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Popularização dos computadores de mão atrai empresas  
 
Atraídas pelo crescimento do mercado de computadores de mão, as empresas de Internet estão 
investindo na adaptação de serviços e conteúdo para palmtops, na esperança de conquistar novos 
clientes. Da música aos guias de informação, a oferta cresce significativamente, à medida que os 
modelos de handhelds ganham mais velocidade e recursos.  
 
O iMusica começou, no início do mês, a oferecer downloads de arquivos musicais para Pocket PCs, 
em parceria com a empresa especializada Hands. Segundo o vice-presidente do site, Claudio 
Campos, o Brasil está bastante atualizado com a tecnologia e há poucas restrições à adaptação 
dos recursos do Windows Media Player aos palmtops.  
 
"Por enquanto, estamos disponibilizando apenas alguns dowloads para os PDAs, devido a 
limitações de qualidade que ainda existem nos palmtops. Nossos arquivos musicais apresentam a 
facilidade de poderem ser acessados em vários endereços e agora pretendemos expandir o 
número de usuários através da tecnologia móvel", afirma Campos.  
 
Número de usuários é de 600 mil no país  
 
A Hands, responsável pela adaptação à plataforma móvel, tem parcerias com a maioria dos sites 
que hoje disponibilizam seus serviços e conteúdo a usuários de computadores de mão.  
 
"Existem cerca de 600 mil palmtops no Brasil. Destes, aproximadamente 420 mil possuem todas 
as funções do equipamento, desde agenda pessoal até o acesso a sites. Projetamos um 
crescimento de 80% de usuários de palmtops para este ano", afirma o diretor de marketing e 
vendas da Hands, César S. César.  
 
Uma das formas de baixar os arquivos dos sites para o palmtop é acessar a página da Hands 
(www.hands.com.br) e procurar o link do endereço desejado. Depois, basta seguir as instruções 
de download do próprio site. "Acredito que, até o final de 2003, serão cerca de 36 novas 
empresas clientes que desejarão adaptar seu conteúdo ao equipamento", diz César.  
 
A Via Global, que mantém guias online como o Via-Rio e o Via-Sampa, também aposta na 
adaptação dos serviços aos palmtops. De acordo com o gerente de produtos do site, Bruno 
Rodrigues, o objetivo é associar o tipo de conteúdo, que inclui orientações sobre cidades, ao 
conceito de mobilidade do equipamento.  
 
"Percebemos que esta seria uma boa oportunidade para conquistarmos mais usuários e 
atingiríamos um público com maior poder aquisitivo, potenciais clientes para nossos serviços", 
explica Rodrigues.  
 
Para colocar o plano em prática, a Via Global, que assim como o iMusica tem parceria com a 
Hands, precisou adaptar o sistema dos palmtops, aproximando-o ao dos PCs. Desta forma, o 
conteúdo do site poderia ser melhor aproveitado nos equipamentos portáteis.  
 
O site, que começou a oferecer serviços em palmtops há cerca de dois anos, já tem 50 mil 
usuários, que por enquanto dispõem de acesso gratuito. O conteúdo do site no palmtop pode ser 
atualizado através da conexão do equipamento ao PC. Este procedimento, porém, não deverá ser 
necessário por muito tempo. "Acredito que, em breve, os palmtops poderão ser ligados em rede, 
como aconteceu com os PCs. Por enquanto, precisam ser conectados aos computadores para 
atualizar seus dados na Web", explica Rodrigues.  
 



Novos conceitos na adaptação do conteúdo  
 
A adaptação do conteúdo de sites aos palmtops exigem atenção à questão da usabilidade. Bruno 
Rodrigues alerta que os responsáveis não devem se prender a conceitos da Internet que deram 
certo nos PCs, mas podem ser um erro na nova plataforma.  
 
"É necessário estar atento às diferenças entre os equipamentos para que as características do 
palmtop sejam bem exploradas no momento da adaptação do conteúdo. O principal, neste caso, é 
aproveitar a mobilidade do equipamento, para não perder sua funcionalidade", observa.  
 
O portal iG oferece há três anos o SeliG, serviços de Internet para equipamentos móveis, que 
adapta conteúdo dos sites Morango, Babado, Árvore do Bem e Último Segundo para celulares e, 
mais recentemente, palmtops. De acordo com o editor-chefe do SeliG, Fábio Koiti, os Pockets PCs 
levam vantagem em relação aos celulares, porque os sites são adaptados com mais facilidade ao 
formato de suas telas.  
 
Koiti, que espera a popularização dos Pockets PCs para lançar novos produtos, acredita que um 
dos segredos para adaptar o conteúdo de desktop para os palmtops é o conhecimento de todos os 
recursos disponíveis nos equipamentos móveis e também do perfil dos usuários.  
 
"É preciso saber se o visor é colorido, qual a resolução máxima das imagens, qual a 
disponibilidade do serviço (que varia de acordo com o provedor). Com o domínio dos dados 
técnicos é possível disponibilizar serviços e atrações para atender melhor o usuário. Outro ponto 
importante é a preocupação com o perfil de uso da tecnologia móvel. Tudo deve ser mais prático, 
com consultas rápidas e objetivas, afinal, a navegação desses usuários costuma ser bem mais 
rápida do que as dos internautas", analisa Koiti.  
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