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Introdução

O mundo assistiu ao lançamento dos “pequenos PCs”, os designados Personal Digital Assistants 

(PDA) ou os pocket PC, do tamanho de uma agenda e com capacidade computacional para supor-

tar as necessidades de um knowledge worker. A convergência das tecnologias de computação e de 

comunicação produziram, no fim da década de 90, dispositivos resultantes da fusão dos “pequenos 

PCs”, com a sua capacidade computacional, com os telemóveis, que acrescentaram a capacidade de 

transmissão de voz e de dados. O próprio mercado sofre um reposicionamento, pois os habituais 

fornecedores de equipamento e de software de outrora campos distintos, lutam ou aliam-se hoje no 

mesmo campo. Exemplos da Microsoft, Motorola, Nokia, Sun, entre outros, surgem como players 

nesta arena da mobilidade.

A Internet e a sua utilização, quer pessoal como profissional, foi o boom dos finais do século XX, 

a sustentação da era digital ou da sociedade do conhecimento. Como seria natural, a adopção de 

uma tecnologia leva necessariamente à sua evolução, pois fruto da sua utilização são identificados 

novos cenários de exploração e novas necessidades. Não será estranho que o acesso à informação 

em qualquer sítio e a qualquer altura tornou-se numa necessidade clara, algo que o cabo que liga o 

computador à rede não permite. A mobilidade passa a ser o termo chave em torno do qual surge um 

mercado de serviços e de produtos não nigligenciável, sendo mesmo apontado como o único modo de 

aceder à informação num futuro próximo.
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Sobre a Mobicomp
Génese da empresa

As raízes da Mobicomp podem ser encontradas na parte final da década de 90, com o interesse pes-

soal de parte dos seus membros fundadores nos gadgets móveis que então começavam a ser lançados 

em eventos internacionais como a CeBit. Estes dispositivos anunciam o que hoje é conhecido por 

mobilidade, ou seja, a capacidade de interagir electronicamente sem a exigência de um cabo de co-

municações junto a uma qualquer parede.

Seguiram-se algumas experiência com PDAs e realizadas em contexto universitário (7), também 

junto da camada discente, com projectos ao nível das licenciaturas. Este ambiente isento de pressões 

de natureza comercial foi propício à aquisição de conhecimento sobre esta tecnologia emergente e 

sobre os cenários de utilização e de exploração que esta permitia. Em 1999 é um pequeno projecto 

com o Jornal “O Público”, com o recurso a PDAs. É importante reconhecer que o mercado da mobili-

dade nesta altura não existia, mesmo em termos internacionais. Eram conceitos novos que arrasta-

vam paradigma novos também, pelo que o mercado para soluções de mobilidade era extremamente 

reduzido e ainda em fase de experiência. A própria tecnologia encontra-se ainda muito incipiente, e 

largura de banda das comunicações móveis é muito estreita. A título de contextualização em termos 

nacionais, em 2000 foi lançado o serviço WAP, o UMTS é um futuro próximo e optimista e o GPRS 

começa a ser explorado.

A percepção que o mercado da mobilidade viria a ser uma realidade comercial, talvez um nicho ini-

cialmente para depois crescer à medida que o “any place, any time” assume um papel importante 

na forma como se acede a conteúdos e a serviços, cria a oportunidade para um projecto empresarial, 

estimulado pela janela de oportunidade que a mobilidade representava. Esse projecto, actual Mobi-

comp, forma-se durante o primeiro semestre de 2000, com a multiplicação de contactos e a explora-

ção de mercado, e formaliza-se em Junho do mesmo ano.

(7)   Universidade do Minho, Departamento de Informática
(www.di.uminho.pt)
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Posicionamento

Em 2000, a Mobicomp assume que a sua área de actuação é centrada na mobilidade, ou seja, no de-

senvolvimento de produtos e serviços para suportar o acesso móvel a conteúdos e serviços, fazendo 

uso dos dispositivos móveis que começam a ser lançados no mercado. É objectivo principal da Mo-

bicomp ser reconhecida como uma empresa de referência nessa área e para tal sentiu desde o seu 

arranque que era importantíssimo manter o focus neste domínio e impedir a incursão oportunística 

ou planeada por outras áreas de negócio com alguma afinidade. É preciso notar que janela de opor-

tunidade era na mobilidade e não noutras tecnologias ou sistemas, que ao alargar o seu âmbito de 

actuação entraria em nichos ou mercados com players já estabelecidos e perderia as suas caracte-

rísticas diferenciadoras, e principalmente que para se ser bom nesta área é necessário investir em 

investigação e não ter horizontes de curto prazo. Ao contrário de outras empresa que na altura se 

aventuraram na mobilidade, a Mobicomp reconheceu que o futuro é que seria interessante e não o 

presente, pois este era necessário para criar as fundações para o futuro. Era tempo de investigar e 

de preparar uma empresa forte do ponto de vista das soluções e produtos oferecidos, do know-how 

tecnológico e da capacidade de gestão.

