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As tecnologias móveis atingem a humanidade como um todo e, em especial, os usuários corporativos 

que, cada vez mais, precisam ter acesso, em tempo real, às aplicações corporativas que permitam to-

mada de decisão imediata.

Nesse contexto e, em função da constante evolução das aplicações corporativas, principalmente em 

direção à mobilidade, as corporações se deparam com uma série de desafios ao construir sua estratégia 

de desenvolvimento de aplicações móveis.

A questão da mobilidade é, hoje, um dos mais dinâmicos assuntos da agenda de um CIO:

• Por quais aplicações começar?

• Que dispositivos selecionar?

• Que redes móveis são mais adequadas às demandas dos usuários?

• Quais os benefícios que essas tecnologias podem trazer para a corporação?

• Quais as tecnologias mais adequadas para cada tipo de negócio?

• Como implementar aplicações móveis?

• Quais as tecnologias mais promissoras e seu impacto nas corporações?

Diante desse complexo cenário, a tendência evolutiva das soluções de mobilidade é transportada para 

um patamar estratégico, intimamente ligado à produtividade e à competitividade das corporações, dos 

mais diversos setores, nos próximos anos.

A grande tendência do futuro

Mobilidade

Mais do que a própria Internet, a tecnologia móvel forma a base da principal revolução 
tecnológica do século XXI. Ao permitir ao indivíduo se comunicar a qualquer 
momento e em qualquer lugar, a mobilidade muda a forma dos seres humanos 
interagirem, afetando suas relações sociais, familiares, afetivas e profissionais.
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Tendências no ambiente corporativo:
a empresa em tempo real

A globalização do mercado tem provocado um crescente aumento da competitividade no ambiente 

corporativo. Como reflexo disso, o tempo de maturação de novos negócios e de lançamento de novos 

produtos se reduz cada vez mais, forçando ciclos de tomada de decisão cada vez mais curtos.

Por outro lado, a evolução tecnológica (notadamente o crescimento exponencial da capacidade de 

processamento dos circuitos integrados e o aumento da disponibilidade de banda propiciado pelas mo-

dernas redes de telecomunicações) tem sido o catalisador do enriquecimento da comunicação eletrô-

nica, num esforço de torná-la cada vez mais semelhante à interação pessoal. O melhor exemplo desse 

enriquecimento é a crescente presença do vídeo nos meios de comunicação pessoais: videoconferência 

em telefones celulares, instant messengers e telefones fixos estão entre as formas mais comuns de 

comunicação multimídia.

Nesse ambiente, em que a corporação se torna uma empresa em tempo real e as mídias de comuni-

cação se tornam cada vez mais ricas, as aplicações corporativas acompanham esse movimento e se 

tornam aplicações multimídia em tempo real.

Por que tornar-se móvel?

Dada a evolução das aplicações em direção às interações em tempo real, o conceito de “estação de 

trabalho” ou mesmo de “desktop” já não é suficiente: uma empresa, em tempo real, requer acesso 

imediato à suas aplicações corporativas, possibilitando a tomada de decisões a qualquer hora e em 

qualquer lugar, com máxima flexibilidade.

Esses requisitos deixam claro que um dos principais viabilizadores de uma empresa em tempo real é a 

mobilidade: ao tornar móveis as ferramentas corporativas, rompe-se o laço que prendia o executivo à 

infra-estrutura da empresa e cria-se a possibilidade de trabalhar em tempo real. Assim, a mobilidade é 

um imperativo do ambiente de competitividade atual, e não uma tendência advinda do puro avanço 

tecnológico.

Um ambiente móvel habilita uma empresa a trabalhar em tempo real quando:

Conecta pessoas à informação: o uso de dispositivos móveis e conectividade sem fio permite ao 

colaborador manter-se sempre conectado às aplicações de negócio, ou seja, manter-se atualizado, em 

tempo real, em relação aos indicadores mais adequados às suas atividades.
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Permite e estimula a captura e o compartilhamento da informação: além de permanen-

temente conectado, o colaborador móvel tem a oportunidade de usar a tecnologia para aplicações de 

coleta de dados (incluindo aí aplicações bastante específicas de telemetria móvel) e/ou visualização de 

dados (como, por exemplo, o acesso móvel a sistemas de business intelligence internos da empresa). 

Aqui se incluem também as ferramentas de colaboração, conjunto que permite a interação entre cola-

boradores com o máximo de aproveitamento da infra-estrutura disponível no momento do contato.

Como tornar- se móvel?

TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES

Atualmente, a telefonia celular é considerada a “killer application” do mundo móvel: as chamadas de 

voz são hoje (e deverão continuar a ser por muito tempo) a principal aplicação móvel corporativa. No 

futuro, porém, não se vislumbra uma nova “killer application”; o que fica claro é que irão existir algumas 

características-chave comuns às aplicações móveis de sucesso, que se comportam como blocos básicos a 

partir dos quais se constroem novos serviços e aplicações. 

CARACTERÍSTICAS-CHAVE DAS NOVAS APLICAÇÕES MÓVEIS

Riqueza de informação

Uma das mais fortes tendências de evolução das aplicações móveis é o enriquecimento da informação 

por elas manipulada, fruto tanto do enriquecimento das transações de negócio quanto da sofisticação 

das demandas dos profissionais por comunicação interativa.

