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Homo mobilis
A mobilidade foi apontada recentemente pelo Gartner como uma das grandes tendências
tecnológicas para os próximos anos. Dentro das empresas o conceito, que ganhou escala com
o uso pessoal, agora se desenvolve e se transforma em vantagem competitiva

mobilidade já é
realidade", sentenciou
Michael King, analista
do Gartner, durante a
13a Conferência Anual
do Futuro da TI,

realizada pela consultoria em setembro
deste ano. Isso não chega a ser uma
novidade, dado que os celulares já se
tornaram praticamente uma extensão
do próprio corpo de seus usuários:
uma pesquisa mundial realizada pela
IDC, feita a pedido da Nortel, mostrou

que o aparelho já é considerado o
item mais importante que não pode
ser esquecido em casa, na frente até
mesmo da carteira e das chaves.

Em 2007, o total de brasileiros que
têm ao menos um celular cresceu 23%
em comparação com 2006, de acordo
com um estudo da LatinPanel. No ano
passado, 66% dos brasileiros tinham
um dispositivo móvel, enquanto em
2006 o total era de 54%. Atualmente,
no Brasil, o número de usuários varia
em torno de 140 milhões, dependendo

da fonte de pesquisa.
A compra de notebooks também

apresenta uma curva acentuada de
crescimento, com expectativa de em
breve ultrapassarem os desktops
entre os usuários domésticos,
Também segundo dados da IDC, só
em 2007 foram vendidos cerca de
1,6 milhão de computadores
portáteis, o que significou um
crescimento de 153% em relação ao
ano anterior. Para 2008, a previsão é
que esse número salte para mais de



três milhões de unidades vendidas,
ou seja, um aumento de 101%.

Facilitadores
A mobilidade no País tem sido

turbinada por dois fatores: a
disponibilidade de equipamentos cada
vez mais modernos e baratos e a
ampliação da cobertura 3G, Em
relação ao hardware, a principal peça
neste tabuleiro tem sido o aparelho
que pode ser considerado uma união
entre os computadores e os telefones
celulares: os smartphones. De acordo
com um levantamento do Gartner, as
vendas globais destes equipamentos
chegaram a 32,2 milhões no segundo
trimestre de 2008, um crescimento de
15,7% comparado com o mesmo
período do ano passado. Isso já
representa um market share de 11 %
em relação a todas as vendas de
equipamentos móveis. Somente na
América Latina, um estudo da TNS
Technology revelou que 20% de todos
os celulares vendidos são
smartphones, contra 13% do mercado
mundial. No Brasil, segundo dados da
Nielsen, entre junho de 2007 e junho
de 2008 houve um aumento de 856%
na venda desse tipo de equipamento.

Sobre a internet móvel, a IDC
Brasil acredita que sua penetração no
País ultrapassa o índice de países
desenvolvidos, mesmo com o pouco
tempo de oferta. Enquanto aqui a
participação da tecnologia é de 9% do
total de 8,1 milhões de usuários de
banda larga, o mesmo índice nos EUA
é de apenas 6%. Para Alex Zago,
analista sênior de telecomunicações
da consultoria, no Brasil a conexão
móvel cobre a lacuna deixada pela
banda larga fixa, como nos casos de
localidades distantes em que a
população não tem outra opção. "Hoje
a cobertura 3G no Brasil não é
homogênea, mas cobre todas as
áreas principais em termos de
necessidade. E onde ela ainda não
está presente temos uma boa
cobertura de 2G", analisa Rob Arita,
diretor de vendas para rádio-acesso
da Nokia Siemens Networks.

Oportunidades
Todo o desenvolvimento e

conseqüente amadurecimento do
mercado de mobilidade têm gerado
uma infinidade de oportunidades para
o lançamento de serviços e produtos
para empresas de todos os setores da

economia. Por exemplo, um dos
segmentos pioneiros na utilização da
interface mobile, o financeiro, já
começa a turbinar seus aplicativos,
lançando novas iniciativas
constantemente. É o caso do Banco
Itaú, que em março deste ano
anunciou um upgrade em seu Itaú
Mobile, para atender seus usuários
com acesso ao 3G.

Entre as principais novidades que
a nova interface trouxe está o acesso
à TV Itautrade, que exibe diariamente
vídeos com as principais notícias sobre
investimentos, a posição consolidada
da carteira de fundos de investimentos
por meio de gráficos, além do acesso
a relatórios da Itaú Corretora, em
formato PDF. Em agosto, o banco se
antecipou ao lançamento no Brasil do
iPhone 3G, oferecendo uma
adaptação de seu portal aos usuários

do smartphone da Apple. Essa
tendência tem sido seguida pelos
principais bancos com operações no
Brasil, como o Banco Real (ver box Se
preparando para o futuro).

A expansão do mercado de Mobile
Banking pode ser traduzida em
números. Até 2011, 816 milhões
de consumidores acessarão serviços
bancários e produtos por meio de
seus celulares, ou dez vezes a mais
que a quantidade de usuários destes
serviços em 2007. De acordo com um
estudo do Juniper Research, as
instituições financeiras aumentam a
variedade de produtos entregues no
ambiente móvel, inclusive informações
financeiras, transferência de fundos,
pagamento de contas, gerenciamento
de conta e serviços.

