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Com o tempo, os telefones vão prestar muitos serviços além da voz.  
 
O número de aparelhos celulares com serviços de localização via GPS no Brasil chegou a 500 mil 
unidades em março, disse hoje José Luciano do Vale, gerente de produtos e negócios da 
Qualcomm, empresa desenvolvedora da tecnologia gpsOne.  
 
O serviço foi lançado comercialmente em janeiro pela Vivo, única de plataforma CDMA. "Em três 
meses, já houve mais de 140 mil downloads de mapas de localização", afirmou.  
 
O executivo estima que a demanda por esse produto deve continuar crescendo forte nos próximos 
meses, em linha com a evolução desse mercado em âmbito internacional, embora tenha evitado 
precisar números.  
 
Segundo afirmou, o mesmo produto já é oferecido por cerca de 40 operadoras no mundo todo, 
atingindo um público de 100 milhões de pessoas.  
 
De acordo com Vale, o número de aplicativos, restrito a três no País, também tende a evoluir 
rapidamente. No Japão, por exemplo, há mais de cem diferentes funções. Entre os serviços 
disponíveis no Brasil, há localização de outras pessoas e do próprio usuário, além de busca de 
pontos comerciais.  
 
Ele acredita que os serviços bancários, de localização e segurança (como gerenciamento de 
frotas), serão os próximos a serem incorporados pelo sistema gpsOne1.  
 
Serviços de banco  
 
Para deslanchar, a massificação do uso de serviços bancários por meio de telefonia celular 
depende de mudanças nas estratégias das operadoras. Foi o que defenderam ontem 
representantes de instituições financeiras na terceira edição do "Tela Viva Móvel", seminário da 
Editora Glasberg realizado em São Paulo. De acordo com o diretor de tecnologia da informação do 
Itaú, João Bezerra Leite, a expansão é uma tendência no País mas esbarra em problemas como o 
alto custo das ligações via telefones móveis e na restrição das operações financeiras apenas aos 
aparelhos mais sofisticados. "Eles precisam ser mais amigáveis para permitir a massificação", 
disse.  
 
Segundo o executivo, o Itaú tem uma média de 160 milhões de operações pelo caixa eletrônico, 
ante apenas 120 mil transações mensais via Wap. "Esse número tímido reflete a situação atual", 
afirmou.  
 
Segundo o superintendente de internet do banco Santander, Massayuki Fujimoto, a polarização 
das tecnologias utilizadas pelas operadoras (GSM e CDMA) dificulta a interoperabilidade do 
sistema e deixa os bancos receosos quanto a investir no setor. "É preciso um nível mínimo de 
padronização".  
 
Para Leite, o mobile banking deve começar a deslanchar a partir de 2006, quando o arrefecimento 
do ritmo de expansão da base de clientes de telefones celulares no País deve fazer com que as 
operadoras mudem o foco para a retenção de clientes, por meio do aumento da oferta de 
serviços. Bancos e operadoras de telefonia precisam definir uma estratégia central antes de 
investir na expansão desses serviços no País. O conselho é do consultor Richard Lee, da 
consultoria McKinsey.  
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