Nesse contexto, considera-se informação rica aquela que apresenta um ou mais dos seguintes atributos:

Multimídia: utilização combinada de vídeo, áudio, imagens digitais e, em alguns casos, arquivos de 

diversos tipos (como documentos, no caso de aplicações de mobile office, por exemplo).

Personalizada/”customizável”: a informação disponibilizada e consumida pela aplicação deve 

preferencialmente ser personalizada (dirigida especificamente ao usuário que a acessa no momento) 

e “customizável” (passível de sofrer modificações e adequações feitas pelo próprio usuário, segundo 

suas preferências).
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Dependente de contexto: num ambiente de aplicações em tempo real, a informação deve ser 

relevante ao contexto (conjunto de momento, localização, situação e usuário) em que é acessada. 

Um caso particular de adequação ao contexto são as aplicações sensíveis à localização, recentemente 

popularizadas pelas operadoras de telefonia móvel. Nessas aplicações, também conhecidas como LBS 

– Location Based Services, o apelo da sensibilidade ao contexto assume quatro diferentes ângulos, 

compondo uma proposição de valor bastante atraente para o usuário final.

Quando combinada às já mencionadas aplicações de automação de força de vendas/equipe de campo, 

a capacidade de determinar a localização do usuário torna-se um importante atributo diferenciador. 

Prova disso é o sucesso das aplicações móveis de localização oferecidas por operadoras celulares (uti-

lizando tecnologias como CDMA One ou terminais com sistemas de GPS – Global Positioning System 

embutidos) e operadoras de radiodespacho (serviço de trunking).

Imediatismo

Com a aceleração das transações e a evolução das corporações rumo à gestão em tempo real, o ciclo 

de vida da informação tem se encurtado significativamente. Esse fato gera a necessidade de imedia-

tismo nas aplicações móveis: o usuário necessita acesso instantâneo à aplicação e às informações que 

ela disponibiliza/acessa/processa.

Em geral, esse imediatismo é atingido através da combinação de duas estratégias complementares:

Conectividade always on: utilização de tecnologias de rede que permitam à aplicação se manter 

conectada continuamente.

Informação sincronizada/acessível off-line: neste caso, a aplicação mantém os dados manipu-

lados pelo usuário armazenados localmente no dispositivo móvel. Esta abordagem traz a vantagem de 

tornar o usuário independente da disponibilidade momentânea de uma rede de telecomunicações. Por 

outro lado, a implementação da aplicação traz o desafio de fazer o sincronismo dessas informações com 

a acurácia e a periodicidade adequadas, respeitando todas as regras relevantes de negócio.

Abordagem mista: em geral, a melhor solução consiste no uso simultâneo dessas duas estratégias 

na mesma aplicação. Assim, não é incomum que uma aplicação trabalhe off-line, mas possa se sincro-

nizar remotamente, provavelmente através de uma solução de conectividade always on.

Por fim, vale mencionar o papel da Gestão de Presença no imediatismo das aplicações móveis: ao represen-

tar o status do usuário (em geral em termos de atividade e localização, como, por exemplo, ao telefone, no 

escritório), o perfil de presença permite à aplicação tratar os eventos externos (chamadas telefônicas, men-



7Promon Business & Technology Review

sagens, solicitações de reunião etc.) de maneira diferenciada, adequada às necessidades desse usuário. 

O impacto da Gestão de Presença no imediatismo é que, ao possibilitar o tratamento diferenciado de 

determinadas comunicações, o usuário pode manter-se sempre conectado (always on). Na pior das hi-

póteses, caso o usuário esteja completamente indisponível, sempre será possível receber comunicações 

não-interativas baseadas em texto (SMS, e-mail etc.), suficientes para atender boa parte das demandas 

por aplicações móveis nas empresas.

Facilidade de uso

As aplicações móveis devem ser simples e de uso intuitivo. Interfaces gráficas aderentes a padrões de 

usabilidade, suporte a comandos de voz e dispositivos de entrada e saída adequados contribuem para 

essa simplicidade.

A questão da entrada de dados é especialmente importante numa aplicação móvel, sendo fortemente 

dependente do dispositivo móvel empregado (notebook, telefone celular, PDA etc.). Recentemente, 

novas formas de entrada de dados têm surgido no mercado, tornando-se rapidamente bastante popu-

lares. Entre elas destacam-se o Click Wheel, controle sensível ao toque desenvolvido pela Apple para 

a sua linha iPod de equipamentos móveis de mídia; o miniteclado conhecido como thumb keyboard, 

desenvolvido pela Research In Motion (RIM) para equipar seu terminal móvel, o popular BlackBerry, e 

os teclados virtuais para computadores de mão, otimizados para a digitação com canetas específicas 

(como o MessagEase ou o Fitaly Easy). Como tendência futura, o reconhecimento de voz deverá ter um 

papel importante na entrada de dados e no comando de dispositivos móveis.

No caso das interfaces de saída, diversos avanços tecnológicos têm contribuído para o aumento da 

facilidade de uso dos dispositivos. Entre esses avanços, destaca-se a melhoria contínua das tecnologias 

de exibição (telas menores, com maior resolução e que consomem menos energia) e os progressos 

significativos na tecnologia de text-to-speech, que permite que o dispositivo apresente as informações 

ao usuário através de voz sintetizada.