"Praticamente todos os bancos
têm iniciativas e projetos de
mobilidade para oferecer. Acreditamos
que o mercado hoje, apesar de estar
maduro do ponto-de-vista tecnológico,
ainda possui um grande espaço para
crescimento e massificação do uso da
tecnologia", diz Raul Pavão, diretor de
marketing e alianças da EverMobile.
"Hoje praticamente todos os usuários
de internet acessam também o
internet banking. É um processo
inevitável que eles agora migrem para
o celular", completa.

Recentemente, a empresa fechou
acordo com a RIM para incorporar ao
BlackBerry na América Latina a sua
plataforma de Mobile Banking.
"Sabemos que RIM tem forte
penetração no segmento corporativo",
diz Pavão. Na mesma linha, a
EverMobile agora estuda projetos
relacionados com o iPhone.

Pagamentos e benefícios
Outro mercado considerado

extremamente promissor com o
advento da mobilidade é o de
pagamentos e concessão de
benefícios via celular. Apesar de já
existir uma série de iniciativas nestas
áreas no Brasil, com uma maior
velocidade de transmissão e os
equipamentos mais modernos e
seguros o segmento tende a evoluir
em pouco tempo. "Está se
aproximando a fase de concessão de
benefícios via celular. Esse segmento
passou do voucher para o cartão
magnético e depois para o cartão com
chip. É inevitável que agora vá para o
celular, pela ampla facilidade de gestão

"A convergência
é nosso grande
foco e vamos
continuar nessa
direção"
DJAIR DIAS BRITO,
DIRETOR DE
MERCADOS
CORPORATIVOS E
GOVERNO DA
BRASIL TELECOM

"As operadoras
já vêem isso
como uma
oportunidade
importantíssima"
FEDERICO PISANI,
CHAIRMAN DA
MMA E CEO
DA HANZO



"A demanda por
mobilidade teve

uma grande
revolução de

cinco anos para
cá. Ela começou

no mundo
corporativo e
hoje já entrou

para o dos
consumidores"

MARCELO
GONÇALVES,
GERENTE DE

PRODUTO PARA
NOTEBOOKS DA

INTEL PARA A
AMÉRICA LATINA

"Acho que a
competição é

saudável e ajuda
a todos. O

mercado
brasileiro ainda é
pouco penetrado,

e a chegada do
iPhone vai ajudar
a desenvolvê-lo"

MÁRIO CALCAGNINI,
GERENTE DE

RELACIONAMENTO
COM OPERADORAS

PARA A RIM NO
BRASIL

e oferta do serviço. O SMS é uma
alternativa mais viável e econômica de
atender aos usuários", pondera Paulo
Pinho, diretor executivo da Wappa.

Sua empresa originalmente tinha
por objetivo exatamente a oferta de
uma solução de pagamento de
benefícios por celular. "Por uma
questão de cultura, não foi difícil
concluir que o SMS seria a maneira
mais adequada de atingir os
usuários", lembra o executivo. Após
realizar um pesado trabalho de
integração com a plataforma de
telefonia móvel, há 2,5 anos, a
Wappa resolveu entrar no mercado
com um produto de pagamento de
despesas de taxi corporativo e gestão
das mesmas via web.

Basicamente, a solução substitui
os famosos boletos de táxi pelo
pagamento via celular. Quando precisa
realizar uma corrida, o usuário liga
para uma das empresas de táxi
credenciadas (já são 45 em todo o
País), solicita o serviço e avisa que o
pagamento será feito pelo celular. O
atendente então registra o número do
passageiro com DDD, que funciona
como seu identificador. É também
anotada a origem e o destino, e tudo
fica registrado no sistema da Wappa,
junto com as informações já
cadastradas do cliente.

Na hora de pagar, o passageiro
digita uma seqüência numérica
composta pelo código de sua
empresa, o prefixo do taxista, sua
senha de SMS e o valor da corrida.
Uma vez enviado, o torpedo busca a
autorização do pagamento no data

center da Wappa e retorna com SMSs
para o cliente, para o motorista, para a
companhia de taxi e para a empresa
do usuário.

Todo o registro da corrida fica
disponível para consulta da empresa,
o que para Paulo Pinho é a principal
vantagem da solução. "Empresas
como bancos e consultorias precisam
administrar um volume muito grande
de boletos de taxi, o que é um
trabalho intenso e muitas vezes falho",
afirma o diretor.

O sistema permite o
cadastramento dos funcionários por
centros de custos e também a
limitação do uso mensal. Pensando na
falta de tempo dos gestores, a solução
pode mandar e-mails avisando sobre
corridas com características pré-
determinas. "Já tivemos clientes que
apresentaram uma redução de 30%
nos gastos com taxi após adotarem a
solução", revela Pinho.

Hoje a Wappa já possui 50
empresas-clientes, principalmente em
São Paulo e no Rio de Janeiro. Sua
remuneração se dá através de uma
porcentagem sobre as corridas tanto
da empresa contratante quanto da
companhia de táxi.

Também acreditando fortemente
nesse mercado, a EverMobile
desenvolveu uma linha de mobile
payment com mais de 80 formas de
viabilizar uma iniciativa no segmento,
como crédito, débito, ponto-de-
vendas, B2B e pagamento de contas,
entre outras. "Dentro do potencial que
vislumbramos e pela penetração que
tem o celular na população,

acreditamos no crescimento
exponencial desse mercado nos
próximos anos. O que falta é mais
conhecimento por parte dos usuários
para que eles tenham tranqüilidade
para fazerem suas transações. Do
ponto de vista tecnológico as soluções
já estão muito bem resolvidas", avalia
Raul Pavão, da EverMobile.

