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Com os preços em queda, cada vez mais pequenas e médias empresas embarcam na mobilidade, 
usam celulares inteligentes e notebooks conectados em hot spots 
 
Até o ano passado, o engenheiro mexicano Gildardo Yañez fazia as malas sempre que a 
Refrigerantes Tlanepantla S.A. mudava sua tabela de preços dos equipamentos de refrigeração. 
Na função de gerente técnico da empresa, ele atualizava imediatamente a informação nos 
computadores ligados em rede da matriz. “Mas esse trabalho era feito individualmente nos PCs de 
nossos quase cem representantes e demorava de duas a três semanas”, lembra Yañez, que 
visitava as filiais em vários Estados. A empresa, então, investiu US$ 65 mil na compra de 
notebooks com placas de rede sem fio (wireless) e em um sistema de acesso remoto da produtora 
norte-americana de software Citrix. Agora, os vendedores visitam seus clientes e vão a hot spots, 
como os restaurantes Sanborns, para se conectar à rede da Tlanepantla e transmitir seus pedidos. 
“Nossa empresa é familiar”, diz Yañez. “A gerente de contas a cobrar agora anda todo o tempo 
com um notebook.”  
 
Para os executivos de grandes empresas, sempre os primeiros a usar as novidades da tecnologia 
da informação, essa é uma história banal. Mas para as pequenas e médias empresas (PMEs), 
notebooks em hot spots e celulares com aplicações inteligentes são uma grande novidade, graças 
aos preços cada vez mais acessíveis. Como a Tlanepantla, que fatura US$ 4 milhões anuais, 
outras PMEs começam a experimentar as aplicações baseadas na mobilidade dos funcionários.  
 
Notebooks com chip Intel Centrino ou com placa de rede WiFi, que proporcionam acesso sem fio, 
podem ser encontrados por menos de US$ 1 mil. Se o caso é apenas adicionar ao notebook uma 
placa wireless de 54 megabits por segundo, US$ 50; transformar a sede em um pequeno hot spot 
com um roteador, outros US$ 50; um celular com GPS tela colorida e aplicativos em linguagem 
Java, por volta de US$ 300. Mesmo adicionando impostos e o frete, as soluções móveis não são 
caras, a ponto de as PMEs as descartarem — e perder a oportunidade de serem mais 
competitivas. 
 
Mais do que isso, as PMEs que adotam a mobilidade de dados estão a um passo de integrar as 
cadeias produtivas das empresas de grande porte. “O wireless é cada vez mais importante. 
Qualquer empresa hoje tem pessoas em campo, nas notas de distribuição”, diz Lionel Carrasco, 
vice-presidente de soluções estratégicas da consultoria Neoris, em Miami. “Antes, a troca de 
informações era offline. Os funcionários se conectavam à noite.” Ou seja, perdia-se agilidade nos 
negócios.  
 
No caso da Refrigeradores Tlanepantla, o sistema facilita a vida dos vendedores que atuam na 
região metropolitana da Cidade do México, e nos estados de Guadalajara, Querétaro e Guajanato. 
O centro é o Sistema de Activos Empresariales (SAE), a base de dados onde estão as informações 
de modelos disponíveis, preços e ordens de venda. Se o vendedor não estiver com o notebook, 
não fica sem acesso: basta usar um PC para entrar no site da empresa, no qual faz o download do 
programa da Citrix, que permite o acesso remoto ao SAE.  
 
Para os funcionários que trabalham na rua buscando novos clientes, a mobilidade é uma ajuda e 
tanto. “Temos notado nas PMEs uma tendência  de flexibilizar o trabalho com home office”, diz 
Fernando Campo, vice-presidente para a América Latina e Caribe da Citrix Corp. A empresa 
encomendou uma pesquisa entre PMEs na região e detectou que 86% dos empregados em algum 
momento precisam trabalhar remotamente. Com o avanço da tecnologia de dados móveis, não 
mais se envia as tabelas completas, apenas as informações modificadas. Isso reduz a largura de 
banda, e a empresa pode contratar uma conexão mais barata.  
 



ONDAS VELOZES 
Outra razão do boom dos serviços móveis é a nova rede de dados das operadoras de telefonia 
celular: GPRS e EDGE, no padrão GSM, e CDMA2000 e 1xEV- DO, no CDMA. Na região há 31 
operadores com CDMA2000 (que opera a 144 Kbps) e seis delas já oferecem a 1xEV-DO (3 
Mbps). “A rede CDMA tem um espectro mais eficiente”, afirma o argentino Celedonio Von 
Wuthenau, diretor para a América Latina do CDMA Development Group (CDG). Isso significa 
maior velocidade de transporte de dados com menor uso de espectro eletromagnético. Resultado: 
dados móveis cada vez mais baratos. 
 