Uma das funcionalidades que mais requerem facilidade de uso (e dela se beneficiam) é a já mencionada 

Gestão de Presença. Por requerer constantes atualizações por parte do usuário (que necessita informar 

seu status a cada nova situação), o sistema de Gestão de Presença deve ser realmente intuitivo em sua 

utilização. Para tal, em geral recorre-se a ícones que sumarizam de maneira bastante lúdica as diferen-

tes combinações de estado que configuram o perfil de presença do usuário. Exemplos desses ícones 

são os utilizados pelo MSN Messenger, aplicativo de instant messaging da Microsoft.

Facilidade de gerenciamento

Por fim, como toda aplicação corporativa, é fundamental que as aplicações móveis ofereçam à equipe 

de TI ferramentas para facilitar seu gerenciamento. Nesse sentido, uma aplicação móvel de referência, 

para uso em ambiente corporativo, deve apresentar algumas características básicas:

Segurança e facilidade de auditoria: a aplicação deve suportar, no mínimo, as funcionalidades 

tradicionais de AAA – Authentication, Authorization and Accounting (Autenticação, Autorização e 

Contabilização/registro), referentes a controle de acesso, aplicação de políticas e permissões e conta-

bilização/registro para auditoria.

Gerenciamento remoto: a aplicação deve permitir que tanto o diagnóstico de problemas quanto sua 

própria atualização sejam feitos remotamente, sem intervenção do usuário (ou com intervenção mínima).
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DEMANDAS MAIS COMUNS DOS USUÁRIOS NO AMBIENTE CORPORATIVO

Definidos os requisitos gerais desejáveis em qualquer 

aplicação móvel, é possível mapear os atributos mais 

importantes para cada classe de usuário. Especifica-

mente no caso das aplicações verticais, é possível, 

com uma divisão funcional dos usuários, traçar algu-

mas tendências em relação a essas demandas.

Nível gerencial

As aplicações mais demandadas pelo corpo diretivo de uma corporação são as que implementam 

acesso móvel aos sistemas de suporte à decisão da empresa, disponibilizando para os executivos as 

informações que eles necessitam, diariamente, para a tomada de decisão fundamentada. Em geral, 

essas informações consistem em indicadores, relatórios e métricas gerenciais geradas a partir de outros 

sistemas pertencentes ao ambiente da empresa (notadamente dos sistemas de ERP).

Entre os atributos comuns às aplicações móveis já citados, esses profissionais têm, em geral, três 

demandas principais:

Acesso em tempo real: é uma das características mais valorizadas pelos profissionais, notadamente no 

que se refere a tarefas como a geração on-line de relatórios e a análise de dados on-line (um bom exemplo 

desse tipo de análise é o OLAP – OnLine Analytical Processing – conjunto de técnicas e ferramentas de aná-

lise de grandes quantidades de dados, em geral utilizado em sistemas de business intelligence).

Riqueza de mídia: a necessidade de controle e acompanhamento de processos, por parte dos geren-

tes (principalmente nas áreas operacionais da empresa), torna o uso de vídeo uma das demandas mais 

comuns neste nível. Embora exista uma forte demanda reprimida por esse tipo de aplicação, a tecnologia 

necessária para sua implementação só amadureceu muito recentemente.

Uso de notificações/alertas: a atuação de diretores e gerentes é fortemente baseada em comu-

nicação e controle de eventos; para lidar com essa característica, é bem-vindo todo tipo de notificação 

e alertas automatizados que possam ser incorporados numa aplicação. Assim, eventos monitorados 

pelos sistemas de suporte à decisão da empresa podem disparar alarmes que notificam o executivo 

onde quer que ele esteja: é o conceito de empresa em tempo real novamente se fazendo presente. 

Nível operacional

No nível operacional, a adoção de aplicações móveis tem se focado nos profissionais de campo, com 

os sistemas de automação de força de vendas/equipe de campo surgindo no mercado corporativo 

como carro-chefe das aplicações verticais. Neste tipo de aplicação, a força de vendas (ou de campo) da 

empresa tem acesso on-line ao seu ERP, podendo consultar indicadores atualizados que lhe permitam 

conduzir a negociação/transação da forma mais vantajosa possível. Exemplos comuns de indicadores e 

funcionalidades presentes numa ferramenta de automação de força de venda incluem:

• posição atualizada de estoque

• preço de insumos

• histórico de compras do cliente 

• acesso ao sistema de análise de crédito da empresa
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OPERACIONAL

ADMINISTRATIVO

 Aplicações favoritas implementam acesso móvel aos Decision Support Systems da empresa:

 • Indicadores, relatórios e métricas gerenciais

 • Característica real-time é muito valorizada

  – Geração on-line de relatórios

  – OLAP

  – Uso de vídeo para acompanhamento de processos

  – Uso de notificações/alertas

Aplicações têm se focado nos profissionais de campo:

 • Sales/Field Force Automation é o carro-chefe das aplicações verticais no mercado corporativo 

Aplicações enriquecidas com informações geográficas/de localização são cada vez mais valorizadas.

Vídeo representa forte tendência:

 • Vigilância é a principal aplicação corporativa baseada em vídeo

 • Acompanhamento de processos através de câmeras, em especial em áreas perigosas

 • Push to Show (videomensagens instantâneas)

 • Streaming de conteúdo (autotreinamento/e-learning)

O usuário administrativo tem necessidade de acessar o back-end da empresa, com o qual trabalha 

diariamente.

