


Investir em mobilidade está hoje entre as três
prioridades dos CIOs que buscam aumentar
a produtividade e a eficiência de suas
corporações. Mas há dificuldades, ainda,
como o alto custo das aplicações
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vos, as aplicações e as próprias redes de dados sem fio
ficam mais maduros, as corporações vão se transfor-
mando no que o instituto Forrester Research batizou
de empresas móveis. São corporações que vão buscar
na tecnologia os recursos para atender aos requisitos
dos novos ambientes de negócios globalizados: fun-
cionamento 24 por 7 e conectividade em tempo real
com parceiros, clientes e empregados.

É nesse cenário que os investimentos em mobili-
dade aparecem hoje como uma das prioridades dos
CIOs em todo o mundo. De acordo com uma pes-
quisa do Gartner, com1 413 CIOs de vários conti-
nentes, as aplicações voltadas para a mobilidade da
força de trabalho estão em terceiro lugar no ranking
das 15 tecnologias com maior índice de crescimen-
to dos investimentos, da ordem de 3,6%, mais do
que a média global de aumento dos orçamentos de
TI, que deve ficar em 2,7%.

O Gartner estima que, até 2009, os gastos com apli-
cações móveis corporativas deverão crescer a taxas de
10% a 20% ao ano. Por segmento, a pesquisa mostra
que as aplicações móveis figuram em primeiro lugar
na lista de prioridades dos CIOs da área de transpor-
tes. Depois aparecem a indústria farmacêutica, o go-
verno, os prestadores de serviços, as empresas de
energia e Utilities, as indústrias de manufatura e o va-
rejo. São áreas com um número significativo de pro-
cessos ou trabalhadores móveis e com maior probabi-
lidade de um rápido retorno do investimento (ROÍ).

No Brasil, as operadoras de telefonia celular e os
desenvolvedores de aplicações móveis já estão sen-
tindo os reflexos dessa tendência mundial. Marcelo
Conde, presidente da Spring Wireless, empresa que
desenvolve, opera e gerencia soluções de mobilidade
para empresas, afirma que sua base de clientes hoje

soma mais de 100 mil usuários na América Latina
—metade no Brasil— e que a demanda continua for-
te. "Estamos crescendo 100% a 120% ao ano em nú-
mero de usuários", diz Conde. A Compera, de Campi-
nas, no interior de São Paulo, conquistou em 2006
dez novos clientes corporativos, que passaram a uti-
lizar o Dispara, sua solução de envio e monitoramen-
to de ordens de serviço para equipes de campo com
dispositivos móveis. "Agora temos 45 clientes e mais
de 4 ooo aparelhos, entre celulares e rádios Nextel,
utilizando esse sistema", afirma Fábio Povoa, vice-
presidente de negócios da Compera, que neste ano
espera estender o atendimento a esses clientes tam-
bém em outros países da América Latina.

Planos mais atraentes > Esse cresci-
mento tem gerado um aumento no tráfego de dados
pelas redes das operadoras celulares. Lauro Monteiro,
gerente nacional de vendas corporativas da TIM, diz
que, até há bem pouco tempo, a principal demanda
das empresas era por serviços de voz. "Hoje, a procu-
ra por serviços de dados está muito acelerada", afir-
ma. A Vivo pretende aproveitar esse crescimento de
demanda para ampliar sua oferta de serviços móveis



de ciados para o mercado corporativo, agora também
na tecnologia GSM/GPRS. "No início, nosso foco fo-
ram as soluções de receita média por usuário (ARPU)
mais elevadas, como a automação de forças de cam-
po, por exemplo", diz Agostinho Balbino, diretor-
geral da Vivo Empresas. "Com a tecnologia GSM, que
oferece devices mais baratos, vamos atacar soluções
de ARPU mais baixo, como rastreamento de cargas,
de veículos e pessoas", afirma Balbino.

