que a mobilidade
impulsionará seus negócios no mesmo
nível ou até ultrapassará o impacto
realizado pela internet na década de

1990. Por isso, mais de dois terços
(69%) dos entrevistados consideraram
alocar mais de 20% do orçamento
discricionário para promover
capacidades de mobilidade para os
negócios, ainda neste ano - com um
forte contraste entre os executivos dos
mercados emergentes (94%)
e os que atuam nos países
maduros (35%).

a

A pesquisa também incluiu uma
versão online com cerca de 4 mil
desenvolvedores de aplicativos de
mobilidade com base na África, Ásia/
Pacífico, Europa e América do Norte,
que criam aplicações, produtos e
serviços para funcionários e empresas
e também consumidores, e constatou
uma grande diferença entre os
objetivos e espectativas de
profissionais que vivem em países em
desenvolvimento e aqueles que
atuam em mercados mais maduros.
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M a r k e t share
No ambiente corporativo, o setor
de serviços financeiros concentra o
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Ao observar o comportamento do
mercado brasileiro, mais uma vez
torna-se impossível negar o paralelo
com a internet. Dados recentes
divugados pela Federação Brasileira
dos Bancos (Febraban) indicam que
o número de operações bancárias
feitas por meio de dispositivos móveis
- mobile banking - aumentou 4% em
2011 na comparação com o ano
anterior e há 3,3 milhões de
correntidas com acesso aos serviços
bancários por dispositivos móveis.
Novamente, o setor financeiro
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Nos países latinoamericanos e
asiáticos, 93% e 8 1 % ,
respectivamente, indicaram que a
mobilidade gerará novas receitas
significativas, mas apenas 6 6 % dos
europeus e 56% dos norteamericanos entrevistados têm a
mesma opinião. Da mesma forma,
metade dos mexicanos e chineses,
bem como 4 0 % e 3 2 % dos
entrevistados indianos e brasileiros,
respectivamente, concordaram que o
impacto da mobilidade nos negócios
pode ser maior do que o causado
pela onda da internet em 1990,
contra a concordância de um em
cada cinco (20%) entrevistados do
Reino Unido e Estados Unidos.
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uso de iPad, seguido pelas
companhias de administração e
serviços profissionais e o setor de
ciências biológicas, aponta pesquisa
feita pela fabricante de gerenciamento
wireless de e-mails e aparelhos Good
Technology.
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A pesquisa da Accenture foi feita
online, em janeiro, com 240
profissionais de Tl entre Chief
Information Officers (CIOs), Chief
Technology Officers (CTOs), Chief
Mobility Officers (CMOs) e diretores
de tecnologia ou Tl) em 23 indústrias,
de 12 países: Austrália, Brasil, China,
França, Alemanha, Índia, Itália, Japão,
México, Espanha, Reino Unido e
Estados Unidos. Metade dos
entrevistados trabalham para
empresas que geram entre US$ 500
milhões e US$ 1 bilhão em receitas
anuais. E a outra metade para as
empresas com receita entre US$ 1
bilhão e US$ 5 bilhões.
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aparelhos da RIM, como o Playbook,
não fizeram parte da pesquisa.
A participação da Apple nesse
mercado cresceu em relação aos
94,7% registrados nos últimos três
meses de 2011. Em consequência, a
fatia do Android entre os usuários
corporativos de tablets caiu de 5%
para apenas 2,7%. Os três modelos
do iPad eram a escolha certeira entre
as empresas e também bastante
populares em meio aos funcionários
que podiam levar seus próprios
aparelhos ao trabalho, informa o
estudo da Good.
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Por outro lado, a pesquisa nota
que os tablets Android não estão
ganhando essa locomoção entre seus
consumidores. O problema para a
plataforma Android é que não há
vantagens de preço e desempenho
para a sua escolha, afirma o vicepresidente de pesquisa da consultoria
Gartner, Leif-Olof Wallin. "Ninguém
em sã consciência compra um
aparelho que não tenha o mesmo
prestígio pelo mesmo preço quando
não estão adquirindo um hardware
que é melhor. A Apple ainda tem uma
grande vantagem", diz. Também
temos mais software corporativos
sendo customizados para os iPads,
explica Wallin.
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da mesma forma como demoraram
para se educar sobre o tema
internet", compara o especialista.
O peso do 2 lugar
Como tablet e smartphones são
plataformas novas e compõem um
mercado ainda em formação é difícil
apontar um padrão tecnológico. Os
próprios sistemas operacionais IOS,
da Apple, o Android e o Windows, da
Microsoft, brigam pela liderança do
mercado, com um certo domínio da
Apple sobre o Android no mercado
corporativo, de acordo com o
levantamento feito pela Good
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Accenture, que se lançou nesta área
de desenvolvimento de aplicativos
para ambientes móveis há cerca de
três anos, vem registrando ganhos
expressivos. Tanto que a área, que
não tinha um executivo líder
responsável pela operação na
América Latina, hoje concentra uma
equipe de criação e é uma das
grandes apostas da companhia não
apenas na região mas em todo o
mundo. "O principal gargalo é o
entendimento do CIO e dos
executivos das grandes empresas
sobre como ir para o mundo de
mobilidade. As pessoas ainda estão
se educando em relação a este tema,