O arranque

Perante a necessidade de escolher uma localização geográfica na qual se instalar, a empresa equa-

cionou um conjunto de alternativas. A cidade de Lisboa foi uma das opções consideradas, dado que 

nesta área de negócio é lá que estão os centros de decisão do mercado alvo que a Mobicomp pretendia 

atingir, sendo uma área que tem a maior concentração de clientes e de peopleware de tecnologias em 

termos nacionais. Contudo, esta opção foi eliminada pois os custos que ele implicava eram insupor-

táveis para uma empresa em fase de arranque. É preciso notar que no ano 2000 o valor de mercado 

dos recursos humanos nas tecnologias de informação era elevadíssimo e estes eram escassos. Se 

acrescermos os custos inerentes ao espaço físico e restante logística, rapidamente se constata que é 

a opção mais onerosa. A solução passava por uma localização no Norte do país, Porto ou Braga. Na 
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comparação entre estas duas cidades, Braga acaba por ser seleccionada, pois apesar de a cidade do 

Porto ser a segunda cidade do país, a distância entre ambas é diminuta e os custos de instalação e 

arranque são sensivelmente inferiores, além de que Braga é o domicílio de parte dos membros fun-

dadores da empresa.

Porém, houve mais um factor ditou a escolha por Braga. A presença da Universidade do Minho (8), 

através dos seus cursos superiores de tecnologias de informação, produz um número significativo 

de jovens licenciados que, se tiverem a oportunidade de encontrar desafios empresariais cativantes, 

poderão optam por ficar na região a iniciar e a desenvolver a sua carreira profissional. 

A grande questão ao seleccionar Braga como o domicílio empresarial é sempre o de saber se este facto 

não irá impedir a empresa de ser um player nacional e remetê-la para um papel regional. 

Não de menor importância, a realização do capital inicial, indispensável para assegurar a vida de 

empresa nos seus primeiros momentos, foi conseguida com o recurso a capitais próprios. Apesar de 

cenários como o de capital de risco terem sido analisados, a opção pelos capitais próprios prevaleceu, 

por terem considerado que o projecto se encontrava numa fase prematura de desenvolvimento para 

poder encarar, de forma mais sustentada, outras abordagens. A rede de contactos estabelecida an-

tes do arranque formal do projecto e o levantamento inicial de oportunidades foram extremamente 

importantes, pois proporcionaram os primeiros projectos críticos para assegurar o crescimento da 

empresa.

Formação 
As empresa tecnológicas têm frequentemente um défice na componente de gestão empresarial. Uma 

explicação possível pode ser encontrada na forma como estas empresas surgem. São projectos que 

normalmente são liderados por pessoas com formação e experiência no desenvolvimento de soluções 

tecnológicas e com um foco excessivo na tecnologia, seja na forma de produto ou de serviço. Perante 

uma boa ideia e um bom protótipo, algumas pessoas evoluem desse patamar para um projecto em-

presarial. O mundo está repleto de exemplos bem sucedidos e de muitos outros, provavelmente em 

(8) (www.di.uminho.pt)
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maior número, mal sucedidos.

Sem querer conjecturar sobre as razões de sucesso e de insucesso, tema já de si vasto e complexo, há 

uma razão que surge consensual, que são os skills de gestão, sejam eles alimentados por formação 

ou por experiência. Uma empresa tecnológica continua a ser uma empresa, e como tal exige dos seus 

administradores competências na gestão dos recursos humanos ou financeiros, em aspectos como 

rentabilidade, investimento, cadeia de distribuição, entre outros, skills que extravasam em muito a 

mera excelência tecnológica. De referir que um  dos aspectos pedagógicos da febre do empreendedo-

rismo e do capital de risco que se viveram na época da “nova economia”, termo entretanto em desuso, 

foram os planos de negócios. A necessidade de explicitar os custos e as receitas de um exercício de 

empreendedorismo num documento foi um acto formativo muito importante.

Este problema foi resolvido pela Mobicomp logo à partida, com a constituição do núcleo de gestão por 

quatro pessoas, duas com origem tecnológica e outras duas com origem e experiência na gestão de 

empresas tecnológicas. Desta forma, o “caldo” empresarial estava munido dos skills necessários para 

criar a empresa, fazê-la sobreviver nos momentos iniciais e prosperar a partir daí.

