




O progresso tecnológico já mexe
decisivamente com o cotidiano e
a estratégia de negócios tradicio-
nais, como o da bolsa de valores
de São Paulo. No fim de setembro
de 2005, a Bovespa encerrou as
atividades de seu pregão presencial,
que reunia mil operadores de 100
diferentes corretoras e passou a
efetuar 100% das negociações por
meio do pregão virtual.

"Mudou muito a característica de
negociação na Bovespa. Há 10 anos,
o pregão viva-voz tinha capacidade
para realizar 5 mil negócios por dia.
Hoje, com o pregão virtual, são 100
mil transações diárias, em média",
comemora Luiz Gonzaga Simões,
diretor de informática da Bovespa. O
executivo também destaca a mudança
do comportamento dos clientes das
corretoras, que usam computadores

de mão e notebooks com acesso wi-fi
para ganhar agilidade.

"A tecnologia desempenha papel
fundamental para conseguirmos os

50% de crescimento em volume
e quantidade de transações que
obtivemos nos últimos três anos",
afirma Gonzaga. O sistema eletrônico
de negociação também permite a de-
mocratização do acesso ao mercado
de capitais por meio do Home Broker,
sistema implantado em abril de 1999
que permite aos investidores comprar
e vender ações de qualquer lugar do
mundo, por meio da internet.

Por extensão, o pregão virtual
afetou profundamente o cotidiano das
corretoras. Antes, elas mantinham
dentro da Bovespa os operadores de
pregão. "Com o fim do pregão viva-
voz, todos voltaram para a corretora
e houve uma mudança radical em seu

dia-a-dia, já que eles saíram de um
nível de estresse e responsabilidade
altíssimos", relata Guilherme Horn,
diretor de tecnologia da Agora Sênior,
uma das maiores corretoras do Pais.

A área de TI da corretora investe
em mobilidade para seus clientes
internos e externos. Os principais
gestores da empresa contam com
soluções Blackberry, da TIM, para
conexão e acesso permanente a
informações financeiras, no mundo
inteiro. A Agora também faz uso
intensivo de videoconferência entre
as oito unidades no Brasil e nos
Estados Unidos, até mesmo para
entrevistas de emprego.

"Essas tecnologias trouxeram
grande economia com viagens, espe-
cialmente no deslocamento entre Rio e
São Paulo, e representam uma grande
mudança cultural", constata Horn.





Mercado já cria processos móveis
Diretor da E-Consulting Corp., Daniel Domeneghetti

identifica três etapas relativas à adoção da mobilida-

de pelas empresas. Para ele, o primeiro estágio - já

concluído - foi marcado pela execução de pequenos

projetos experimentais para provar o retorno dessas

tecnologias, especialmente aos diretores financeiros.

"Atualmente, todas as grandes empresas já têm algum

projeto-piloto de mobilidade." Para o consultor, hoje o

mercado vive a segunda fase dessa evolução, com a

substituição de processos corporativos por processos

móveis, como na automação das forças de vendas e na

construção de redes de colaboração. "Daqui a dois ou

três anos, teremos uma terceira etapa, impulsionada

pelo crescimento da banda larga e do WiMax, em que

novos processos serão criados com base na premissa

da mobilidade e da convergência tecnológica".
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