Segurança
Exatamente para aumentar a

tranqüilidade dos clientes na hora de
usar o celular para operações críticas
o mercado de segurança tem se
desenvolvido muito neste segmento.
Um exemplo é a True Access, que
neste ano está lançando no mercado
uma solução de identificação de dois
fatores. "O grande mote em relação à
segurança em dispositivos móveis é a
identificação do usuário e do aparelho
que ele está usando", explica Celso
Souza, presidente da True Access.

O executivo conta que, enquanto
os sistemas de segurança das
gerações anteriores eram baseados
em uma única senha transmitida pela
rede, a tendência agora é que exista
mais um identificador armazenado no
celular. "Na hora de digitar a senha, o
aparelho funciona como um token
simples. Através de um software ele
gera uma senha, que deve ser digitada
na aplicação", explica. Do ponto de
vista de autentificação, não existe
tráfego de informações, o código não
sai do aparelho. É praticamente
impossível saber que token está sendo
gerado. Já para 2009 Souza espera
pelo menos 1,5 milhão de usuários
para essa aplicação.

Marketing móvel
Outra área que tem apresentado

possibilidades gigantescas com o
advento da mobilidade é o Marketing.
Há três vezes mais celulares do que
computadores no mundo, e muitas
pessoas farão sua primeira conexão
Internet de um dispositivo móvel, e
não de um PC. Mesmo com as
restrições atuais nos custos de acesso
a dados pelo celular, os usuários de
internet móvel já passam de 400
milhões no mundo - um terço dos
internautas que navegam pelo PC - e
a previsão é de que cheguem próximo
à marca de 1 bilhão dentro de três
anos, segundo o eMarketer. Ainda de
acordo com a empresa de pesquisas, D



"Ainda há muita
coisa a ser

acelerada no
mercado de
mobilidade"

FÁBIO DE PAULA,
DIRETOR DE

INVESTIMENTOS DA
INTEL CAPITAL

PARA A AMÉRICA
LATINA

"O primeiro
desafio foi

convencer a
diretoria. Sugeri
que fizéssemos
um piloto para

ver se
funcionaria bem,

e funcionou"
ADELY HAMOUI,

GERENTE DE TI DO
BANCO DAYCOVAL

ps gastos com anúncios em celulares
devem chegar a 13,8 bilhões de
dólares em 2011.

Ciente desses números e de olho
na imensa base de usuários no Brasil,
a Mobile Marketing Association (MMA)
iniciou oficialmente suas atividades no
País em março deste ano. O Brasil se
tornou a sede do capítulo latino-
americano da associação, que já está
presente na América do Norte,
Europa/África/Oriente Médio e Ásia/
Pacífico. Seu objetivo é fomentar o
desenvolvimento do mercado de
marketing móvel na região,
estabelecendo ao mesmo tempo
códigos de conduta e guias de boas
práticas para garantir uma experiência
que atenda às expectativas do
consumidor.

"No Brasil, o parâmetro que
usamos para medir esse mercado é a
porcentagem da receita das
operadoras que vem dos serviços de
valor agregado, que em 2007 ficou em
8% - valor que representa cinco
bilhões de reais. O próprio mobile
marketing já é responsável por 25%
dessa receita", revela Federico Pisani
Massamormile, chairman da MMA e
CEO da Hanzo, desenvolvedora de
•uma plataforma de mobile marketing
baseada na web. De acordo com o
•especialista, a previsão é em 2009
'esse valor dobre no Brasil, para 16%,
com o mobile marketing subindo para
algo entre 30% e 35% do bolo.

Pisani explica que, segundo a
definição da associação, o mobile
marketing é qualquer interação entre
uma marca e o consumidor feita
através do celular. Isso inclui:
distribuição de conteúdo, como textos,
fotos, vídeos e até mesmo sites
móveis; interatividade, como votações
para programas de TV e rádio, quizz e
testes; e a própria propaganda, dentro
de um conteúdo feito para o celular.
"As operadoras já vêem isso como
uma oportunidade importantíssima.
Antes elas brigavam muito pelo market
share em celulares e planos, mas
agora que este mercado está
saturando, estão colocando muita
atenção no mobile marketing", diz.

No Brasil, a modalidade de
marketing móvel mais forte ainda é o
mix conteúdo/interatividade. Já o leilão
reverso é um dos produtos que mais
gera receita para as operadoras. "A
parte de divulgação de marca e

promoções e a menor, mas vai crescer
muito já a partir do final deste ano",
vislumbra Federico Pisani.

Segundo o especialista esse tipo
de campanha tem aumentado muito,
mas nem todas as empresas sabem o
que fazer. "Hoje cerca de 35% das
empresas que visitamos conhece o
conceito e estão estudando o que
fazer. Todas as companhias adoram a
idéia, mas a implementação é um
pouco mais demorada", conta.