Os primeiros projectos

O início de uma empresa é um momento muito difícil da sua vida, pois não existem projectos pas-

sados que possam indiciar a sua credibilidade e a experiência comprovada no terreno é diminuta. O 

know-how que a empresa detém sobre a tecnologia e o mercado é por isso limitado. Estas contrarie-

dades são um obstáculo sério quando uma empresa procura iniciar a sua actividade e necessita dos 

seus primeiros projectos para suportar o seu arranque, para poder superar esse momento de fragili-

dade inicial. No caso da Mobicomp, esses argumentos vêem-se atenuados, dado que ao ser uma área 

inovadora não existem concorrentes já estabelecidas e o mercado encontra-se virgem. É um mercado 

para o qual todos partem da mesma posição, uma vez que nem é possível obter vantagem competitiva 

através de um maior conhecimento tecnológico e de negócio sobre soluções de mobilidade.

A Lusomundo foi o primeiro cliente da Mobicomp, com um projecto designado por “bilheteira móvel”, 
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e ganho em concorrência com outras empresa já estabelecidas no mercado.  Aparentemente, algo que 

à partida poderia ser um factor de confiança acrescida como é ter visibilidade no mercado com projec-

tos passados não impediu que uma empresa sem portofolio como era a Mobicomp ganhasse o concurso. 

É necessário notar que em 2000 as empresas da “nova economia” estavam no seu auge e temas como 

o empreendedorismo, capital de risco, inovação e “despeça-se já” dominavam o panorama nacional 

de tal modo que a lógica do mercado de IT no mundo, e em Portugal, alterou-se profundamente. Foi 

uma época cheia de oportunidades, nomeadamente para novas empresas, porque encontraram um 

clima propício para se lançarem. De alguma forma, esses tempos conturbados, de ruptura, com no-

vas tecnologias, novos clientes e novas necessidades, criaram espaços para que pequenas empresas 

pudessem evoluir e ombrear com empresas maiores na oferta de produtos e serviços.

Logo após o episódio Lusomundo segue-se o operador de telecomunicações móveis TMN, um verda-

deiro grande cliente à escala nacional. Este cliente marcou o ponto de viragem da vida da empresa, 

elevando-a para o segmento de mercado de ambicionou desde o seu início, os grandes clientes na-

cionais. A Mobicomp reconhece que o seu esforço no anterior projecto com a Lusomundo foi deter-

minante na demonstração da sua mais-valia técnica e de projecto e, uma vez mais em concorrência 

com outras empresas estabelecidas no mercado, consegue um primeiro projecto com a operadora 

TMN, o início de uma relação forte que dura até aos dias de hoje, na qual a Mobicomp surge como 

a parceira de eleição no desenvolvimento de soluções e de sistemas específicos para o mercado das 

telecomunicações.

Um facto que realça o grau de preparação da empresa ao entrar no mercado das soluções móveis, logo 

a partir do seu ano de arranque, é a atribuição do prémio “Prémio Empresas – Tecnologias de Infor-

mação”, pela ANETIE, no ano 2000, com o prémio “...na Categoria TI - Inovação à Empresa MOBI-

COMP - Computação Móvel, Lda., pelo seu pioneirismo e destaque no desenvolvimento de soluções de 

alta tecnologia para PDA - Personal Digital Assistant, dispositivos sem fios e telefones móveis.” (9), a 

par das outras empresas como a Altitude Software e a Primavera, também vencedores no ano 2000.

(9) Retirado do website da ANETIE (www.anetie.pt)
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A Mobicomp hoje

A empresa conta actualmente com um quadro de cerca de vinte pessoas, localizadas principalmente 

na sua sede em Braga. É um grupo constituído essencialmente por quadros com curso superior em 

tecnologias de informação.

Ao procurar estar centrada na mobilidade, a Mobicomp apresenta no presente produtos e soluções 

principalmente para quatro domínios: operadores de telecomunicações, com destaque nacional para 

o cliente TMN, soluções para banca, nomeadamente o sistema de “banca móvel” produzido para o 

banco BCP, para o domínio do retalho, onde se destaca a colaboração com a Empresa Enabler do gru-

po Sonae, e, por último, o grupo das utilities, com as soluções de sales force automation ou dissemi-

nação de conteúdos. Para além das soluções finais enunciadas anteriormente, a Mobicomp  procura 

desenvolver plataforma horizontais como as plataformas de SMS e de MMS (10), ou de disponibiliza-

ção de conteúdos de forma independente do dispositivo.

Estratégia de crescimento

Crescer é o objectivo de qualquer empresa, pois isso representa um acréscimo nos ganhos dos seus 

accionistas. A Mobicomp não foge à regra e os seus indicadores exibem um crescimento da factura-

ção todos os anos desde a sua fundação, mesmo no ano de 2003, no qual, como é conhecido, o sector 

tecnológico sofreu uma quebra importante.