Aplicações têm interface direta com os Sistemas de Suporte à Operação (OSS).

GERÊNCIA / DIREÇÃO

Entre os atributos mais valorizados no nível operacional, dois merecem especial destaque:

Localização: aplicações enriquecidas com informações geográficas/de localização são cada vez mais 

valorizadas; aplicações de automação de equipe de campo são especialmente beneficiadas por esse 

tipo de integração.

Riqueza de mídia: no nível operacional, o vídeo adquire muita importância e representa forte ten-

dência. Nesse sentido, a vigilância é a principal aplicação operacional baseada em vídeo. Além dela, o 

acompanhamento de processos através de câmeras, sobretudo em áreas perigosas, também desponta 

com destaque como forte demanda.

Ainda nas aplicações do uso móvel de vídeo em áreas operacionais, o Streaming de conteúdo também 

desperta considerável interesse nas empresas, principalmente quando voltado ao auto-treinamento ou 

e-learning, como parte de iniciativas corporativas de capacitação da força de trabalho. 

Entre as aplicações mais inovadoras, prevê-se que o Push to Show também encontre espaço nas áreas 

operacionais. Basicamente, o Push to Show consiste num sistema de videomensagens instantâneas 

trocadas entre usuários de um sistema móvel de comunicação (note-se que essa aplicação combina o 

imediatismo, a riqueza de mídia e a facilidade de uso já mencionados). Seu uso em áreas operacionais 

é bastante claro em situações em que um técnico necessita relatar o que está vendo para alguém loca-

lizado remotamente (qualquer tipo de manutenção em campo se encaixa nesse conceito).

Áreas de suporte

O usuário administrativo, aqui definido como pertencente às áreas de suporte da empresa (por exemplo, 

Recursos Humanos, Finanças, Marketing), tem necessidade de acessar o back-end da empresa, com o 

qual trabalha diariamente. Assim, suas aplicações móveis têm interface direta com os sistemas de supor-

te à operação e compartilham os atributos apresentados anteriormente para gerentes e diretores.
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CONECTIVIDADE: UMA QUESTÃO DE ABRANGÊNCIA

São muitas as tecnologias de conectividade capazes de dar a uma aplicação móvel acesso (always on ou 

não) a uma rede pública ou privada; entre protocolos proprietários e tecnologias padronizadas, não faltam 

opções para a empresa que deseja implementar aplicações móveis conectadas. 

Aqui, vamos nos ater às tecnologias mais populares e aos usos mais adequados às situações encontradas 

no ambiente corporativo.

Para entender quais tecnologias de conectividade são mais adequadas às demandas de um usuário 

corporativo específi co, inicialmente, é necessário defi nir o exato signifi cado da palavra Mobilidade no 

contexto desse usuário. Para tal, é preciso elaborar um mapa que descreva a abrangência dos desloca-

mentos do usuário durante seu uso da aplicação móvel.

A título de ilustração do conceito, vamos utilizar uma categorização bastante simples dessa abran-

gência, defi nindo quatro possíveis graus de mobilidade para o usuário. A partir desse quadro, serão 

apontadas as tecnologias mais adequadas a cada categoria de mobilidade.
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MOBILIDADE ENTRE PONTOS FIXOS

A mobilidade entre pontos fixos é aquela em que o profissional se desloca entre 

pontos com infra-estrutura. Nesses casos, o profissional não utiliza suas aplicações 

durante os deslocamentos; sua mobilidade consiste em poder trabalhar remotamen-

te a partir de qualquer ponto que ofereça a infra-estrutura mínima necessária.

A maior parte dos executivos se encontra hoje nessa categoria, deslocando-se entre 

escritórios, hotéis, salas de reunião e centros de convenções. Nesses locais, o pro-

fissional (quase) sempre tem acesso à infra-estrutura de conectividade (em geral, 

uma conexão Ethernet a uma rede local). Uma das tendências de evolução desse 

tipo de mobilidade é que a infra-estrutura mínima necessária para que o profissio-

nal usufrua todas as aplicações corporativas se resuma a uma conexão simples à 

Internet, mesmo que restrita por firewalls ou proxies. O objetivo desses requisitos 

minimalistas é permitir ao profissional trabalhar remotamente em ambientes não-

profissionais, como aeroportos, cyber-cafés e sua própria residência.

MOBILIDADE INDOOR

A mobilidade indoor consiste no deslocamento do profissional nas dependências 

da corporação. Nesse cenário, o profissional é capaz de utilizar suas aplicações 

móveis durante seus deslocamentos internos; um exemplo típico seria receber um 

e-mail no corredor da empresa, no trânsito entre uma sala de reunião e outra. 

Três tecnologias despontam como mais interessantes nesse caso: WiFi, WiMax e re-

des celulares. O WiFi é o mais utilizado em aplicações verticais: de sistemas de pedi-

dos automatizados em restaurantes a aplicações de controle de estoque em grandes 

centros de distribuição em operações de logística. Para aplicações horizontais, no 

entanto, é comum o uso de redes celulares – o sistema de e-mail móvel BlackBerry, 

da Research In Motion, é o mais famoso exemplo nessa linha.