Hoje a Hanzo já trabalha com 90
clientes entre rádios, TVs, jornais,
revistas, portais, varejistas, bancos e
operadoras. Recentemente, a empresa
auxiliou na realização da primeira
campanha de cupons via celular do
Brasil. Em julho desse ano, o Ponto
Frio realizou uma campanha de
marketing por celular com o objetivo

de chamar a atenção dos
consumidores para o período em que
os produtos e ofertas de tecnologia
estavam em promoção em todas as
lojas da rede. O consumidor que
enviou uma mensagem de texto com
a palavra Technoshow para um
determinado número recebeu cupons
com descontos ou condições
especiais de pagamento, "Imagina o
que representa para um varejista
conseguir captar o aumento de
vendas gerado por uma campanha.
No mobile essa leitura é instantânea.
Ele consegue saber que horas
aconteceu, que mídia foi mais eficaz,
quantas pessoas que receberam o
cupom foram realmente na loja e
quantas compraram. Isso tudo em
tempo real", comemora Pisani.

Antenada com o mercado, a
Pontomobi Interactive lançou uma
ferramenta de campanhas chamada
"GeoBluetooth", uma interface web que
permite aos clientes o mapeamento
dos pontos bluetooth da rede. Dessa
forma, as agências conseguem planejar
suas ações de Bluetooth Marketing
com elementos de geolocalização.

O novo serviço possibilita a
escolha dos pontos de acordo com o
local (cafés, bares, lojas) e perfil (centro
empresarial, faculdades, rodoviárias)
desejados. Após a escolha, o usuário
pode selecionar os lugares por meio
de localização por bairro, CEP ou rua
e solicitar o projeto diretamente no site
do serviço. Nestes pontos, é possível
enviar gratuitamente arquivos com
imagens, vídeos e áudios para os
celulares que tenham a tecnologia
bluetooth, que hoje representam cerca
de 45% do mercado nacional.

E as possibilidades não ficam por
aí. Os dispositivos têm a possibilidade
de oferecer resultados de buscas
base-ados em localização, o que o que
facilita ao buscador a entrega de links
mais adequados, bem como a
inserção de propagandas mais
direcionadas. Há ainda o modelo
"click-to-call", em que o usuário clica
em uma publicidade e disca
automaticamente para o anunciante.
Outro é o "click to download", em que
ele baixa algum conteúdo associado
ao anúncio. Federico Pisani vai além e
cita o advento do mobile 2.0, em que
os próprios consumidores teriam
acesso a ferramentas para criarem
conteúdo mobile.



Empresas em movimento
Dentro do mundo corporativo, a

mobilidade tem auxiliado imensamente
no ganho de produtividade, já se
transformando em ferramenta de
vantagem competitiva.

A pesquisa "Panorama da
Mobilidade Corporativa no Brasil -
Cenário 2007", desenvolvida pela,
Associação Brasileira de e-Business,
mostrou que quase dois terços - ou
64,2% - das empresas entrevistadas já
utilizam soluções de mobilidade,
enquanto 19% pretendem adotá-las
em breve. O notebook é o dispositivo
móvel mais utilizado pelas empresas
(2/3 dos usuários). Em segundo lugar
ainda aparecem os celulares, com
50%, mas seguidos de perto pelos
smartphones, com 49%.

O levantamento apontou ainda a
TIM como líder em transmissão de
dados e voz. Em relação à voz, em
2006, a operadora foi utilizada por
28% das empresas, enquanto em
2007, demonstrou expressivo
crescimento, sendo citada por mais de
34% das entrevistadas. No que se
refere a dados, a operadora também
lidera o ranking, sendo utilizada por
32% das organizações.

Entre as áreas que utilizam
ferramentas móveis, a força de
vendas está em primeiro lugar, com o
notebook (34,7%), o smartphone
(26,75%) e PDA (28,7%). Os
dispositivos móveis são a opção de
18% das empresas na hora de
receber os pedidos, sendo o telefone
ainda a principal ferramenta para a
maioria dos entrevistados (19%).
Outro resultado interessante foi a

PREPARADO PARA O FUTURO

Já de olho na popularização do uso da Internet móvel, o Banco Real resolveu
ir além do mobile banking e lançou o Bancoreal.mobi, um novo canal de
serviços e informações via celular. "O Real tem acreditado muito no uso do

banco via celular. Vemos o equipamento como uma porta de entrada para a
captação de potenciais usuários, a capacitação de clientes e a geração de
negócios. Com o aumento da velocidade de acesso é inevitável que em algum
anos o uso será muito mais robusto do que hoje em dia", diz Roberto Naddeo,
gerente de canais eletrônicos do Banco Real.

O projeto começou por volta de maio deste ano e foi implementado em um
prazo curto: entre dois e três meses. Voltado tanto para clientes quanto para não
clientes, no portal (www.bancoreal.mobi) os usuários de qualquer operadora de
telefonia móvel encontram informações sobre produtos, serviços e canais móveis
do banco, promoções, mapas e rotas, previsão do tempo, acesso à lista de
agências e caixas eletrônicos disponíveis. Com abrangência nacional, ele permite,
ainda, a solicitação para abertura de conta e aquisição de cartões.