Provavelmente, uma das decisões mais relevantes para este crescimento foi a forma como abordou o 

mercado. A Mobicomp não encarou o domínio das soluções de mobilidade com uma perspectiva de fa-

cilidade, de ganhos imediatos. A visão dominante sobre esta questão da mobilidade, principalmente 

na utilização de dispositivos móveis para aceder a serviços e conteúdos, como uma extensão do inter-

face web, este sim o meio principal. Estavam deste modo a privar a mobilidade dos seus próprios pa-

radigmas, do seu domínio. A Mobicomp reconheceu este problema e sempre acreditou que as soluções 

móveis têm contextos próprios, têm use-cases distintos, e que apelam a paradigmas e a tecnologias 

apropriadas. Isto significa que é uma área que exige investigação e criação de conhecimento para que 

(10) A plataforma de MMS foi lançada em 2002, com os “Golos MMS”, serviço 
do operador TMN,  lançado para o Mundial de Futebol de 2002, realizado na 
Coreia
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seja possível oferecer serviços e produtos de real valor acrescentado aos clientes. A Mobicomp aplica 

uma enorme parcela da sua massa humana nas tarefas de investigação e desenvolvimento, pois só 

desta forma é que se consegue afirmar no mercado e surgir preparada para enfrentar os desafios 

actuais e futuros, dentro e fora de Portugal. 

Poder-se-ia pensar que para a Mobicomp lidar com o novo paradigma da mobilidade seria mais fácil 

do que para outras empresas já estabelecidas no mercado noutras áreas, pois não teve que passar 

por uma fase de reformatação das visões sobre a tecnologia e a sua utilização. Para as outras, há 

sempre um olhar para as novas tecnologias que ainda está enquadrado por antigos paradigmas. Há 

também uma mistura de ciclos de vida de produtos e serviços de natureza distinta. Uma empresa 

já estabelecida numa área e que inicia uma nova área tem que respeitar que ambas estão num mo-

mento diferente do seu ciclo de vida, uma com elevados índices de rentabilidade enquanto que a nova 

área encontra-se numa fase de investimento e que só no fim de um período de tempo é que poderá 

ser rentável. Enquadrar ambas as áreas nas mesmas políticas e pressões comerciais é condenar ao 

fracasso a mais frágil. A Mobicomp ao nascer para esta área de negócio, teve a oportunidade de a 

abordar de uma forma menos viciada.

Fundamental para o crescimento da empresa foi o delimitar preciso das suas fronteiras de actuação, 

as soluções de mobilidade. O crescimento nunca se daria por expansão da Mobicomp para áreas com-

plementares em termos de tecnologias e sistemas, mas sim por mais soluções e produtos de mobili-

dade. Este foco determinado obriga a empresa a ignorar oportunidades que vão surgindo um pouco à 

margem deste domínio, mas ao mesmo tempo canaliza os esforços toda a empresa no mesmo sentido, 

para deste modo fortalecer a sua posição no mercado, criar uma imagem própria, obter e rentabilizar 

todo o know-how obtido. Este foco quase militante nas questões da mobilidade é uma das principais 

características da empresa.

Cabe à estratégia de parcerias assegurar o crescimento da empresa. Ao não querer ocupar terrenos 

que fujam da sua área de actuação, a Mobicomp surge como o parceiro para a mobilidade de outras 

empresas, como complemento das soluções e serviços destas. Estas parcerias de negócio não são de 

fácil de gestão e a empresa reconhece que tem tido boas e menos boas parcerias. Ao ser reconhecida 
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como uma empresa com valor na sua área, sofre com as tentativas de “cópia” dos seus produtos e 

serviços. Segundo a empresa, há actuações que procuram principalmente aproveitar a parceria para 

“ver como funciona” e tentar replicar internamente, de modo a adquirir competências nesta área. 

Esta estratégia de shortcut não funciona, pois não é capaz de dar sustentação à área da mobilidade 

que essas empresas procuram possuir e é um reinventar da roda que não produz valor acrescentado 

no médio e longo prazo. São este horizontes de gestão que Mobicomp aceita para si própria e que 

determinam a sua postura de inovação e valo acrescentado das suas soluções.

Ao reconhecer que o crescimento do negócio da empresa obriga ao seu próprio crescimento, ao nível 

de recursos humanos nomeadamente, bem como a alterações organizacionais, pois novas funções e 

processos de gestão serão criados, a Mobicomp iniciou um processo de criação do seu sistema de ga-

rantia da qualidade, com o recurso à certificação pela norma ISO900:2000. Esta atitude é uma boa 

prática de gestão, pois vai dotar a empresa dos mecanismos de gestão que lhe permitirão crescer de 

forma sustentada, sem que esse crescimento coloque em causa a qualidade dos serviços e das solu-

ções que produzirá, e com isso minorar as naturais “dores de crescimento”.