O novo embate nessa disputa entre as operadoras,
que está sendo deflagrado pela entrada da Vivo no
mercado de serviços GSM/GPRS, poderá ajudar a
resolver um dos problemas que ainda impede a
ampla utilização de aplicações móveis no Brasil: o
ainda alto custo das soluções. "O serviço móvel de
dados, em banda larga, ainda é mais caro no país
do que o fixo", afirma Elia San Miguel, analista de
telecomunicações do instituto Gartner. "Mas a
tendência é que as operadoras passem logo a ofe-
recer planos corporativos mais atraentes para
aumentar sua receita com o tráfego de dados,
principalmente agora que o crescimento do mer-
cado de celulares começa a se estabilizar",
afirma San Miguel.



Custo e segurança
precisam melhorar

O custo dos serviços de dados e de alguns dis-
positivos móveis — especialmente os smartpho-
nes e os modelos mais caros de PDAs — é um dos
problemas que os CIOs enfrentam ao decidir ado-
tar uma solução de mobilidade. As operadoras de
telefonia celular dizem que esses custos vêm
caindo, em função da concorrência e da oferta de
pacotes que incluem os aparelhos em forma de co-
modato, o que dispensa a empresa da necessidade
de investir nos dispositivos. "A forte concorrência
tem pressionado as operadoras a buscar soluções
mais em conta para oferecer aos clientes", afirma
Lauro Monteiro, gerente nacional de vendas cor-
porativas da TIM. "Nas renegociações de contra-
to, por exemplo, os valores têm baixado por pres-
são das empresas", afirma Monteiro.

Por outro lado, nem todas as aplicações de mo-
bilidade exigem o uso de dispositivos de custo
mais elevado, como PDAs ou smartphones. Além



disso, existem soluções que compensam o inves-
timento pelos ganhos, de produtividade ou de re-
dução de custos operacionais, que trazem para o
negócio. É o caso, segundo Monteiro, dos projetos
desenvolvidos para atender às necessidades espe-
cíficas de empresas ou segmentos — como o de
transportes, atualmente um dos principais usuá-
rios desse tipo de aplicação no país. "É nas solu-
ções específicas que a mobilidade consegue agre-
gar valor e, portanto, se justifica", diz Monteiro.

Gerenciamento »Elia San Miguel, do
Gartner, afirma que as aplicações nas áreas de au-
tomação de força de vendas e de coleta de dados
(como em empresas de energia e Utilities) são as
que apresentam resultados mais rápidos e fáceis de
medir. Mas alerta para outros desafios que ainda
precisam ser levados em conta nos projetos de mo-
bilidade: a proteção das informações transmitidas
em função das eventuais vulnerabilidades das redes
e a qualidade dos serviços pres-
tados por operadoras e fornece-
dores de soluções. A Thyssen-
Krupp Elevadores, por exemplo,
ainda não estendeu para os
celulares o uso (por enquanto
restrito a rádios Nextel) da solu-
ção Dispara, da Compera, por
causa da qualidade do serviço de dados, princi-
palmente nas pequenas cidades. "Testamos
várias redes e enfrentamos problemas de veloci-
dade na transmissão de dados em algumas cida-
des", diz Marcelo Castro, CIO da ThyssenKrupp.
"Como a empresa está presente em todo o país,
precisamos de alta qualidade de serviço em
todos os lugares", afirma.

Outro desafio e tanto para os CIOs está no
gerenciamento dos dispositivos e aplicações
móveis. Segundo um estudo do Aberdeen
Group, o custo operacional do gerenciamento de
sistemas wireless pode sair até dez vezes mais
alto do que em aplicações fixas. Isso acontece
porque a área é relativamente nova. Além disso,

o estudo afirma que as corporações não estão
preparadas para a proliferação de smartphones e
alerta que dispositivos móveis mais complexos
exigem um novo tipo de gerenciamento, que en-
volve a compra e o suporte às aplicações. As em-
presas ainda não têm experiência para lidar com
a segurança, o backup dos dados, a reposição e
até o descarte dos aparelhos.

É por isso que a maioria das empresas prefere
transferir a tarefa de gerenciamento para tercei-
ros. "É o tipo de serviço que não deve ser feito
dentro de casa, porque o custo pode ser muito al-
to", afirma Castro, da ThyssenKrupp. "Tem de
ser outsourcing e com níveis de qualidade de ser-
viço (SLA) bem definidos" diz.