Naddeo não cita investimentos, mas diz que o retorno não é esperado tão cedo.
"Estamos investindo agora para colher os frutos lá na frente. Trata-se de um
posicionamento de marca estratégico do banco. Não achamos que ele dará
receita no começo, mas a idéia é colocar um ponto de entrada para o banco
nesse novo ambiente, ou seja, estabelecer a presença", explica,

O executivo conta que 70% dos celulares comercializados hoje no Brasil são
aptos a acessar o portal. Hoje o Banco Real possui 161.500 clientes com
serviços via celular e cinco milhões de clientes na Internet. "Desses,
acreditamos que uma porcentagem alta deve migrar para o acesso via celular",
avalia Roberto Naddeo.

utilização do push mail, já que quase
60% dos entrevistados disseram
não usar a solução.

"A demanda por mobilidade teve
uma grande revolução de cinco anos
para cá. Ela começou no mundo
corporativo e hoje já migrou para os
consumidores", conta Marcelo
Gonçalves, gerente de produto para
notebooks da Intel para a América
Latina. A empresa tem focado
fortemente o segmento de mobilidade,
desenvolvendo processadores e
chipsets com consumo mais baixo de
energia e menores, próprios para
dispositivos móveis,

Na visão do executivo, o segmento
corporativo foi o principal consumidor
da transformação em mobilidade,
principalmente em função da
globalização e da necessidade que ela
traz dos trabalhadores estarem
"sempre ligados". Atualmente,
Gonçalves acredita que estejamos na
segunda fase da mobilidade
corporativa, onde surge uma forte
demanda por ferramentas de
gerenciamento e de segurança para
os aparelhos móveis.

A empresa também tem
demonstrado interesse no segmento
através de seu braço de investimentos,
a Intel Capital. Recentemente a
companhia encerrou seu ciclo de
investimentos na Spring Wireless,
empresa brasileira de soluções de
mobilidade corporativa e uma das
mais rentáveis para a investidora no
Brasil. A empresa de software e
serviços sem fio fazia parte do
portifólio da Intel Capital desde 2002 e
recebeu aportes de capital em
momentos importantes de sua história
de crescimento. Um deles foi a
aquisição da colombiana Sysgold, em
2005. "Uma das nossas funções,
como braço de investimentos da Intel,

"O grande mote
em relação à
segurança em
dispositivos
móveis é a
identificação do
usuário e do
aparelho que ele
está usando"
CELSO SOUZA,
PRESIDENTE DA
TRUE ACCESS
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"Elas (as

empresas)
desejam mais
eficiência nos

processos,
aplicativos de
CRM para um
contato mais

próximo do
cliente, suporte
para o aumento

de vendas e
outros, tudo

móvel",
VANDERLEI

FERREIRA, DIRETOR
DA DIVISÃO DE

MOBILIDADE
CORPORATIVA DA

MOTOROLA

é acelerar a adoção de novas
tecnologias, como a mobilidade no
segmento corporativo. Nesse caso
cumprimos bem nosso papel de
formação do ecossistema", avalia
Fábio de Paula, diretor de
investimentos da Intel Capital para a
América Latina.

Agora a empresa segue de olho
no mercado, procurando novas
oportunidades de investimento.
"Ainda há muita coisa a ser acelerada
no mercado de mobilidade. Três delas
são os segmentos de mobile
payment, de segurança e de
integração da internet no celular",
adianta o executivo.

Outra empresa com o DNA da
mobilidade e com grande atuação no
segmento corporativo, a Motorola,
possui uma das ofertas mais
abrangentes do mercado, indo da
infra-estrutura de redes wireless até os

Telecom que realmente entende a
diferença entre mobilidade pessoal e
corporativa. Enquanto a pessoal gira
em torno da utilização de smartphones
para a comunicação básica, como a
troca de e-mails, a corporativa envolve
aplicativos de missão crítica para as
empresas", esclarece Vanderlei
Ferreira, diretor da divisão de
mobilidade corporativa da Motorola.

O executivo conta que as
empresas procuram a fabricante
principalmente pela necessidade de
oferecer para seus clientes um
atendimento de mais alto nível e
agilidade. "Elas desejam mais
eficiência nos processos, aplicativos
de CRM para um contato mais
próximo do cliente, suporte para o
aumento de vendas e outros, tudo
móvel", diz Ferreira.

Dentro do portifólio da Motorola,
as soluções que mais têm chamado a

DADOS E APLICAÇÕES PELO SMARTPHONE

do plano de celular corporativo da operadora Claro, específico
para o BlackBeny. Num primeiro momento, os smartphones
foram fornecidos apenas aos diretores do banco, mas em
setembro daquele mesmo ano, por recomendação da própria
diretoria, foi feita a expansão do plano corporativo, com aquisição
de mais aparelhos para serem distribuídos aos superintendentes e
gerentes gerais.

Inicialmente, o acesso dos executivos a e-mails ou ao
calendário era feito a um servidor instalado na operadora,
configurado com o software BES (BlackBeny Enterprise Server).
Mas, ao se deparar com a gama de recursos oferecida pelo
smartphone e vislumbrar os benefícios que ele poderia
proporcionar aos negócios, o banco decidiu adquirir uma versão
do BES e trazer o servidor para dentro de suas instalações. "Até
então a funcionalidade era restrita apenas ao sincronismo das
pastas de e-mail e o calendário com a plataforma de e-mails
Exchange, da Microsoft. Com o uso da tecnologia e a
participação em seminários sobre o BlackBeny vi que tínhamos
uma espécie de laptop em miniatura nas mãos", explica Adely
Hamoui, gerente de TI do Daycoval. Ela diz que, diante da
necessidade de aumentar a segurança e a eficiência das
operações, decidiu propor à diretoria realização de um projeto
piloto para trazer o servidor BES para o banco, idéia que,
segundo ela, obteve total apoio dos diretores.

