
  

Juliano Aragão, da ND Mobile, empresa 
catarinense especializada no desenvolvimento 
de aplicativos, é otimista em relação às 
mudanças para o mercado de apps 
corporativos com a chegada da internet móvel 
de alta velocidade. "Este é um mercado que 
ainda está começando, mas que tem 
excelentes perspectivas de crescimento", 
aponta. "A parcela maior do mercado está nos 
usuários pessoais, mas isso tende a se 
diversificar." 

O desenvolvedor acredita, contudo, que a 
mudança não será imediata. "Em um ou dois 
anos o mercado estará bastante aquecido", 
opina. A demora seria necessária para o 
desenvolvimento maior do mercado, que 
ainda tem poucos parâmetros de como os 
clientes corporativos vão se comportar. 

Nos próximos anos, as empresas de 
desenvolvimento de aplicativos precisarão se 
aprofundar novo universo de demandas e 
necessidades de seus clientes. Isso porque, 
até agora, a demanda por aplicativos, mais 
frequente entre usuários pessoais, estava 
voltada para o lazer e o entretenimento. 

Um levantamento divulgado no fim do ano 
passado pela Hi Mídia, holding digital do 
Grupo RBS especializada em segmentação e 
performance em mídia online, mostra que 57% 
dos usuários de smartphones e tablets 
mantinham aplicativos de música em seu 
aparelho, 54% de entretenimento, 52% de foto 
e vídeo e 51 % de redes sociais, aplicações 
com perfil mais distante do universo 
corporativo. 

Há, contudo, experiências que podem ser 
levadas do universo pessoal para o 
profissional. A terceira categoria de aplicativos 
mais baixados no Brasil, com 52% de 
usuários, são os de navegação, como GPS e 
mapas, estes 

grandes arquivos que hoje ficam restritos à 
rede interna das empresas poderão ser 
compartilhados entre equipes, afirma o diretor 
da Dexrta. "Estamos muito atentos ao 
mercado. Business intelligence e 
compartilhamentos de informação em equipes 
crescerão muito", completa. 

Ele afirma ainda que uma tendência para 
os modelos de relação empregado-empresa 
será beneficiado com a nova tecnologia: o 
home office. "Aplicativos que dão a 
possibilidade de fazer reuniões remotas, 
chamadas de vídeo e de voz poderão se 
expandir", acredita. A lista inclui ainda 
ferramentas para edição e compartilhamento 
de arquivos e de acesso remoto a banco de 
dados. 

Uma pesquisa divulgada recentemente 
pelo jornal New York Times mostra que, em 
dois anos, 37,2% de todos os empregados do 
mundo trabalharão em casa, sem precisar 
comparecer diariamente aos escritórios. 
Atualmente esse percentual é de 20%. 

Até dez vezes mais rápida, mais segura e 
eficiente. Assim promete ser a internet 4G, 
como o próprio nome remete, a rede de 
telefonia móvel de quarta geração (4G), que 
acaba de chegar às principais cidades do 
país. Junto com ela, abrem-se novas 
possibilidades de negócios, incluindo o já 
bilionário mercado de aplicativos ou apps, 
como também é conhecido. 

Não é exagero dizer que o mercado de 
aplicativos para entretenimento e lazer, 
voltados a usuários individuais, será 
amplamente beneficiado pela internet móvel 
mais veloz. Mas e o desenvolvimento de apps 
corporativos, vai finalmente florescer a 
experimentar taxas chinesas de crescimento? 
Ou continuará com proporções reduzidas? 

A reportagem ouviu vários 
desenvolvedores de aplicativos atrás de 
respostas para estas e outras questões, como 
os obstáculos que o setor terá que vencer para 
crescer nos próximos anos. As opiniões ainda 
não são conclusivas, mas apontam para uma 
série de caminhos que deverão conduzir as 
empresas do setor e seus potenciais clientes 
nos próximos anos. 

Animado com a nova tecnologia, Bill 
Coutinho, diretor de marketing e tecnologia da 
Dextra, acredita que um novo universo de 
possibilidades se abrirá com a tecnologia 4G. 
"Atualmente, a maior parte das oportunidades 
é para entretenimento, mas com a internet de 
maior capacidade uma série de oportunidades 
de compartilhamento se abre", acredita. 
"Atividades que exigem maior desempenho 
seriam as mais beneficiadas", avalia. 

