
Sem tem que sair do
seu escritório

em Bogotá. Colômbia, os
arquitetos da empresa Arqui-
tectura e Interiores (Ael) estão
trabalhando no desenho de ura
shopping center de 60 mil m2

em Ogbah. na Arábia Saudi-
ta. Como eles fazem isso? A
resposta são redes de contato
e a tecnologia. Com 12 anos
no mercado e especializada

a responsável pelo projeto em
Ogbah. Nesse caso. a Ael só se
responsabiliza pelo design, e
seus clientes norte-americanos,
pela construção.

Esse conjunto de tarefas
à distância não seria possível
sem os avanços da tecnologia.
"Primeiramente, trabalhamos
com nosso cliente nos Estados
Unidos, e em poucas ocasiões
nos relacionamos com o cliente

um servidor FTP que permite
a transferência de informação
da empresa aos clientes da Ael
e vice-versa. e um servidor
dedicado à sincronização dos
dados que envia arquivos mui-
to grandes, que por e-mail ou
FTP demorariam muito mais
que os 5 a 20 minutos quando
se usa esse sistema.

Além de seus serviços de
longa distância, a Ael tem

no design arquitetônico de
exteriores e interiores, a Ael
desenvolve projetos em Bogotá
e na América do Sul - nos quais
também participa da construção
- e realiza trabalhos terceiri-
zados de design para empresas
de arquitetura e construção
nos Estados Unidos, como a
Exhibium, em Miami, que é

final", explica Maurício Suss-
mann, diretor da Collaborative
Studio. unidade de oatsourcíng
da Ael. A comunicação se dá
através de e-mails. telefonemas,
videoconferêncía e também
pelo sistema go-meeting, que
lhes permite fazer apresen-
tações on-line dos projetos e
avanços. Além disso, conta com

uma unidade chamada Studio
Model, por meio da qual em-
presas de arquitetura podem
contratar seus profissionais
- sem contratar a empresa
propriamente dita - para cola-
borar cm projetos específicos
a partir dos escritórios da Ael.
mas de forma exclusiva. "É
mais económico e a mào-de-



obra colombiana oferece bons
resultados", diz Sussmann. O
sucesso desses trabalhos ex-
ternos é tanto que, apesar de
sua receita representar 30%
do total, o objetivo é que se
chegue a 50%.

Enquanto a Ael usa diferen-
tes tecnologias para trabalhar
em projetos em nível global
deslocando pessoal o menor
número de vezes de Bogotá,
outras empresas pequenas e
médias aproveitam as tecno-
logias móveis para locomo-
ver-se geograficamente e, ao
contrário da Ael, não ter que
usar escritórios, como ocorre
principalmente com as empre-
sas que trabalham com força
de venda e distribuição.

No México, a Fin Común,
do setor de microcrédito, fez
dos aparelhos móveis e de suas
plataformas de informação um
mecanismo eficiente para sua

assim uma base de dados sobre
cada um. "Partimos utilizando
o PDA tradicional de Palm de
tela cinza", diz Fenol. "Agora
utilizamos um Treo com tela
colorida e mais memória, o que
nos dá mais versatilidade."

É que, como bem diz Mi-
guel Hernández, diretor de
Vendas da Palm na América
Latina, a tecnologia móvel
"antes era uma vantagem
competitiva, agora é uma
necessidade".

E, ainda que as PM Es sejam
as que menos investem em
infra-estrutura principalmen-
te pelos custos, são elas que
têm potencial de crescer nesse
setor, o que é uma vantagem
também para os fornecedores
tecnológicos. "O mais popular
no uso dos dispositivos móveis
é o acesso ao e-mail, o contro-
le de estoques, e inclusive há
quem desenvolva aplicações

"As tecnologias sem-fio são o
meio principal para interagir
em qualquer momento", diz
Rivera.

Segundo a consultoria
mexicana Select, 58% das
linhas móveis no México são
utilizadas por micro, pequenas
e médias empresas, e, para as
linhas móveis de rádio, 73%
estão nesse segmento. O res-
tante se divide entre grandes
empresas e corporativos,
governos e educação. "Estes
sistemas são os que mais pene-
traram nos negócios menores",
explica Fabiola Cruz, analista
da Select. No uso de compu-
tadores, só 41% das micro e
PMEs têm um computador no
escritório. Segundo a Select,
isso explica por que o com-
portamento destas empresas
é bastante parecido ao do
consumidor final, que com
isso busca suprir necessidades
básicas como ligações telefó-
nicas, mensagens instantâneas
e agenda pessoal.

Com base nessa tendência,
provedores de telefonia celular

Um dos clientes nesse país,
a Solvência, empresa de médio
porte em gestão financeira,
iniciou há 45 dias um projeto
de automatização de cobrança
fornecido pela Movistar e que
utiliza Blackberries. O obje-
tivo é que os agentes que vão
aos domicílios informar os
devedores do próximo venci-
mento de suas contas tenham
essa informação on-line e ao
mesmo tempo possam enviar
ao sistema central a infor-
mação de contato e a resposta
do devedor.

"Os agentes já não têm que
vir todos os dias ao escritório
para saber suas rotas e nem
voltar à tarde para transferir a
informação ao sistema", explica
Christian Oportus, gerente de
Operações da Solvência. "Há
economia em tempo e aumen-
to na eficiência das visitas em
campo." O seguinte passo, diz
Oportus, será gerar uma apli-
cação que permita ter uma rota
de visitas on-line para guiar o
agente e tornar os tempos de
locomoção ainda menores.

equipe de vendas. "Indepen-
dentemente da quantidade,
o custo unitário de fazer um
empréstimo é alto, por isso
necessitamos ter tempos de
resposta rápidos para reduzi-
lo", explica Vicente Fenol,
diretor-geral da Fin Común.
A primeira coisa feita para
melhorar essa relação foi criar
internamente um software com
um sistema de perguntas com
opções para as pessoas que
solicitavam o crédito, gerando

on-line para seus processos",
explica Hernández. Como fez
a Fin Común, que passou do
registro de dados em papel a
um processo de automatização,
on-line e móvel. Segundo Juan
Carlos Rivera, diretor no Méxi-
co da Sysgold Wireless - da
qual os principais acionistas
são Intel e Ericsson -, as apli-
cações móveis podem aumentar
em 25% a produtividade das
empresas nas vendas só com
a economia em deslocamento.

como a Movistar oferecem
às PMEs um serviço de "es-
critório móvel", que através
de um Blackeberry, telefone
celular, PDA ou computador
portátil permite aos funcioná-
rios ter acesso à internet e a
outras aplicações em qualquer
lugar. "Nosso serviço aponta
a melhorar a produtividade e
permitir às PMEs economizar
em custos", diz Pedro Pablo
Laso, diretor da Movistar
no Chile.

Com um potente conjunto
de infra-estrutura sem-fio, as
crescentes aplicações móveis e
as que permitem o tele-trabalho,
empresas como Ael, Fin Común
e Solvência reduziram de ma-
neira significativa os obstáculos
a seu crescimento financeiro
e geográfico. Se pensamos na
dimensão dos planos da Ael,
já não se trata de ideias. Com
a imaginação e a tecnologia,
esses planos já encontraram
uma nova dimensão.
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