Por ser uma tecnologia extremamente versátil, tanto em termos de banda quanto 

de alcance e mobilidade, o WiMax tem potencial para ser uma alternativa viável 

aqui também. Utilizar um notebook com modem WiMax, associado a um contrato 

corporativo com uma operadora WiMax (possivelmente com tarifação fixa sem limi-

te de volume, como hoje é feito nos contratos de dados das operadoras celulares), 

poderia ser uma opção interessante para uso indoor. Hoje, no entanto, a tecnologia 

encontra-se otimizada para uso em áreas descobertas; para que o WiMax seja uma 

proposta viável no cenário indoor são necessários aprimoramentos na tecnologia.
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MOBILIDADE URBANA

O termo mobilidade urbana se refere ao uso de aplicações durante o deslo-

camento em áreas metropolitanas. Em geral, o usuário estará em ambiente 

aberto (outdoor), mas a mobilidade urbana inclui também o uso das aplica-

ções em escritórios ou outras instalações corporativas. Exemplos de mobili-

dade urbana incluem o uso de wireless e-mail por executivos num táxi, ou a 

conexão remota à rede corporativa a partir de um restaurante sem infra-es-

trutura própria de conectividade.

Nesse cenário, a tecnologia celular é dominante, com participação menor da 

transmissão via satélite. Ainda assim, nesse campo se concentram iniciativas 

em todas as tecnologias, destacando-se duas delas:

Mesh networks em WiFi: o conceito de mesh networks busca a criação 

de uma rede auto-organizável, em que cada ponto da rede tem sua própria 

capacidade de roteamento, tornando a escalabilidade da rede (teoricamente) 

infinita. O funcionamento de uma mesh network é de certa forma similar ao 

das redes peer-to-peer utilizadas para troca de arquivos na Internet.

Em âmbito urbano, uma mesh network WiFi forneceria uma alternativa às 

demais tecnologias de acesso banda larga sem fio – um usuário, munido de 

um notebook ou PDA equipado com um adaptador WiFi, poderia se conectar 

à Internet ou utilizar suas aplicações corporativas. Com o aumento da popula-

ridade das tecnologias de voz sobre IP, uma mesh network metropolitana tem 

potencial para substituir a rede de uma operadora móvel. Com esse cenário 

em mente, alguns fabricantes já oferecem terminais telefônicos WiFi com for-

mato semelhante ao dos telefones celulares.

Mobilidade no WiMax (802.16e): inicialmente, o WiMax (padrão 802.16) 

não previa mobilidade total para o usuário, focando-se em atender pontos fi-

xos ou que se deslocassem pouco. Com o desenvolvimento do padrão, a pos-

sibilidade de dotar a tecnologia de mobilidade similar à proporcionada pelas 

redes celulares tornou-se interessante, dando surgimento à iniciativa 802.16e, 

que visa possibilitar a transmissão WiMax durante deslocamentos em veloci-

dades de até 100 km/h.

Uma vez completo, o padrão 802.16e deverá aproximar o WiMax das redes 

celulares de terceira geração (3G), oferecendo uma alternativa viável para o trá-

fego móvel de voz e dados. Fabricantes de processadores e chipsets prometem 

versões de seus produtos compatíveis com o 802.16e, e já foram feitos anúncios 

de futuros notebooks e terminais telefônicos compatíveis com a tecnologia.
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MOBILIDADE GLOBAL

A mobilidade global se refere à necessidade que alguns usuários (em especial altos 

executivos ou grandes especialistas) têm de se comunicarem em qualquer lugar. 

Apesar de englobar todos os outros tipos de mobilidade já descritos, existem algu-

mas gradações nesse perfil. A maior distinção que se deve fazer nesse caso é entre a 

mobilidade global em áreas urbanas e a mobilidade global em localidades remotas.

Mobilidade global em áreas urbanas

Este cenário consiste apenas em adicionar roaming internacional às capacidades 

utilizadas na mobilidade urbana.

Como na mobilidade urbana, as redes celulares são a solução mais adotada para 

garantir mobilidade global a um usuário, embora nesse caso uma solução híbrida 

(entregar ao usuário um “pacote” contendo múltiplas tecnologias de acesso) seja 

a ideal. Dessa solução deveria fazer parte, no mínimo, o acesso celular e WiFi.

Como na mobilidade urbana, também se espera que o WiMax surja como um con-

corrente das redes celulares de terceira geração – a diferença é que, nesse caso, a 

ameaça parece menor, já que a tecnologia de roaming entre operadoras WiMax 

não é hoje mais do que um rascunho, e não se sabe quanto tempo irá levar para 

que essas futuras operadoras estabeleçam acordos de roaming internacional com 

a mesma qualidade dos existentes nas redes celulares.

É importante ressaltar que, atualmente, o roaming internacional só é maduro para 

as redes celulares 2G e 2,5G; nos países em que já existem redes 3G, os acordos 

de roaming internacional ainda não estão totalmente consolidados.

Mobilidade global em localidades remotas

Este cenário se aplica a usuários muito específicos, que requerem acesso às suas 

aplicações em regiões que oferecem pouca ou nenhuma infra-estrutura local. 

Exemplos desse tipo de profissionais são jornalistas/correspondentes de guerra e 

pesquisadores.