Internacionalização

A Mobicomp nasceu com ambições internacionais e parece inclusive que o mercado nacional foi a 

área de testes e de incubação, sentimento que poderá a vir ser confirmado no futuro. Se se reparar 

nos clientes alvo da empresa e nas soluções que produz, principalmente as que são destinadas às 

operadoras de telecomunicações, constata-se que nada impede a empresa de abarcar clientes noutros 

países europeus, a não ser a sua estrutura interna e a capacidade para lidar com um cenário de inter-

nacionalização. Note-se, por exemplo, que o website da empresa está todo em língua inglesa, o mesmo 

acontecendo com a documentação interna..

Neste momento a empresa tem projectos além-fronteiras, muitos dos quais fruto da colaboração com 

clientes que actuam nos mercados extra-Portugal. A título de exemplo podem ser citados os casos do 

Banco BCP, com os projectos de “banca móvel”, na Polónia, ou em Inglaterra, na Tesco, através da 



|104

Clusters Regionais: O caso do Minho

colaboração com a empresa Enabler/Grupo Sonae. Outras oportunidades surgem através do relacio-

namento existente com parceiros tecnológicos.

Contudo, não é este tipo de internacionalização que a empresa procura, fruto da exploração de opor-

tunidades, mas sim a criação de empresas Mobicomp em determinados mercados europeus. Esta 

movimentação já se iniciou no ano de 2003, com a abertura de um escritório em Madrid e constitui-

ção de uma equipa de índole mais comercial. Seguir-se-á em 2004 o mercado inglês. A estratégia, tal 

como está a ser equacionada actualmente, consistirá na constituição de empresas “locais”, a Mobi-

comp Espanha ou a Mobicomp UK, e procurar que essas empresas tenham uma dinâmica própria, 

com estruturas e comportamentos adequados ao mercado e ao contexto social e económico em que 

pretendem intervir.

Com este cenário traçado pode depreender-se que o mercado nacional foi o mercado berço da Mobi-

comp. Apesar de ser de reduzida dimensão, quando comparado a outros países europeus, não deixa 

de ser um mercado sofisticado e com elevados índices de adesão à tecnologia móvel. Muitas das solu-

ções presentes em Portugal são inovadoras e sem precedentes no mercado europeu, com o exemplo a 

plataforma de distribuição das imagens dos golos, em MMS, no operador TMN, aquando do mundial 

de futebol na Coreia. Estas e outras soluções são perfeitamente exportáveis para vários mercados, o 

que faz de Portugal uma excelente plataforma de testes, sem contudo menosprezar o valor comercial 

desse mesmo mercado.

A internacionalização far-se-á apenas por produtos e não serviços, ao contrário do que sucede actu-

almente no mercado nacional. A estratégia da Mobicomp será centrada na investigação e desenvolvi-

mento de produtos, libertando os serviços que esses produtos geram para entidades parceiras.

A tecnologia da mobilidade

O domínio dos dispositivos móveis tem ainda uma curta história mas que não o impede de ser um 

foco de atenção pelos valores de mercado e de investimento que representa, pelas empresas produ-

toras de tecnologia que nele actuam, pelas constantes e evoluções tecnológicas e, por último, pelos 
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cenários futuros traçados para a utilização universal de tais dispositivos.

A história dos dispositivos móveis é muito recente e os créditos da sua paternidade devem ser atri-

buídos à empresa americana Palm. Desde o lançamento das primeiras unidades que este mercado 

não tem parado de crescer e as perspectivas futuras são promissoras. Contudo, actualmente, os 

dispositivos móveis PDA-like não estão generalizados. Atraem sobretudo profissionais, muitos dos 

quais associados às tecnologias de informação, early adopters e tecnólogos capazes de investir na 

última novidade de gadget.  A tendência é claramente a de abarcar um mercado de utilizadores mais 

vasto e um contributo positivo vem da elevada taxa de utilização de telefones móveis nos mercados de 

consumo ocidentais. Estes dispositivos ganham cada vez mais características que fazem prever que 

num futuro próximo o telemóvel de “monsieur tout le monde” terá características computacionais e 

de transmissão de dados. 