A executiva conta que antes da implantação, os "aprovadores"
- gerentes gerais e superintendentes - tinham de estar sempre
conectados à rede do Daycoval, geralmente executados nas
dependências do banco. E a demora na aprovação do processo
acarretava na entrada no horário crítico do banco (17h) para a

liberação de operações no dia, o que acabava concentrando 60%
dessas operações no horário de pico. Isso também estava
fazendo com que os gerentes evitassem visitas aos clientes no
período da tarde, para não coincidir como o horário limite de
aprovação, perdendo cerca de três horas por dia.

A solução atendeu a todos os requisitos de segurança e
contou com a participação da Navita, empresa de tecnologia
especializada no desenvolvimento de soluções para portais
corporativos e BlackBerry, que fez toda a parte de
desenvolvimento da aplicação, com a interface do monitor de
aprovação. Além disso, ela ressalta que o desenvolvimento e
a implantação da solução ocorreram no tempo recorde de
um mês.

Os principais benefícios trazidos pelo uso dos smartphones,
segundo Adely, foram o aumento de produtividade e o
aperfeiçoamento dos processos internos, como a recuperação
semanal de 15 horas de trabalho devido a mobilidade e a
diminuição do impacto do processamento dos sistemas legados
em decorrência da redução de concentração de liberações no
fim do dia. Ela aponta também uma melhoria nos sincronísmos
de e-mail e calendário, além de um melhor controle dos
dispositivos móveis e a adoção de uma política de segurança
mais efetiva. Adely estima também que haverá uma redução de
600 horas extras de trabalho ao ano pelo aprimoramento dos
processos.

O Banco Daycoval conseguiu reduzir de 60% para 30% as
operações após o horário das 16h, diminuindo o impacto no
processamento e os riscos nas liberações. Além disso, a
produtividade dos gerentes aumentou 35%. Estes foram apenas
alguns dos resultados que o uso da tecnologia móvel trouxe
para o banco, que também obteve um aumento de 20% na
geração de negócios.

adesão à mobilidade do Daycoval, um banco de negócios
que atua no segmento de pequenas e médias empresas,
começou em março do ano passado, com a contratação
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"Os clientes têm
percebido a
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ter uma solução

de mobilidade,
inclusive na

redução dos
custos de

operação"
WAGNER

BERNARDES,
GERENTE DE

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

DA ORANGE

atenção são as de automação de
força de venda e suporte a serviços
em campo, além de aplicativos para a
área de Saúde (controle dentro e fora
dos hospitais) e para toda a parte de
supply chain. "Temos o caso de um
pliente que, após adotar nossa
solução, aumentou a cobertura de
pontos-de-venda em 20% e as
próprias vendas em 15% só
pelo fato de estarem usando o
equipamento adequado".

Uma das grandes responsáveis
pela popularização do uso dos
smartphones no meio corporativo, a
RIM, lançou seu primeiro device em
97, criando uma tendência de
mercado. "O BlackBerry conseguiu
boncretizar a palavra mobilidade no
mundo corporativo. Não é um celular,
e sim uma solução de TI que permite
às pessoas continuar trabalhando
mesmo não estando fisicamente no
escritório", afirma Mário Calcagnini,
gerente de relacionamento com
operadoras para a RIM no Brasil.

O executivo lembra que quando a
empresa chegou ao Brasil, resolveu
investir no mercado de micro e
pequenas organizações, de forma a
ensinar as vantagens que o uso do
BlackBerry traz para esse tipo de

corporação. "A economia brasileira
é muito baseada nas micro e
pequenas empresas, e nosso
smartphone agrega muito valor para
esse segmento, principalmente em
função do ganho de produtividade",
avalia o gerente.

Hoje a solução já conseguiu uma
boa penetração no mercado local,
mas agora enfrenta um grande
desafio: a chegada no iPhone. No

entanto, isso não preocupa Calcagnini.
"Acho que a competição é saudável e
ajuda a todos. O mercado brasileiro
ainda é pouco penetrado, e a
chegada do iPhone vai ajudar a
desenvolvê-lo", considera.

A RIM registrou no último trimestre
19 milhões de usuários no mundo
inteiro, sendo que 30% deles estão
fora da América do Norte. "Esse
número tem crescido muito graças a
mercados emergentes. O Brasil, por
exemplo, é um país surpreendente.
Estou há sete anos aqui e sempre
ouço que o País não vai mais crescer,
mas na verdade ele não pára de
crescer. A mobilidade já começou, e
estamos vivendo isso", conclui.

Além dos fabricantes de
equipamentos, empresas de serviços
também têm investido na oferta de
soluções de mobilidade corporativa.
Um exemplo é a Orange Business
Services, que lançou no Brasil seu
Business Everywhere. "Trata-se de
um client que é instalado nos
notebooks dos colaboradores e que
faz com que eles possam se conectar
à internet através de várias mídias,
como WiFi, GPRS e Dial Up. A idéia é
que o cliente não tenha a
necessidade de ter uma conta de
WiFi diferente para cada local que ele
visita", explica Wagner Bernardes,
gerente de serviços profissionais da
Orange. Para isso, a empresa fechou
acordos com os principais provedores
do mundo e tem mais de 200 mil
hotspots credenciados. A cobrança é
feita mensalmente por usuário.