Para esse tipo de aplicação a única tecnologia viável é a transmissão via satélite, 

capaz de oferecer cobertura nas regiões visitadas por esses profissionais.
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Entre todas as aplicações e tecnologias móveis, 

a telefonia celular é, sem dúvida, a mais bem-

sucedida, popular e madura. Como toda tecno-

logia madura, passou por uma série de estágios 

evolutivos, partindo de sua proposta inicial de 

oferecer ao usuário móvel um serviço similar ao 

da telefonia tradicional, até atingir o status atual 

de tecnologia convergente de alta performance.

Breve histórico da tecnologia celular

2G − Tecnologia desenvolvida para comunica-

ção de voz com baixa capacidade de transfe-

rência de dados por comutação de circuitos ou 

através dos canais de controle com baixíssima 

velocidade. Responsável pela popularização das 

comunicações móveis na década de 1990.

2.5G − Evolução do 2G, com a adição da possi-

bilidade de transferência de dados por comuta-

ção de pacotes, em paralelo com comunicação 

de voz por circuitos. No Brasil, é a tecnologia 

atual. Após uma longa fase de “treinamento do 

usuário”, os serviços 2,5G gozam atualmente 

de razoável popularidade entre os usuários (no-

tadamente o SMS – Short Messages Service).

3G − Possibilidade de transferência de dados a 

altas taxas. Em estágio inicial no Brasil, exige in-

vestimentos relativamente grandes, por reque-

rer forte atualização do equipamento das redes 

de acesso.

Para uma corporação, uma das principais 

questões técnicas ao selecionar uma rede ce-

lular é a escolha da tecnologia utilizada pela 

operadora. Embora no início houvesse diver-

sos padrões, hoje o mundo se divide em redes 

CDMA e GSM.

As redes CDMA e GSM suportam o mesmo con-

junto de serviços, tanto hoje quanto no futuro; 

a evolução das tecnologias rumo ao 3G, em es-

pecial, deve terminar por deixá-las bastante pa-

recidas. No entanto, a escolha de uma ou outra 

tecnologia pela corporação pode ter impacto na 

seleção de dispositivos móveis (embora a maior 

parte dos fabricantes de terminais ofereça am-

bas as tecnologias, nem todos os dispositivos 

estão disponíveis em versões CDMA e GSM).

Além dos dispositivos disponíveis em cada tecno-

logia, é importante que a corporação considere a 

possibilidade de roaming nacional e internacional 

de cada rede. Embora globalmente a presença do 

GSM seja maior, as operadoras CDMA oferecem 

diversas facilidades para o roaming internacional, 

incluindo o fornecimento de terminais compatí-

veis com as redes de países que não utilizam a 

tecnologia.

Nesse cenário, a escolha da melhor tecnologia 

a utilizar é muito mais comercial do que téc-

nica; assim, a corporação deve selecionar seu 

provedor de comunicações com base em seus 

requisitos de negócio e em sua estratégia de 

implementação de aplicações móveis. Embora 

os aspectos de disponibilidade de terminais e 

roaming sejam muito importantes, a evolução 

tecnológica tornou as condições comerciais ofe-

recidas pelas operadoras o fator determinante 

na decisão das corporações.

CELULAR

ALTERNATIVAS DE ACESSO MÓVEL
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SATÉLITE

Tecnologia empregada para acesso de usuários 

localizados em áreas remotas, sem alternativa 

de solução terrestre (caso de redes que dão su-

porte a negócios de exploração de petróleo ou 

mineração, por exemplo), ou em caso de redes 

de grande abrangência (como as operadas por 

alguns bancos brasileiros).

A tecnologia mais utilizada hoje em dia é a 

VSAT, uma rede com topologia de estrela em 

que diversas estações (adequadamente chama-

das de “remotas”) se comunicam com um pon-

to central (denominado hub) via satélite. Embo-

ra adequados tanto para a transmissão de voz 

quanto de dados, em geral, os serviços de VSAT 

oferecidos pelas operadoras de telecomunica-

ções são assimétricos, com a taxa de transmis-

são downstream (da hub para a remota) maior 

do que a upstream (da remota para a hub).

A transmissão via satélite não decolou para apli-

cações de larga escala, como a telefonia global 

(da qual os principais exemplos são as redes Iri-

dium e GlobalStar), mas desponta como única 

opção dos usuários móveis verdadeiramente 

remotos – para eles, hoje, os fabricantes ofe-

recem equipamentos realmente portáteis: uma 

estação remota, capaz de transmitir voz e dados 

a 256 kbps em qualquer parte do planeta, pode 

ter o tamanho e o peso de um notebook.

WIFI

Também conhecido como wireless LAN ou 

WLAN, é uma tecnologia de acesso sem fio 

construída com base no padrão 802, que define 

a tecnologia Ethernet (a tecnologia WiFi está de-

finida no padrão 802.11). Essa origem comum 

garante máxima compatibilidade com as redes 

locais (LANs – Local Area Networks) atuais.

Embora geralmente empregado para conexão 

de rede de uso geral, voltada à extensão das 

redes locais tradicionais, o WiFi tem potencial-

mente três usos:

PAN (Personal Area Network) − eliminação de 

cabos, com proposta semelhante à da tecnolo-

gia Bluetooth.

LAN − Infra-estrutura de LAN fazendo o papel 

do cabeamento Ethernet / Interligação de LANs 

e de link de dados.

LAN expandida / “Mini-MAN” (Metropoli-

tan Area Network) − cobertura de áreas abertas, 

como campus universitários ou bairros inteiros.

