
NAS_EMPRESAS//HANDHELD

Pequenas e médias empresas usam
handhelds para agilizar o atendimento
e ganhar competitividade

ANDREZA EMíLIA

Bloquinhos de anotações, solicitações de com-

pras empilhadas sobre a mesa do escritório, pedidos

anotados de forma incorreta, demora para o atendi-

mento dos clientes. Esse é o cenário em sua compa-

nhia? Pois é hora de rever conceitos. É cada vez maior

o número de comércios e pequenas e médias em-

presas que adotam os micros de mão (também co-

nhecidos como PDAs ou handhelds) para agilizar pro-

cessos, facilitar a integração de dados e - o mais im-

portante - não perder consumidores.

Segundo dados do instituto Gatner, as vendas

mundiais de PDAs atingiram 3,6 milhões de unida-

des no segundo trimestre de 2005, crescimento de

32% em relação ao mesmo período do ano passado.

A previsão é de que o setor encerre 2005 com 15 mi-

lhões de equipamentos entregues, superando o re-

corde de 13,2 milhões de aparelhos comercializados

em 2001. Por outro lado, a consultoria IDC, que não

inclui dispositivos como o Blackberry, da Research

in Motion (verdadeira febre entre os executivos nos

A disposição física do restau-

rante Nakombi, em São Paulo,

não favorecia a rapidez no

atendimento. Entre os proble-

mas detectados estavam difi-

culdade de leitura das coman-

das na cozinha, serviço lento e

complicações no fechamento

da conta. Para resolvera ques-

tão, no fim de 2001 foram implantados handhelds da HP

para a anotação de pedidos. Com o Pocket Cheff, da Tango

Software House, os PDAs apresentam o cardápio com to-

das as variações e combinações possíveis. D cliente esco-

lhe sua refeição olhando o cardápio na tela do equipamen-

to. Com o uso de tecnologia Bluetooth, as comandas são

impressas em tempo real na cozinha.

G portátil também facilita o pagamento da conta. As

informações são transmitidas diretamente para o caixa.

E um dispositivo acoplado ao handheld faz a leitura do

cartão de crédito. Entre aparelhos, treinamento e softwa-

re, foram gastos algo entre 40 mil e 5D mil reais. "A pas-

sagem do papel para o handheld proporcionou a redução

de 30% em custos causados por erros operacionais. E o

atendimento mais rápido aumentou em 20% a rotativi-

dade das mesas nos restaurantes", conta o proprietário

da casa, Paulo Barossi.
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A Bivik Confecções, que fabrica calças jeans e as vende

por atacado, enfrentava, até o fim de 2003, um grave

problema. Não, não faltavam clientes. Muito pelo con-

trário. Para tirar os pedidos, havia 45 vendedores e ape-

nas quatro computadores. D resultado eram filas intermi-

náveis e desistências. Do momento em que o cliente ini-

ciava a compra até o fechamento do pedido, eram ne-

cessários longos 45 minutos.

Agora, o cenário é bem diferente. Munidos de hand-

helds, os vendedores realizam esse processo em ape-

nas cinco minutos. "G cliente chega na loja e o vende-

dor, por meio do PDA, faz a leitura do seu cartão de

identificação", explica Ricardo Bonora Lima (foto), dire-

tor da Bonis Mobile, empresa que desenvolveu o soft-

ware para a Bivik.

Estados Unidos), em seu levantamento, aponta que-

da no setor de 20,8% entre abril e junho de 2005.

No Brasil, os fabricantes de computadores de

mão apostam suas fichas no ambiente corporativo.

Hoje, 80% das vendas de handhelds da HP no país

vão para as empresas. "Elas perceberam as várias

aplicações desse equipamento. Em lojas de varejo, o

atendente pode checar estoque, preço e concluir a

venda sem sair do lado do cliente", explica Márcio

Trevizan, diretor de produtos de computação da HP.

"Seguradoras já usam PDAs para fazer a vistoria de

carros e os fotografam, economizando tempo e ofe-

recendo maior comodidade ao segurado", completa.

Nos últimos cinco anos, a MGI, revendedora HP es-

pecializada em soluções móveis, vendeu 80 mil

handhelds. Desses, 70% foram para o SMB (peque-

nas e médias empresas).

Para implantar um sistema de automação, incluin-

do hardware e software, os preços variam de acordo

com a solução desenvolvida e o modelo escolhido. Em

um restaurante com 15 equipamentos, por exemplo,

são necessários cerca de 50 mil reais, entre máqui-

nas, programa de gerenciamento e treinamento.

Marcelo Franco, gerente comercial da integrado-

ra Sydeco Tecnologia em Sistemas, reconhece o po-

tencial dessa solução entre os pequenos negócios,

mas destaca que hardware não é tudo. "É uma op-

ção muito interessante, porque oferece mobilidade,

e uma alternativa bem mais barata que os note-

books", analisa. "Mas é preciso também estar aten-

to ao software utilizado. É fundamental colher refe-

rências e saber se o fornecedor é sólido", destaca.

A partir daí, o

cliente começa a

fazer as compras e

os vendedores efe-

tuam os pedidos

(enviados de forma

remota a um servi-

dor, que atualiza

imediatamente o

estoque). Foram

gastos cerca de 15G mil dólares, em software e equipa-

mentos. "Mas as vendas aumentaram em torno de

30%", contabil iza o gerente comercial da Bivik, Vander-

lei Aguiar. "Perdíamos muitos clientes, e isso é inadmis-

sível", completa ele.

Segundo ele, o handheld precisa se adaptar às ne-

cessidades da empresa no dia-a-dia. "De que vale fa-

zer um sistema muito inteligente, se ele não se apli-

ca à dinâmica de trabalho do cliente em questão?",

ressalta o executivo.

Para Trevizan, da HP, vale checar pontos como

duração de bateria (que pode deixar o vendedor na

mão em pleno horário de pico) e assistência técni-

ca, na hora de definir a aquisição de um handheld.

"No comércio, por exemplo, o desgaste pode ser

grande, e o conserto ou reposição de equipamentos

deve ser rápido", diz.

Produtora de cachaça, a

empresa Sagatiba investiu

80 mil reais para aposentar

os blocos de pedidos. Três

meses depois, a companhia

sente os resultados. "Com o

Smartphone TREO 600, da

Palm, conseguimos promo-

ver maior integração entre

as equipes de venda e aumentar a produtividade. Sem fa-

lar na mobilidade", explica o gerente de tecnologia da

empresa, Mareio Okada.

D equipamento também permite a consulta online

dos estoques e dos pedidos já feitos pelo cliente. A fa-

cilidade de possuir telefone e internet num só aparelho

móvel também contou pontos na hora da escolha. "Ele

é mais do que um tirador de pedidos. Com o handheld,

o fluxo de informações corre de forma mais fluida na

companhia e, com isso, ganhamos tempo e competitivi-

dade", completa Okada.
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