Hoje a oferta é considerada pela
empresa como uma porta de entrada
para os clientes. Depois que eles
passam a confiar nas soluções da
Orange, fica mais fácil apresentá-los
para outros produtos de comunicação
de voz e dados. "Nos últimos dois
anos temos fechados vários projetos
de convergência. Os clientes têm
percebido a importância de ter uma
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infra-estrutura
solução de mobilidade, inclusive
na redução dos custos de
operação", comenta.

Para Tarcísio Ribeiro, vice-
presidente da Tellabs para América
Latina e Caribe, qualquer solução
desenvolvida para o mercado
corporativo precisar ter uma
característica fundamental: a
confiabilidade. "O usuário
corporativo não é como o
residencial. Ele não aceita
problemas de conexão, por
exemplo. À medida que forem
disponibilizadas tecnologias para
facilitar a adoção da mobilidade,
elas precisam ter boa qualidade e
disponibilidade", diz.

Já Marcelo Zenga, diretor de
marketing da Palm no Brasil,
acredita que é preciso oferecer
soluções que sejam facilmente
gerenciáveis para as áreas de TI.
"Hoje há muita demanda no
segmento corporativo por soluções
que permitam o gerenciamento dos
devices móveis que são colocados
na rede. Nossa preocupação é
oferecer produtos que permitam

isso", conta, A Palm também tem
focado no desenvolvimento de seu
sistema operacional, o Palm OS, de
forma que ele seja extremamente
amigável para o desenvolvimento dos
mais diversos tipos de aplicações.

As operadoras
Talvez o segmento mais

beneficiado pela mobilidade seja o das
operadoras. As empresas do setor
comemoram não só o aumento do
uso de suas redes, mas também a
possibilidade de oferta de uma gama
extremamente variada de produtos e
serviços. As principais soluções ainda
giram em torno dos pacotes
corporativos, com combinações de
aparelhos e planos de voz e dados,
bem como uma administração mais
inteligente dos recursos.

No entanto, outras áreas já ganham
muita importância, como o provimento
de acessos físicos e wireless. "O
segmento corporativo da Claro tem
crescido acima de nossas expectativas,
acompanhando o lançamento de novos
serviços como o 3G e também o
atendimento diferenciado que temos
dados a este segmento, tanto
comercial quanto no suporte técnico",
ressalta Jacinto Miotto, diretor de
vendas corporativas de canais diretos
da Claro. Além de sua oferta de acesso
à internet banda larga através do 3G
pelo computador ou notebook, a

TURBINANDO A FORÇA DE VENDAS

tecnológica de seus representantes em todo o País. Com
sede em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, reúne quatro
bandeiras na área de distribuição para atendimento ao
pequeno e médio varejo (Embrasil, Soco/, Apoio e
Superbazar), e atua em todo o território nacional.

Para a automação de uma ampla força de vendas, a
empresa está substituindo equipamentos PDA, adotados desde
2000, por smartphones Samsung 1710 com transmissão pela
rede de dados da TIM. A atualização visa a renovação dos
equipamentos utilizados pela força de vendas, redução dos
custos de manutenção e de telefonia da solução anterior,
melhoria de processos e de comunicação.

No modelo anterior, não havia comunicação direta dos
equipamentos com os sistemas da companhia. Os
representantes se conectavam por linha discada para um
número 0800 ligado ao servidor de uma concessionária, de
onde partia uma linha dedicada para a empresa.

"Os custos de comunicação eram altos e a dificuldade de
conexão também afetava o trabalho dos representantes, que
precisavam muitas vezes recorrer aos telefones fixos dos
clientes. Com a solução recomendada pela TIM estima-se
uma economia de 60%. E a vantagem é que a solução é
convergente, pois o equipamento reúne as funções de PDA

e telefone e os representantes passaram a enviar os pedidos
imediatamente pelo próprio aparelho. Outro fator
determinante foi a presença nacional da operadora, já que
atuamos em todo o País", diz Marcus Cavalcante, gerente
de Vendas do grupo Embrasil.

O executivo conta que uma das vantagens da nova solução
é a possibilidade de aproveitar a aplicação que a empresa
utilizava nos equipamentos, baseada em Windows CE, nos
smartphones Samsung, sendo necessária a atualização para
Windows Mobile. Isso facilitou a aceitação pelos representantes
e dispensou a necessidade de novos treinamentos. A aplicação
conta com cadastro de clientes e de produtos por região,
permite consultar posição de crédito, promoções, mix de
produtos por cliente, e envio dos pedidos. Após receber o
pedido, a empresa envia o retomo para o representante e o
cliente tem a confirmação do pedido por ema/7.