Hoje, além de ser uma das tecnologias sem fio 

de maior crescimento, o WiFi é a plataforma es-

colhida para o desenvolvimento da tecnologia 

de mesh networks, redes auto-organizáveis que 

prometem reduzir muito o investimento neces-

sário para cobrir grandes áreas abertas.
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Após o desenvolvimento, por vários fabricantes 

paralelamente, de três gerações de tecnologias 

BWA − Broadband Wireless Access (tecnologias 

de transmissão sem fio de voz e dados cujo 

objetivo é obter velocidades acima de 1 Mbps, 

com alcance de algumas dezenas de quilôme-

tros e suportando, por vezes, o deslocamento 

do usuário), esse mercado vem passando, desde 

2001, por uma fase de consolidação. 

O principal catalisador dessa consolidação é o 

consórcio WiMax − Worldwide Interoperability 

for Microwave Access, formado pelos principais 

players do mercado (os membros do WiMax 

detêm 75 por cento do mercado de BWA para 

freqüências de 2 a 11 Ghz), com o propósito de 

garantir a compatibilidade e interoperabilidade 

dos sistemas BWA (na faixa de 2 Ghz a 66 Ghz) 

para implementação de MANs. A idéia do con-

sórcio é que a interoperabilidade e a redução de 

custos de implementação, baseada na economia 

de escala proporcionada pela padronização dos 

equipamentos, determinarão a eliminação das 

barreiras de adoção de BWA, tornando esse um 

segmento de alto crescimento.

Diferente do WiFi, que opera em freqüências 

não licenciadas, o WiMax requer uma autoriza-

ção dos órgãos reguladores (Anatel, no Brasil) 

para ser utilizado. Essa característica torna-o 

uma tecnologia mais adequada à prestação de 

serviços do que ao uso privado. Assim, exceto 

em casos especiais (por exemplo, cobertura de 

grandes áreas em localidades remotas), as cor-

porações que desejam implementar aplicações 

baseadas em WiMax deverão contratar o servi-

ço de uma operadora de telecomunicações, em 

vez de adquirir equipamento e implantar sua 

própria rede sem fio.

Inicialmente, o foco do WiMax era fornecer aces-

so sem fio à Internet em banda larga, tanto para 

indivíduos (que utilizariam modems portáteis 

conectados a seus dispositivos móveis), quanto 

para corporações (que teriam uma pequena es-

tação WiMax em suas dependências). Durante 

o desenvolvimento do padrão, seu potencial 

como tecnologia de comunicação de dados 

ponto-a-ponto se tornou evidente, e o WiMax 

passou a ser visto também como uma alterna-

tiva às linhas privadas (circuitos dedicados) em 

ambiente metropolitano. Hoje, já se vislumbram 

aplicações, como telefonia móvel sobre WiMax, 

vindo na esteira do desenvolvimento de novas 

especificações para o padrão, que o tornarão 

apto a lidar com usuários realmente móveis.

Qualquer que seja seu uso, nos próximos anos 

o WiMax estará definitivamente na lista de op-

ções de conectividade das corporações.

WIMAX
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DIFERENTES APLICAÇÕES, DIFERENTES DISPOSITIVOS

Hoje, as corporações têm à sua disposição uma miríade de dispositivos móveis, em especial:

Computadores

• Computadores de mesa (desktops)

• Computadores portáteis (laptops)

• Computadores de mão (handhelds ou Personal Digital Assistants – PDAs)

Terminais telefônicos

• Terminais fixos

• Terminais sem fio

• Terminais móveis (celulares)

• Telefones IP 

• Softphones (telefones IP virtuais instalados nos PCs dos usuários)
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A maior parte das corporações tem, em sua infra-estrutura, um conjunto de terminais pertencentes 

a diversas dessas categorias, muitos deles em diferentes estados de atualização tecnológica. Para dar 

mobilidade a essa infra-estrutura existem basicamente dois caminhos:

Evolução dos terminais focados em aplicações de dados: neste caso, o desktop do usuário 

ganha mobilidade, evoluindo em direção a laptops e handhelds. Uma vez móvel, o terminal ganha fun-

cionalidades de terminal de voz: as opções para essa evolução incluem PDAs com voz e smartphones 

(aqui, entende-se smartphone como um terminal celular avançado, mas com menor poder de proces-

samento do que um PDA com voz).

Alternativamente, o desktop do usuário pode se tornar um terminal telefônico (com o uso de um 

softphone), e a partir daí ganhar mobilidade.

Evolução dos terminais focados em aplicações de voz: neste cenário, o terminal telefônico 

fixo do usuário pode evoluir até a mobilidade total (telefonia celular). No entanto, uma alternativa que 

vem ganhando tração é a convergência fixo-móvel, patrocinada pelas operadoras de telecomunicações 

e especialmente adequada ao uso corporativo. A convergência fixo-móvel abre também a possibilidade 

de trilhar o caminho inverso: a partir do telefone celular, evoluir rumo às aplicações de dados.