Technology. O resultado geral, o iOS
tem 80% de participação de mercado
e o Android 20%, em comparação
com 7 1 % e 29%, respectivamente,
atingidos no último trimestre de 2011.
O iPad foi responsável por 97,3% dos
tablets ativados por usuários de
empresas nesse período, segundo o
estudo.
A Good continuamente analisa
quais aparelhos são usados entre
seus milhares de clientes
corporativos e governamentais. A
maioria deles está baseada nos EUA,
mas os dados também levam em
conta ativações globais, de acordo
com uma porta-voz da empresa. Os

Por enquanto, a fabricante domina
o mercado de tablets, mas a chegada
dos primeiros dispositivos baseados
no Windows 8 devem afetar os
números de ativações, aponta a
empresa autora da pesquisa. O agora
"velho" iPad 2 ainda foi o tablet mais
popular da Apple no primeiro
trimestre, e o segundo aparelho mais
famoso de modo geral. A terceira
geração do tablet da Apple conseguiu
um ótimo início entre usuários e
corporações e já figurou como o
quarto aparelho móvel mais popular incluindo tablets e smartphones mesmo só tendo chegado às lojas no
final desse primeiro trimestre.
Exemplo de ameaça à hegemonia
iPad, a HP lançou o tablet Slate, uma
plataforma puramente corporativa
fornecida com o Windows 7 e pronta
para Windows 8. Segundo a empresa,
a oferta de dispositivos já com o
sistema operacional da Microsoft vai
acelerar o ingresso das corporações
no mundo da mobilidade. "Com os
atuais sistemas Android e IOS, as
organizações precisam desenvolver
aplicativos ou ferramentas para se
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que por serem específicos de cada
indústria, a HP avalia caso a caso
sem que haja um padrão.
Na linha da integração com o
legado, a IBM incorporou a israelita
Worklight, fornecedora de software
para smartphones e tablets, e com
isso amplia sua oferta para projetos
de mobilidade incluindo o
desenvolvimento de aplicações de
mobilidade, a integração, a segurança
e gestão das mesmas. Em
comunicado, a big blue diz que "a
Worklight tornar-se uma peça
importante em sua estratégia de
mobilidade, oferecendo aos clientes
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comunicar com a base de sistemas
legados, que está basicamente em
Microsoft, e isso consome recursos",
prega Erick Cano, gerente de novos
negócios da HP.
O dispositivo está sendo
homologado junto a um hospital
bastante conhecido no Brasil,
segundo ele, para que os médicos
registrem informações nos
prontuários e confiram os leitos, tudo
já integrado à base de dados da
instituição. "Integração e
comunicação com o legado são os
grandes atrativos destes dispositivos",
defende. Sobre os aplicativos, ele diz
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Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 8, n. 79, p. 14-20, maio 2012.