O compartilhamento de grandes 
quantidades de informação e acesso a 
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sim com uma forte interface com o mercado 
de empresas. Os apps de finanças, embora 
em menor escala, também são populares, 
presentes em 21% dos dispositivos móveis. 

Aragão acredita, contudo, que a chave 
para aproximar aplicativos para dispositivos 
móveis e empresas é investir em ferramentas 
de agilidade. "A principal vantagem da 4G é 
que ela é muito mais rápida. Então, acredito 
que aplicativos que ajudem, por exemplo, na 
tomada de decisões e a fechar negócios 
tendem a ser os mais beneficiados", opina. 

"No caso de um vendedor externo, por 
exemplo, ter um aplicativo que atualize 
automaticamente quando um produto entrar 
no catálogo da empresa, ele terá muito mais 
condições de fechar negócios do que no 
modelo atual, onde em geral é preciso abrir 
e-mail e baixar atualizações", completa. 

Mudanças modestas 
Dan Eisenberg, CEO da carioca Nano 

Studio, não crê numa grande transformação 
no mercado corporativo com a chegada da 
quarta geração de internet móvel. "A grande 
maioria das empresas utiliza um tráfego 
grande de texto, que não é tão pesado. Com a 
4G elas terão mais agilidade, mas não acredito 
em uma revolução", justifica. 

Para ele, o que deve acontecer é 
justamente o inverso: o aprofundamento do 
modelo atual, com a primazia absoluta dos 
apps de entretenimento e diversão voltados 
para os consumidores finais. "A internet 4G 
favorecerá as aplicações que utilizam um 
tráfego grande de informação, como 
teleconferências, imagens, vídeos. Tudo isso é 
muito forte no mercado de clientes individuais", 
explica Eisenberg. 

Embora menos cético, Fábio Nunes, 
diretor de operações da paulistana Navita, 
especializada em mercado de mobilidade 
corporativa, acredita em uma mudança parcial 
no mercado. "A 4G é mais rápida e segura, 
então naquilo que exige rapidez e segurança o 
mercado vai se abrir", opina. 

Assim, apps mais pesados "como os de 
vídeochamadas e streaming vão abrir muito 
mercado", avalia Nunes. Usuários remotos 
terão mais facilidade de se comunicar com as 
bases, ou redes com suas sedes. "Uma 
empresa que tem pequenos pontos de venda 
espalhados, por exemplo, com o tempo, caso 
o preço comece a cair, poderá adotar o uso 
de aplicativos em conexões 4G", afirma. 

Para ele, contudo, as mudanças não 
serão generalizadas. "Trata-se de um 
amadurecimento da tecnologia de 
comunicação móvel. Não é a 4G apenas, mas 
um processo natural que toda 

tecnologia passa", completa o diretor de 
operações da Navita. 

Obstáculos à vista 
Independentemente do caminho que 

o mercado trilhe, já se sabe quais serão 
a pedras encontradas no caminho. A 
primeira é a desconfiança das empresas, 
de forma geral. "Quando se acessa uma 
informação através de um aplicativo, 
de certa forma essa informação está 
saindo de dentro da companhia, e isso 
ainda é um tabu para muitas delas, que 
temem que haja o vazamento de suas 
informações", conta Aragão, da ND Mobile. 

É justamente essa desconfiança que 
faz com que a tecnologia esteja muito mais 
presente entre clientes individuais do que 
corporativos. 'Trata-se de uma tendência 
natural de qualquer tecnologia. Primeiro, ela 
se estabelece entre os usuários individuais, 
para só depois ser adotada pelas 
empresas", observa Nunes, da Navita. 

Assim, as empresas precisarão mudar sua 
cultura de gestão da informação e efetuar uma 
reengenharia nos seus mecanismos de 
proteção de sistemas, definindo o nível de 
acesso que cada aplicativo poderá ter e 
evitando que um trivial celular perdido se torne 
o pivô de problemas como o vazamento de 
dados confidenciais ou o ataque a sistemas e 
softwares. 

Outro obstáculo que precisará ser 
superado para que ao menos as más 
conservadoras promessas envolvendo o 4G 
se confirmem é a carência de infraestrutura. 
"Não basta instalar uma antena e oferecer o 
serviço, porque aí a velocidade vai continuar 
lenta. É preciso investir em uma estrutura 
capaz de tomar a internet realmente segura e 
veloz", completa Nunes. 
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Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 9, n. 90, p. 24-25, maio 2013.