Neste contexto de guerra declarada, as empresas que desenvolvem serviços e soluções móveis vêm-

se perante súbitos desenvolvimentos de mercado que o afectam de sobremaneira. Por exemplo, a 

entrada da Microsoft neste mercado, a discussão sobre o futuro para o Symbian, o surgimento dos 

smartphones, a perda de liderança da Palm, entre outros acontecimentos, não proporcionam esta-

bilidade tecnológica e é necessário tomar decisões e definir estratégias. A Mobicomp procurou não 

ter uma abordagem tecnológica, pois tal obrigá-la-ia a seleccionar a tecnologia e inerentemente o seu 

fornecedor, e isso seria uma aposta arriscada dada a instabilidade do mercado. A Mobicomp estaria 

a colocar nas mãos do seu fornecedor de tecnologia uma parte da responsabilidade do seu sucesso ou 

insucesso. 

A estratégia seguida passou por privilegiar uma abordagem centrada no cliente, seleccionando a Mo-

bicomp para as suas soluções a tecnologia mais adequada. Se um cliente recorre mais a tecnologias 

Microsoft então poderá ser essa a plataforma seleccionada, ou então Java ou uma outra. Esta via faz 

com que a Mobicomp não se especialize apenas numa plataforma e não crie laços estreitos e exclu-

sivos com um fornecedor.  Esta exclusividade é algo que poderia trazer vantagens, como aproveitar 

a própria máquina de marketing e comercial do fornecedor para distribuir produtos e soluções. No 

entanto, como referido anteriormente, o estado actual do mercado faz com que não seja uma boa 
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opção apostar tudo numa dada tecnologia e a estratégia focada no cliente parece ser a mais correcta. 

Porém, o facto de trabalhar com todas ou quase todas as plataformas existentes no mercado impli-

ca um acréscimo de esforço de investigação e desenvolvimento, pois todas terão que ser estudadas, 

avaliadas e realizado desenvolvimento específico. Não será estranho por isso que a Mobicomp tenha 

desenvolvido plataformas que são multidispositivo, ou seja, reconhecem a natureza do dispositivo 

móvel que acede a um dado serviço e adaptam o serviço e os conteúdos à sua natureza.

Fazendo o balanço entre as vantagens e as desvantagens de uma abordagem centrada na tecnologia 

e uma outra centrada do cliente, a Mobicomp escolheu a segunda e sente que foi uma aposta ganha. 

A empresa sente que o seu negócio seria negativamente afectado se neste momento houvesse um 

alinhamento tecnológico em detrimento de uma abordagem centrada no cliente.

Esta opção abre espaço para o tecer de algumas considerações sobre as parcerias tecnológicas. A 

Mobicomp exibe parcerias de índole tecnológica com todos ou quase os fabricantes mundiais de dis-

positivos e sistemas para soluções móveis. Exemplos como a Nokia, Microsoft, Sun, IBM ou a Moto-

rola, figuram nesse conjunto. Esta situação não é algo muito frequente, pois o mais comum é encon-

trar relações muito estreitas e exclusivas entre os fabricantes e as empresas que empregam os seus 

produtos. Normalmente, é através do estabelecimento de relações desta natureza que os grandes 

fabricantes montam as suas redes de distribuição, caracterizadas pela exigência de exclusividade na 

tecnologia empregue a troco da utilização de toda a capacidade tecnológica do fabricante, bem como 

a sua força de marketing. No caso Mobicomp, não se assiste a nenhuma relação dominante de um 

fabricante, trabalhando a empresa livremente com quem considerar mais apropriado para a solução 

que pretende desenvolver. Este posicionamento relativamente aos fabricantes é inerente à estratégia 

centrada no cliente que a empresa adoptou, mas também porque é possível que isso aconteça no mer-

cado actual. As empresas perceberam que não podem pedir esse tipo de relacionamento e que mesmo 

isso seria mau no estágio actual de maturidade do mercado.

Um outro tema que dominou o panorama das comunicações móveis foi o UMTS, acrónimo de Univer-

sal Mobile Telecommunications System. Muitas foram as promessas feitas nos anos iniciais do século 

XXI. Em termos simples, a principal característica é poder ter uma largura de banda nas comuni-
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cações móveis muito superior à actual, o que tornará possível a videoconferência por exemplo, bem 

como um acesso muitos mais conteúdos e serviços. A mudança seria tão radical, que dos telemóveis 

passar-se-ia para dispositivos chamados infomóveis, com configurações e aspectos que no ano 2000 

eram apenas imaginação. Foi uma época também marcada pelos investimentos avultados que as 

companhias de telecomunicações europeias fizeram nas aquisição das licenças de exploração da rede 

de UMTS sem que houvesse um horizonte conhecido para que a rede fosse uma realidade e depois 

disso uma realidade rentável. A chamada terceira geração de telemóveis, ou 3G, encontra-se prestes 