"A diferença é que agora o representante terá a comodidade
e a facilidade de acesso à empresa trocando informações em
tempo real. Se for necessário fazer alguma alteração a decisão
é tomada na hora e ele ganha em tempo e eficiência", reitera
Cavalcante. O projeto piloto foi realizado em Belo Horizonte e
hoje a nova solução já está implantada no Rio de Janeiro,
Espírito Santo, São Paulo e no interior de Minas Gerais,
beneficiando cerca de 260 profissionais. A meta é implementar
o projeto em todo o País até o final do ano com mais 700
representantes, e concluir o projeto, em 2009, com os demais.

grupo atacadista Embrasil, 13° colocado no ranking
brasileiro da Associação Brasileira de Atacadistas e
Distribuidores, iniciou um projeto de atualização



empresa também tem soluções como
o Claro Localizador, que é um serviço
de localização de celulares Claro pela
internet. A operadora investe ainda na
elaboração de soluções
personalizadas com a ajuda de
parceiros, voltadas para a otimização
de negócios e aumento de
produtividade. Exemplos: automação
da força de vendas e acesso a e-mail
corporativo, como o sistema de push
mail da RIM.

A Vivo também tem dado um
destaque especial para o segmento
corporativo, através de seu Vivo
Empresas, uma unidade de negócios
voltada exclusivamente para esse
mercado. Entre os destaques a
empresa cita o Vivo Zap, serviço de
conexão móvel à internet banda larga
e o Vivo Smartmail, que permite que
o usuário acesse seus e-mails
remotamente e com sincronismo de
contatos e calendário, além das
soluções M2M, com aplicativos de
telemetria e rastreamento de veículos,
que faz a comunicação com
máquinas remotas para
monitoramento e funcionamento de
sistemas e redes, além de
localização de veículos e
frotas, entre outros.

Reconhecendo a
importância dos canais
indiretos, a operadora
implantou este ano a certificação para
todos os parceiros por meio do
Programa Parceiro Vivo Corporativo.
O programa está dividido em três
etapas: análise de performance,
certificação e reconhecimento. Ao
término da avaliação, o parceiro
comercial recebe uma classificação,
que varia entre três a seis estrelas.
Quanto melhor for a performance
geral, melhores serão os benefícios.

Para a TIM, que tem forte
presença no mercado corporativo, o
segmento tem extrema relevância.
"Trata-se de um mercado para o qual
podemos oferecer não apenas
serviços de voz, mas aplicações e
soluções que demandam tráfego de
dados", afirma Lauro Monteiro,
gerente nacional de vendas
corporativas da TIM. Visando atender
a esse mercado, a empresa se
organizou desde o início de suas
operações, em 2002, com uma
estrutura de vendas dedicada com
força de vendas direta para atender

às grandes empresas e por meio de
um canal indireto de vendas, voltado
ao segmento de pequenas
e médias empresas.

Além dos executivos de conta, que
atendem a carteira de grandes
empresas, a estrutura conta com uma
equipe técnica de consultores de

desse mercado têm sido soluções de
automação de força de vendas ou de
equipes de campo, responsáveis por
manutenções externas. Há demandas
também para soluções de telemetria,
em aplicações de telecomando e
aferições de equipamentos. E
soluções que envolvem machine-to-
machine, em aplicações de
localização, rastreamento e
monitoramento que não necessitam
de intervenção humana", revela.

Seguindo a mesma filosofia, a
Brasil Telecom conta com uma área
de engenharia comercial que
desenvolve estudos para atender
cada caso. A operadora é hoje
considerada por analistas a mais bem
preparada no País para atender às
demandas por comunicações
unificadas, através de redes
convergentes. "Estamos num
momento muito bom, em função da
convergência. Com o advento do 3G,
as soluções móveis passam a se
integrar cada vez mais com as fixas,
o que nos permite aperfeiçoar o
desenho da rede, gerando redução
de custos e aumento da
disponibilidade e da segurança",

A RIM REGISTROU NO ÚLTIMO TRIMESTRE 19 MILHÕES
DE USUÁRIOS NO MUNDO INTEIRO, SENDO QUE 3096 DELES
ESTÃO FORA DA AMÉRICA DO NORTE.

soluções. Trata-se de engenheiros
com especialidade em redes móveis,
que são responsáveis por desenhar as
soluções em conjunto com as equipes
de TI dos clientes e com os
integradores. "As principais demandas

afirma Djair Dias Brito, diretor de
mercados corporativos e governo
da Brasil Telecom.

A empresa conta hoje com uma
boa infra-estrutura, que combina redes
wireless com a rede fixa, envolvendo
tecnologias como Metro Ethernet, 3G,
WiMax e fibra. "O mercado corporativo
é muito expressivo centro da BrT em
termos de resultados. Temos a
liderança absoluta em market share na
Área 2 e no dia-a-dia lutamos em cada
licitação para não perder essa posição.
É uma briga boa, pois o mercado está
muito agressivo", pondera.

Para isso a operadora tem
exatamente tentado se diferenciar,
sendo a pioneira em produtos
convergentes. "A convergência é
nosso grande foco e vamos continuar
nessa direção. Temos uma grande
rede cabeada instalada e estamos
adicionando a planta móvel, que está
em crescimento. Nossas redes são
um diferencial perante os
concorrentes", conta Brito.

"A medida que
forem
disponibilizadas
tecnologias para
facilitar a
adoção da
mobilidade, elas
precisam ter
boa qualidade e
disponibilidade"
TARCÍSIO RIBEIRO,
VICE-PRESIDENTE
DA TELLABS PARA
AMÉRICA LATINA E
CARIBE

"Por uma
questão de
cultura, não foi
difícil concluir
que o SMS seria
a maneira mais
adequada de
atingir os
usuários"
PAULO PINHO, DA
WAPPA
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