Terceirizar ê a melhor opção?
Uma das vantagens de terceirizar o gerencia-

mento e a manutenção das aplicações móveis é a
diminuição das dores de cabeça relacionadas com
as constantes mudanças de tecnologia, que acon-
tecem com freqüência. A cada 18 meses, em mé-
dia, os fabricantes de handhelds, por exemplo, tro-
cam seus modelos de aparelhos. Os sistemas ope-
racionais dos dispositivos móveis — em especial
dos PDAs e dos smartphones — também ganham
novas versões com freqüência. Só o ambiente
Windows Mobile, da Microsoft, mudou três vezes
em dois anos, lembra Marcelo Conde, presidente
da Spring Wireless. Como administrar essas mu-
danças, sem ter de reescrever a aplicação cada vez
que a tecnologia passa por um upgrade?

É difícil fazer isso sozinho sem correr o risco de
ver os custos de manutenção dispararem. A gran-
de variedade de dispositivos baseados em diferen-
tes plataformas, como Windows Mobile, Symbian,
PalmOS e Java, torna o desenvolvimento e a ma-
nutenção das aplicações móveis uma tarefa não
muito simples de gerenciar. Além disso, é preciso
integrar essas aplicações ao legado e a outros sis-
temas utilizados pela empresa, para que as infor-
mações colhidas em campo possam ficar disponí-
veis para todas as áreas interessadas.

Em geral, os pacotes oferecidos pelos provedo-
res de soluções incluem todos os serviços, do pro-
jeto ao desenvolvimento e integração da aplicação
de mobilidade com os outros sistemas corporati-
vos, passando por suporte aos usuários e, em al-
guns casos, até a hospedagem da solução. Para fa-

cilitar o desenvolvimento e as migrações de plata-
forma, a Spring Wireless, por exemplo, criou um
middleware de mobilidade, baseado em interfaces
e padrões abertos - basicamente web services com
componentes Java, .Net e C. "Esse middleware
está preparado para suportar diferentes dispositivos
e sistemas operacionais e qualquer rede sem fio,
inclusive WiMax" afirma Conde.

O desenvolvimento e a implantação de um pro-
jeto de mobilidade dura de dois a três meses e tem
um custo mensal de 150 dólares por usuário, em
média. No caso da Spring Wireless, esse valor in-
clui a utilização dos servidores, os dispositivos
móveis e o tráfego de dados. "O payback de um
projeto desse tipo pode ser obtido em Q a 14 me-

ses", afirma Conde.
As ferramentas baseadas em

padrões abertos são o principal
recurso utilizado pelos desen-
volvedores para driblar o desafio
da variedade de plataformas de
mobilidade existentes.

É o caso da e-Logicon, empre-
sa de São José dos Campos, no interior de São
Paulo, que tem suas aplicações acessadas por cer-
ca de 200 dispositivos móveis, de PDAs com
PalmOS e Windows Mobile a celulares. "Nossas
aplicações são multiplataforma", diz Fábio Calega-
ri, diretor comercial da e-Logicon. A ferramenta
de desenvolvimento mais usada para celulares é o
Java Micro Edition (ME). No caso de PDAs e
smartphones, baseados em sistema operacional
PalmOS e Windows Mobile, a e-Logicon utiliza o
SuperWaba corno plataforma de desenvolvimen-
to. Trata-se de um framework (máquina virtual),
nacional e aberto, baseado em Java e compatível
com esses dois ambientes e também com o siste-
ma operacional Symbian. Para a integração das
aplicações aos sistemas legados, os mais utiliza-
dos são os web services.





Foi por isso que a empresa resolveu adotar a tecnolo-
gia móvel. "Vamos basear todos os processos na mo-
bilidade, que hoje é essencial para nosso negócio",
afirma Marques. Os 85 caminhões que transportam a
cana da lavoura para a usina, por exemplo, são moni-
torados por um sistema baseado em computadores
de bordo equipados com módulos de comunicação
por rede celular GSM/GPRS. Desenvolvido pela
Compsis, de São José dos Campos (SP), esse sistema
utiliza a rede da TIM para transmitir online informa-
ções sobre a velocidade e a localização do caminhão,
além de dados de desempenho. Essas informações
são captadas por sensores instalados no veículo, pas-
sam pelo computador de bordo e vão para o data cen-
ter da Compsis, onde são processadas. De lá são
acessadas na web pela área de controle de tráfego da
usina, que monitora em tempo real as ocorrências
que exigem providências imediatas, como um pneu
furado, e pela Netz Automotiva, de São Paulo, que faz
a análise dos dados de desempenho do veículo e for-
nece relatórios apontando as falhas de operação que
podem gerar maior consumo de combustível e
muitos gastos com manutenção.