Segundo a Qualcomm, criadora do padrão CDMA, transmitir um megabyte de dados custa US$ 
0,02 em redes EV-DO, US$ 0,06 na CDMA2000 e US$ 0,11 na EDGE. Para dar uma idéia de como 
isso pode ser lucrativo para as operadoras, uma consulta do serviço Vivo Localiza, da brasileira 
Vivo, custa US$ 0,77. Por outro lado, o preço pode ser atraente para o dono de PME: basta digitar 
no seu celular o número do funcionário, e receber um mapa da cidade apontando a localização 
exata de quem procura. “Em aplicações de pouco tráfego, a rede wireless vai ser sempre mais 
barata”, diz Carlos Hirsch, diretor de regulamentação da mexicana Iusacell, durante o congresso 
do CDG, no Rio de Janeiro. “Para localizar um veículo, preciso apenas de 20 kilobytes, é muito 
pouco”.  
 
A norte-americana Nextel também oferece serviços baseados em localização (LBS, na sigla em 
inglês) em seu portal Nextel Online. No México, por exemplo, uma empresa de cobranças localiza 
seus cobradores em um mapa na tela do PC para determinar qual deles está mais perto do 
pagador. O cobrador recebe e informa pelo telefone a forma de pagamento. “Desenvolvemos um 
programa que detecta se o cobrador está com muito dinheiro e dispara uma mensagem 
mandando ele ir ao banco fazer o depósito”, conta Nayura Rojas, diretora de serviços da Nextel na 
Cidade do México. “Nosso cliente perdia muito dinheiro com os assaltos aos cobradores”, conta 
ela, sem informar o nome da empresa.  
 
Outro serviço da Nextel é o iLocator, usado pela empresa de mensageiros Meysel, na Cidade do 
México. Após uma solicitação de trabalho, eles enviam o boy mais próximo do cliente. No Peru, a 
companhia Taxi Seguro perdia 30 das 2 mil chamadas de passageiros por erros de localização. A 
empresa contratou a Nextel para criar uma aplicação transmitindo ao motorista o nome do 
passageiro e endereços de partida e destino. “Os motoristas usam os celulares como terminais de 
nossa rede”, diz Enrique Ritcher, gerente da Táxi Seguro. O sistema é baseado no desprestigiado 
WAP (protocolo de aplicações sem fio, na sigla em inglês) e no sistema operacional Linux. 
 
Mas a oferta de serviços móveis para as PMEs ainda pode ser melhorada. Para Sergio Carpenter, 
fundador da produtora de software Wiz Technologies, do Rio de Janeiro, as operadoras precisam 
fornecer gerenciadores de catálogo de programas dos celulares. Por exemplo, programando um 
botão na tela do celular do funcionário, que ao ser clicado mostre diretamente a lista atualizada 
de programas feitos só para a empresa. “Infelizmente isso ainda não é comum”, diz Carpenter. 
“De outra forma, é difícil dar escala para as aplicações.” 
 
NA PALMA DA MÃO 
Mesmo que a conexão à fonte de dados não seja wireless, há como dar mobilidade aos 
funcionários. Os 3,5 mil vendedores da rede de concessionárias Volkswagen no México usam PDAs 
da PalmOne para convencer os compradores. “Eles usavam caderninhos onde anotavam preços e 
os nomes de seus clientes. Era bem difícil planejar as vendas”, conta Roberto Kelleher, presidente 
da Asociación Nacional de Concesionarios, na Cidade do México. A entidade encomendou a criação 
de um software para concentrar no PDA informações técnicas, preço e posição de estoque dos 
modelos da Volks, Audi, Porsche e Seat, além dos preços dos competidores. “Se o cliente quiser 
saber a diferença do VW Pointer com o Renault Mégane, o vendedor tem o dado na palma da 
mão”, diz Kelleher. Com alguns cliques, ele monta o plano de financiamento. 
 



O sistema das concessionárias VW do México é atualizado quando o PDA é colocado no suporte — 
conhecido como berço — conectado aos PCs da concessionária, mas o próximo passo será usar a 
conexão WiFi. “Se o PDA fornece informações atualizadas, provavelmente a empresa que o usa 
será mais competitiva que seus concorrentes”, diz Sergio Lozinsky, diretor de estratégia 
corporativa da IBM Business Consulting Services, em São Paulo. 
 
No frigir dos ovos, o que importa às PMEs não é tanto a tecnologia, mas como ela pode tornar seu 
negócio mais eficiente. Para  Gildardo Yañez, por exemplo, a vida ficou bem melhor. A 
Refrigeradores Tlanepantla vai abrir uma filial na cidade de Leon e um novo armazém na Cidade 
do México, e para iniciar os negócios bastará conectar os PCs e instalar remotamente os 
programas e dados. Além disso, a rede passou a ajudar na tomada de decisões. “Ganhamos 
inteligência de negócios, com informações de qualidade”, diz Yañez. “Agora não fico mais no 
trabalho até às 8 da noite. Vou para casa mais cedo, ligo a TV e, se preciso, faço de lá a 
manutenção da rede da empresa”. Melhor exemplo de mobilidade de trabalho, impossível. 
 
Fonte: AmericaEconomia online - acesso em 31/5/2005 


