


de mobilidade em cruzamento com
as de cadeias de suprimentos tornou
possível, até mesmo, atrelar o nível
de estoques ao de vendas automati-
camente, enquanto o vendedor está
visitando seus clientes. A ponta mais
visível dessa tendência é a telefonia
celular, que está barateando e uni-
versalizando o uso das ferramentas
de mobilidade.

Mas não é só. "Os preços estão
caindo e o leque de possibilidades
com o uso de equipamentos dispo-
níveis está aumentando", comenta
Wellinton Oliveira, sócio-diretor
da Via Consulting, uma consultoria
que tem entre suas especialidades a
área de mobilidade. Para Oliveira, a
ampliação do acesso a esses recursos
tecnológicos pelo seu barateamento
é resultado de políticas de incen-
tivo, como a isenção de impostos
para a compra de notebooks, mas
principalmente do ganho de escala
da produção, em resposta a uma de-
manda cada vez maior. "As empre-
sas perceberam que não precisam
apenas ter funcionários em campo,
mas mantê-los conectados à sede,
passando e recebendo informações
em tempo real para a tomada de de-
cisões e fechamento de contratos e
vendas", diz.

Um bom exemplo para ilustrar
a importância da mobilidade para
o mundo dos negócios vem do gru-
po mineiro Seculus, que atua nas áreas
de tecnologia, indústria de bens de
consumo e no setor financeiro. Ro-
berto Azevedo, presidente da com-
panhia, detectou grande interesse

de seus clientes
pelas ferra-
mentas de
mobilida-
de, adota-

das também pelas próprias unidades
do grupo, como o Banco Semear.
Especializado em crédito consigna-
do, o banco usa a solução de mo-
bilidade desenvolvida pela Prime
Systems, a unidade de TI do Secu-
lus. Produzida em Java, foi instalada
em celulares usados pela equipe de
campo composta por mais de 180
gerentes. "A opção por celulares ba-
rateou ainda mais o processo, mas
dá para adequar a tecnologia tam-

bém a smartphones ou mesmo a no-
tebooks, em função da demanda de
cada cliente", comenta.

Azevedo revela ainda que, antes
dessas ferramentas, o resultado do
trabalho remoto só era sabido no
fim do processo, quando o pro-
fissional de campo voltava à ba-
se. Com a comunicação móvel, o
banco pôde melhorar seu negócio,
estudar estratégias diferenciadas e
ter mais rapidez na decisão sobre a

| liberação de crédito. "Aumentamos
a produtividade em seis vezes",
destaca. Além do Banco Semear, o

3 grupo tem como clientes o banco
BMG, a locadora de automóveis
Localiza e a operadora de telefonia
fixa CTBC .

Sob medida
Oliveira não cansa de frisar,

contudo, que a solução de mobili-
dade deve ser pensada em função da
necessidade de cada empresa. "Não
se pode esquecer que, para cada
segmento de negócio, componen-
tes como o tempo de demora pa-
ra o envio da informação, nível de
segurança e número de agentes em
campo terá valor diferente e gerará
uma necessidade de solução tam-
bém diferente", comenta.

De maneira geral, os celula-
res são um grande aliado — hoje o
Brasil tem cerca de 120 milhões de
aparelhos que podem ser acessados
por mensagens de texto (SMS), por
exemplo. Essa enorme base gera um
mercado de grande potencial e que
deve ser mais bem aproveitado pelas
empresas.

Fábio Póvoa, vice-presidente
da área de negócios da Compe-
ra nTime, empresa de tecnologia
que atua no segmento de soluções
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móveis, explica que os desenvolve-
dores de soluções de mobilidade
corporativa estão se especializando
em alguns nichos.

Um deles é a automação da for-
ça de vendas móvel, como no caso
do Semear. Além desse, outros seg-
mentos em expansão são o de pes-
quisa de campo, que envolve coleta
de informações, e o de mensagens
corporativas, no qual empresas se
comunicam com clientes a partir
de mensagens de SMS enviadas
por celulares, como as empresas de
rádio-táxi, por exemplo. Uma área
nova com grande potencial é a de
navegação veicular, que consiste
em serviços atrelados a informa-
ções de GPS - dados que permi-
tem oferecer localizações, mapas de
regiões ou mesmo desvios no trân-
sito congestionado.

Por fim, Póvoa aponta outro
nicho de forte demanda: a auto-
mação de força de campo nas áre-
as de logística, como a criação de

PÓVOA, DA COMPERA nTIME:
Automação da força de vendas

soluções tecnológicas para melho-
ria dos processos em empresas de
entregas, por exemplo. Para essa
área, a Compera criou a ferramen-
ta Dispara, que promete agilizar a
comunicação das empresas com as
equipes de campo. Um dos clientes
desse recurso é a TecBan, empresa
criada em 1982 e que, entre outras
áreas de atuação, é a gestora da re-
de Banco24Horas, com mais de
3,3 mil terminais, 43 instituições
financeiras participantes e mais de
100 milhões de clientes.

Segundo Póvoa, a TecBan ti-
nha como meta reduzir o tempo
de acionamento da força de campo
nas solicitações de assistência téc-
nica aos cerca de 5 mil terminais de
auto-atendimento administrados
pela empresa, entre equipamentos
próprios e de outras Instituições
financeiras. "Após a adoção do
Dispara, a TecBan passou a contar
com l 50 licenças da plataforma de
software, telefones celulares e rá-
dios para suporte à comunicação
e treinamento das equipes no uso
da tecnologia", informa. Agora, as
solicitações envolvendo assistência
técnica às ATMs recebidas pela
área de monitoração são transfor-
madas em ordens de serviço repas-
sadas às equipes de campo, che-
gando com rapidez aos celulares e
rádios dos técnicos, afirma.

A nova solução permitiu reduzir
em 90% o tempo de acionamento
do técnico, a contar do momento
da solicitação, segundo Póvoa. "O
Dispara trouxe melhoria dos índices
de produtividade; os 16 operadores,
registraram cerca de 120 mil recla-
mações por mês revezando-se nas 24
horas do dia". Segundo o especialis-
ta, esse resultado permitiu à rede da

TecBan cres-
cer 30% no
último ano
sem aumen-
tar o número
de atendentes
na central.

Terceira geração
Ricardo Santos, coordenador do

Núcleo de Marketing para Mercados
de Alta Tecnologia da Escola Supe-
rior de Propaganda c Marketing
(ESPM), destaca que mobilidade
é hoje uma das áreas de tecnologia
da informação de maior impacto na
economia e no comportamento dos
consumidores — determina como
interagem, se divertem e aprendem.
Para ele, o interesse por esse assunto
tende a aumentar ainda mais, depois
do leilão da terceira geração dos ce-
lulares, a tecnologia 3G, que em bre-
ve chegará aos aparelhos brasileiros.

Com celulares 3G e a ampliação
da digitalização, surge o espaço para
a convergência digital. "A tecnolo-
gia 3G e suas novas funcionalidades
finalmente deverão começar a .sa-
tisfazer necessidades ainda latentes,
porém muito poderosas", afirma
Santos. Entre os exemplos de recur-
sos que estarão disponíveis com esse
avanço estão a integração entre TV
digital, vídeo conferência móvel e
sistema financeiro.

"A convergência deverá tornar o
conjunto 'telefone mais PDA mais
computador pessoal mais cartão de
crédito mais TV portátil mais MP3
e MP4' um instrumento cada vez
mais indispensável, com impactos
no comportamento das pessoas e
nos modelos de negócios de pu-
blicidade, por exemplo", conclui o
professor da ESPM.
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