a iniciar a sua vida comercial, depois de vários adiamentos em vários países, incluindo Portugal.  En-

tretanto foi lançada a rede GPRS, General Packet Radio Services, ou 2,5G (geração 2,5), que oferece 

uma largura de banda superior à da rede GSM mas ainda longe do UMTS. Esta geração intermédia 

veio proporcionar serviços móveis que diminuíram a necessidade da terceira geração, contribuindo 

de certa maneira para o adiamento da sua entrada em comercialização. Mas principalmente, con-

tribuiu para a eliminação ou pelo menos atenuação do efeito disruptivo que o UMTS teria nos anos 

anteriores. Os paradigmas e os use-cases do UMTS não se perspectivam como inovadores mas mais 

como uma continuidade dos actuais. A Mobicomp tem já soluções a funcionar em UMTS, algumas 

das quais fruto de processos de migração de outras plataformas.

O Minho e a Mobicomp

Durante os últimos anos emergiu algo que se denominou como “Minho Digital”, um agregado de en-

tidades, de vontades e de empreendedorismo, que procura colocar a região do Minho como uma zona 

de referência em termos de produção de TICs no panorama nacional e também internacional. É uma 

zona geográfica onde estão instaladas algumas das empresas principais em determinados sectores, 

onde há uma razoável densidade de empresas tecnológicas, onde existe uma universidade (Universi-

dade do Minho) responsável pela formação de cerca de trezentos licenciados por ano em TICs, onde 

actua uma associação de empresas (Associação Industrial do Minho) com visão para as questões 
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tecnológicas, onde um pólo de investigação (Idite-minho) procura fazer a ponte entre universidade-

empresas, e onde até faz sentido que surja, pelo menos para alguns, o “Silicon Valey” português. 

O projecto “Minho Digital” concretizou-se com a criação da empresa MinhoDigital.com, no ano de 

2000, tendo como accionistas muitas empresas que pertencem ao tecido digital da região.

Como já foi referido anteriormente, a escolha da cidade de Braga para a localização da Mobicomp 

utilizou alguns dos mesmos argumentos, principalmente a relativa facilidade em recrutar recursos 

humanos. A própria Mobicomp é uma das empresas associadas do MinhoDigital.com, a par de mais 

de duas dezenas de outras. Esta opção por Braga não é fácil, pois muitas vezes é difícil contrariar a 

ideia de que “se está em Lisboa então actua à escala nacional, se está no Porto, actua no Norte, e se 

está em Braga, é para o Minho”.  No entanto, a sua vocação mais global faz com que a escolha por 

Braga seja apenas uma opção de localização.

A questão coloca-se agora em sabe até que ponto a existência de um “Minho Digital” forte e credível é 

importante para a Mobicomp e vice-versa, e de como tem sido a construção desta relação. Há de facto 

um conjunto de empresas com algum peso em termos nacionais, e mesmo com algumas iniciativas 

internacionais, que estão localizadas nesta região. Isto é algo que só por si apresenta algumas van-

tagens, principalmente para a retenção de quadros superiores, pois estes não precisam de se transfe-

rirem para outras zonas para poderem prosseguir as suas carreiras ou iniciativas empresariais uma 

vez que lhes é oferecida uma alternativa viável em termos locais. Sendo que os custos de viver na 

região são mais reduzidos quando comparados com os custos de centros como Lisboa e Porto, tem-se 

então mais uma vantagem para essa retenção. Este grupo de empresas contribui de igual modo para 

a credibilização da região em termos de know-how tecnológico, pois com esse cartão de visita cada 

vez menos é necessário responder à pergunta do “porquê Braga?” ou “porquê o Minho?”. Por último, 

uma região forte atrai investimento e mais empresas de TICs, o que gera um ciclo virtuoso.

Se é fácil reconhecer este potencial, mais difícil é obviamente traduzir este potencial em acções 

operacionais com retorno para a região e para o grupo de empresas tecnológicas. O cluster digital do 

Minho arrisca-se, e é um risco natural destas iniciativas, a ser a mera soma das partes, pelo que se 

exige que haja cooperação entre as empresas. A sociedade MinhoDigital.com nasceu com esse pro-
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pósito, sabendo que o desafio não é fácil. Nesta matéria, a Mobicomp confessa que essa cooperação 

tem sido muito vaga, pontual e com resultados diminutos. Os motivos poderão ser encontrados na 

personalidade das pessoas envolvidas, na sua história e na sua cultura empresarial. Há um défice de 

cultura de cooperação, quer seja no acreditar que esta tem mais-valias para os envolvidos, como nas 

questões associadas à operacionalização de uma oportunidade de cooperação. É aqui apontado para 

a Universidade do Minho o papel entidade de estruturante ou de moderador deste esforço de coopera-

ção na região, embora sem especificar o modo como esse papel pudesse ser desempenhado. 