"Desde que implantamos o
sistema, a disponibilidade da frota aumentou", afirma
Francisco Antônio Cabeça, coordenador de manu-
tenção e colheita da Usina Santa Cruz. Ele estima que
o maior controle do desempenho dos veículos deve-
rá ajudar a reduzir em 15% os custos operacionais,
como manutenção e combustível, já no atual ciclo de
produção. Mas o principal ganho está na logística. Por
meio de funções especiais do teclado do computador
de bordo, o motorista do caminhão informa se che-
gou ou está saindo da frente de colheita, ou se teve al-
gum problema que o obrigou a parar. A comunicação
é feita pela rede da TIM.

O objetivo é manter os veículos em circulação, pa-
ra que não falte matéria-prima na usina", diz Sebas-
tião Marques. Para dar mais eficiência à logística, a
aplicação foi integrada ao PIMS, sistema de gestão
para agroindústrias desenvolvido pela Próxima, em-
presa de Assis (SP), que é utilizado pela Usina Santa



A necessidade de comunicação rápida e eficiente
com os técnicos de manutenção, que trabalham na
rua, levou a ThyssenKrupp Elevadores a investir
numa solução de mobilidade. Utilizada há um ano
e meio nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte e Brasília, que concentram 40%
dos serviços de assistência técnica da empresa, a
solução combina rádios Nextel com o sistema
Dispara e funciona integrada ao sistema de abertu-
ra e gerenciamento de chamados da empresa.

"O elevador precisa oferecer segurança e confia-
bilidade", afirma Paulo Manfroi, vice-presidente de
serviços e modernização da ThyssenKrupp. "O
atendimento tem de ser muito rápido, porque o
equipamento não pode ficar parado. O nível de
tolerância é baixo", diz. A empresa resolveu auto-
matizar o envio das ordens de serviços. Assim, as
solicitações de manutenção recebidas pela central
de atendimento e registradas no sistema legado,
vão direto para o rádio Nextel do técnico, junto
com informações sobre o elevador com problema.

A fornecedora Compera, dona do Dispara, com a
qual a ThyssenKrupp tem uma conexão VPN para
a transmissão de dados, desenvolveu a interface
que permite rodar a aplicação nos rádios. "A vanta-
gem de usar um gateway entre o nosso sistema e o
Nextel é que, se amanhã mudarmos o dispositivo
móvel, quem vai fazer a adaptação da aplicação é o
fornecedor", diz Marcelo Castro, CIO da
ThyssenKrupp. A integração do Dispara com o sis-
tema legado, desenvolvido em banco de dados
Progress e plataforma Unix, foi feita pela equipe de
TI da empresa. Com isso, o investimento na solu-
ção de mobilidade foi baixo, até porque a
ThyssenKrupp aproveitou os rádios Nextel que já
utilizava. Segundo Manfroi, o retorno veio em nove
meses. "A produtividade no campo cresceu 10% no
último ano e a redução do custo operacional tam-
bém é da ordem de io%", afirma Manfroi.

Cruz, onde roda em servidores Intel com Windows
Server e banco de dados Oracle. A integração, basea-
da em web services, foi feita pela equipe de TI da usi-
na em parceria com a Próxima e a Compsis e per-
mitiu que os responsáveis pelo despacho dos ca-
minhões tenham a localização exata de cada um.

O PIMS também já funciona integrado a outra apli-
cação móvel, utilizada na Santa Cruz: o controle de
ponto dos trabalhadores na lavoura de cana. Quatro
vezes por dia eles devem passar a tarja magnética do
seu crachá pelo leitor de um dos 8o PDAs da Symbol,
espalhados pela lavoura. A informação é enviada, por
rede celular da TIM e da Vivo, para o sistema de fo-
lha de pagamento da empresa e para o PIMS, que
também controla a mão-de-obra.