A implicação para os usuários corporativos é que: a convergência dos dispositivos de voz e dados, mó-

veis e fixos, não só é inevitável, como pode tomar diversos rumos. É responsabilidade da corporação 

estabelecer a política de evolução mais adequada a seus interesses e necessidades.
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CRIANDO UMA ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO 

ESTRATÉGIA DE EVOLUÇÃO DE APLICAÇÕES

As aplicações corporativas (móveis ou não) podem ser divididas em dois grandes grupos:

Aplicações horizontais: independem do negócio da corporação, ou seja, aplicam-se a todo tipo de 

empresa. Exemplos de aplicações horizontais incluem ferramentas de comunicação (e-mail, telefonia, 

serviços de mensagens instantâneas, videoconferência) e de produtividade (ferramentas “de escritó-

rio”: processadores de texto, planilhas eletrônicas, PIM – Personal Information Managers, gerenciado-

res de contatos, tarefas e agenda).

Aplicações verticais: diretamente ligadas ao negócio da corporação, em geral constituem ferra-

mentas de apoio a etapas importantes da cadeia de valor da empresa. Exemplos típicos de aplicações 

verticais incluem sistemas de automação de força de vendas e automação de equipes de campo. Ao 

planejar a implementação de suas aplicações móveis, as corporações vêem as aplicações móveis hori-

zontais como uma base para ganhar familiaridade com a tecnologia, e as aplicações verticais como real 

fonte de valor para o negócio. 

Assim, a tendência de implantação de aplicações móveis é a construção de uma plataforma horizontal 

(aplicações-base, de ampla aplicabilidade na empresa e baixa complexidade de implementação), segui-

da de um conjunto de aplicações verticais (mais específi cas e fortemente customizadas, e, portanto, 

de implementação mais complexa). Institutos de pesquisa estimam que, 75 por cento das maiores em-

presas do mundo, até o fi nal de 2007, já terão conjuntos maduros de aplicações horizontais, embora 

poucas terão extraído todo o valor possível das aplicações móveis. O valor máximo só será obtido na 

implementação de aplicações verticais intimamente ligadas às necessidades específi cas da empresa, 

customizadas de acordo com suas características intrínsecas e processos internos.
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ESTRATÉGIA DE EVOLUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA

Considerando que uma aplicação móvel pode ser representada por um modelo simplificado, constituí-

do de back-end, rede de acesso e terminal móvel, hoje, a principal tendência é tornar a aplicação (cuja 

lógica e regras de negócios reside no back-end) independente da tecnologia de acesso (representada 

pelo conjunto de redes e dispositivos móveis).

Essa independência traz dois benefícios principais, diretamente ligados à estratégia corporativa de TI:

Proteção do investimento: ao implementar uma aplicação móvel desvinculada da tecnologia 

de acesso, a corporação investe num seguro contra a rápida obsolescência que caracteriza o setor 

de tecnologias móveis – à medida que surgem novas tecnologias, a aplicação se adapta rapidamente 

para obter o máximo proveito das novas funcionalidades da tecnologia de acesso. Além de permitir a 

incorporação de novas tecnologias, as aplicações que independem do meio de acesso permitem que 

a corporação evite se tornar vítima do vendor lock-in: a dependência forçada de um único fabricante, 

em geral, resultante da adoção de tecnologias proprietárias. Aqui, a incorporação de tecnologia de 

um novo fornecedor se torna similar à adoção de uma nova tecnologia (grandemente facilitada pelo 

desacoplamento entre a aplicação e o acesso).

Produtividade: ao permitir ao usuário acesso às suas aplicações móveis independente da tecnologia 

de acesso empregada, a corporação o torna realmente móvel. Além de permitir essa mobilidade sem 

paralelo, uma aplicação desse tipo se aplica a todas as categorias de mobilidade apresentadas (mo-

bilidade entre pontos fixos, mobilidade indoor, mobilidade urbana, mobilidade global), permitindo a 

padronização das aplicações móveis em todos os níveis da empresa.
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Em termos de implementação, a melhor forma de garantir a independência entre as aplicações móveis 

e a tecnologia de acesso é a adoção de frameworks de desenvolvimento que funcionem como uma 

camada de abstração para o desenvolvedor, que tem acesso a uma interface consistente, independen-

temente da tecnologia de acesso escolhida. Os principais fornecedores de software já oferecem esse 

tipo de framework; adicionalmente, existem algumas soluções de uso livre que oferecem capacidades 

bastante interessantes em termos de abstração da tecnologia de acesso.
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Considerações finais

O ritmo da evolução tecnológica e a igualmente rápida disponibilização de serviços pelos operadores de 

redes de acesso e provedores de aplicações (ASPs – Application Service Providers) dão às empresas uma 

flexibilidade sem precedentes para conferir mobilidade a seus funcionários. Essa fartura de tecnologia 

torna a tarefa de implementar uma aplicação móvel similar à montagem de um cardápio, onde cada 

usuário ou área, dentro da empresa, escolhe a melhor alternativa para atender suas necessidades.

A arte de selecionar as melhores alternativas consiste no profundo entendimento de como as aplica-

ções podem influenciar positivamente o fluxo de negócios, o que faz com que a decisão tenha um 

cunho muito mais estratégico do que técnico. Desse estudo faz parte a análise econômica dos bene-

fícios (retorno sobre o investimento) trazidos pela implantação do conceito de mobilidade em larga 

escala na empresa.

Com este estudo esperamos ter contribuído para o entendimento das principais questões e variáveis a 

serem levadas em conta durante a tomada de decisão, decisão essa que, dadas as tendências globais 

de evolução das relações de trabalho e da própria forma de trabalhar, deve ter lugar de destaque na 

estratégia de qualquer corporação.
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