Exemplos de esforço congregado com valor o cluster de TICs seria o da formação especializada, algo 

oneroso para as empresas da região, uma vez que são obrigadas a deslocar quadros para outras zo-

nas para receberem formação. Um esforço concertado entre as empresas do cluster poderia trazer 

essa formação para a região, com a natural descida dos custos e a facilidade de ter mais quadros em 

formação. 

A investigação / Inovação

A Mobicomp assume-se como uma empresa que tem na investigação e na inovação os seus vectores 

estratégicos e isso é patente na maioria dos projectos que assume. Por exemplo, a área de I&D é 

que mais número de pessoas alberga. Esta postura tem pelo menos duas razões que a assistem. A 

primeira é porque a Mobicomp considera que o mercado das soluções móveis assim o exige, como já 

discutido anteriormente, e a segunda porque a empresa reconhece que a investigação é fundamental 

no crescimento de know-how acumulado e na manutenção da empresa na liderança de mercado.

O que é “investigação” para a Mobicomp é algo pautado pelo “time-to-market”, ou seja, é uma activi-

dade que deverá obrigatoriamente produzir resultados que acrescentem valor, resultados que directa 

ou indirectamente sejam premiados pelo mercado de consumo e, como tal, têm uma janela de oportu-

nidade ou temporal que deverá ser cumprida, com o risco de perderem a sua validade ou utilidade.

Com esta visão, a Mobicomp tem-se deparado com alguns problemas quando procura ou intervem em 

acções conjuntas com outras unidades de investigação normalmente associadas em estabelecimentos 
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de ensino superior. Na origem destes problemas esta, segundo a empresa, na diferente perspectiva ou 

o diferente sentir do que é “time-to-marketing” . Não se trata tanto de uma acusação mas mais de 

uma constatação que há objectivos distintos e que tal leva a diferentes pressões e velocidades. Apesar 

de algumas oportunidades de cooperação universidade-empresa serem bem sucedidas, é a excepção 

e não a norma.

Um factor que promove este desfasamento é o factor “subsídio” ou apoio. A investigação tem sido 

alvo de vários programas de incentivo, é apontada como uma área chave na dinamização do tecido 

económico português, uma mais-valia visível da capacidade lusitana de ombrear com outros países 

europeus. Contudo, salvo casos de sucesso reconhecido, o sentimento é que a investigação nacional 

continua a não produzir os resultados esperados. A Mobicomp sente que se tem promovido em dema-

sia a investigação “subsidiada”, algo que, após alguma reflexão, acaba por ser a via natural dado o 

panorama habitual em Portugal, caracterizado por um divórcio entre universidades e empresas e por 

um não assumir das actividades de investigação pelas empresas, deixando essa temática às habituais 

entidades que “investigam”, normalmente na órbita das entidades do ensino superior. A ausência de 

um “time-to-market” claro e explícito como o que a empresa sente faz com que as suas experiências 

de cooperação nesta área não tenham sido as mais positivas.

Sobre este eterno divórcio entre universidades e empresas poderá estar o significado de investigação. 

Às universidades é normal ser atribuída a investigação fundamental, ficando as empresas remetidas 

ao “vil papel de ganhar dinheiro”, algo incompatível com a própria natureza da investigação e da ino-

vação. Haverá que assistir a uma cedência de ambas as partes? Será necessário que as universidades 

adoptem uma postura mais “prática” da sua investigação? será necessário que as empresas pensem o 

seu sucesso em função da inovação? a resposta é afirmativa, pois as universidades têm que reconhe-

cer que a investigação também se faz fora dos campi, mas também as empresas devem adoptar uma 

outra postura, mais concentrada no desenvolvimento de produtos e soluções que proporcionem valor 

aos seus clientes pela via da inovação e da investigação.

O mesmo problema que a Mobicomp aponta na questão do “time-to-market” para a investigação, 

também a apontado para os programa de apoio à inovação promovidos por diversas entidades no 
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país. O peso burocrático é grande e o mercado é simplesmente mais veloz. Soluções que a Mobicomp 

actualmente desenvolve ou já desenvolveu ainda estão previstas em alguns projectos em que se en-

volveu.

Terá a Mobicomp sorte em estar envolvida neste mercado que mais parece uma espiral de inovação? 

É um mercado que abre inúmeras oportunidades mas, como todos os restantes mercados, a fila para 

o sucesso já é numerosa. Não é difícil agora reconhecer que as regras do mercado das soluções móveis 

são investigar e inovar, e é isso o que a Mobicomp faz.
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