O conceito de banco de bolso, lançado no ano
passado pelo Banco do Brasil, vai ganhar um
reforço neste semestre, com o início do projeto
piloto de uma aplicação de mobile payment.
Previsto para o mês de abril, o serviço vai inter-
ligar a plataforma de mobile banking do Banco
do Brasil com a da Visanet, empresa com a qual
o BB fez um acordo de cooperação técnica. "O
objetivo é substituir o cartão de plástico pelo
celular em milhares de estabelecimentos cre-
denciados pela Visa", afirma Raul Moreira,
gerente executivo de canais alternativos do
Banco do Brasil. Em vez de passar o cartão pelo
leitor do terminal PÔS (Point of Sale), o estabe-
lecimento comercial vai registrar o número do
celular do cliente que está fazendo a compra e
mandar um aviso para o banco, que, por sua vez,
enviará uma mensagem de texto SMS (Short
Message Service) para o celular do cliente,

nologias para que os clientes do banco tenham
acesso total ao serviço", afirma Moreira.
Atualmente, 350 mil correntistas utilizam o
mobile banking do Banco do Brasil, tanto no país
como no ]apão, para realizar cerca de 2 milhões
de transações por mês, como consultas, transfe-
rências entre contas, pagamentos e recarga de
celulares. Além disso, o Banco do Brasil está uti-
lizando SMS para notificar os clientes sobre as
operações realizadas com cartões de crédito ou
de débito e as movimentações da conta corrente.

pedindo a confirmação da transação, que só
então será completada, com sua assinatura ele-
trônica no pedido. O piloto será feito com os
estabelecimentos associados à Visanet nas cida-
des de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo
Horizonte e Porto Alegre.

Moreira afirma que essa aplicação é mais uma
etapa do projeto de mobilidade do Banco do
Brasil, iniciado há cerca de três anos. "Fechamos
parceria com todas as operadoras de celular, por-
que nossa estratégia é operar com todas as tec-



A primeira solução do Citibank no mundo ba-
seada no uso de PDAs foi desenvolvida no Brasil,
com o objetivo de dar apoio aos gerentes de negó-
cios que têm a missão de visitar e conquistar no-
vos clientes. Iniciado em fevereiro de 2004, o de-
senvolvimento do sistema durou um ano e foi rea-
lizado pela equipe de TI do Citi em parceria com a
Spring Wireless. "Um dos principais desafios foi
atender aos requisitos da área financeira e, em par-
ticular, do Citibank", afirma Rogério Vargas, supe-
rintendente de novos negócios do banco.

Depois de vários testes, a aplicação começou a
ser usada em outubro de 2005 e, em dezembro, 150
gerentes de negócios em dez cidades do país já
utilizavam os PDAs, fornecidos em comodato pe-
las operadoras de telefonia Vivo e TIM. Por meio

l deles, as propostas de abertura de novas contas
são preenchidas na frente do cliente e transmi-
tidas diretamente, pela rede celular, para o servi-
dor de dados do Citibank.

• O sistema também permite acessar o catálogo
P de produtos e serviços do banco e consultar a

base de dados que contém aproximadamente
1,5 milhão de CPFs pré-aprovado s. "Ao digitar o
número do CPF do novo cliente, em 20 segundos o
gerente recebe a informação sobre as linhas de cré-
dito disponíveis para ele", diz Vargas. "É um recur-
so que causa grande impacto e permite realizar o
negócio na hora", afirma.

Com o uso, a ferramenta vem sendo aperfeiçoa-
da. A meta do Citibank é aumentar rapidamente a
base de usuários, colocando os PDAs nas mãos dos
650 gerentes do banco no país. Apesar do uso ain-
da restrito, Vargas afirma que o sistema se pagou
em 12 meses. Entre os ganhos obtidos com a
solução de mobilidade, Vargas destaca a eliminação
do retrabalho que, no processo convencional, em
que as propostas em papel precisam ser digitadas
no centro de processamento, chegava a 4O%.<€
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