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Escritório
de bolso

modernos - e, claro, de seus negócios. Falamos
dos smartphones e PDAs, que possibilitam
levar o escritório no bolso, acessando ou pro-
duzindo documentos como em um desktop.
Um alívio para quem não quer (ou não pode)
ficar o tempo todo em sua mesa, e um terror
para quem tenta se desligar do trabalho nas
horas de folga.

Se antes os Assistentes Pessoais Digitais
(nome cujas iniciais em inglês formam a sigla
PDA) podiam ser facilmente diferenciados dos
smartphones pelo fato de não fazerem ligações,
hoje essa categorização se mistura, haja vista
a existência de modelos de PDA com celular
integrado. E, embora novos recursos sejam
lançados toda semana, as funções básicas já
podem ser bastante úteis: podem ser usadas
para gerenciar informações pessoais - como
agenda de contatos, gerador de tarefas a fa-
zer, armazenador de compromissos, etc. -e
para produzir ou visualizar arquivos de texto,
planilhas e apresentações, através de versões
adaptadas de tradicionais aplicativos de es-
critório.

Os PDAs, também chamados de Handhel-
ds, ainda aceitam a instalação de softwares
complementares, adquiridos à parte pelos
usuários. E nesse caso há uma infinidade de
aplicações. Uma delas é o uso de PDAs como
comanda digital em restaurantes e lanchone-
tes. Funciona assim: utilizando um software
próprio e uma rede interna, os garçons anotam
os pedidos nos PDAs, que são enviados via rede

les são quadradões e este ano
completam uma década de his-
tória. Mas, ainda hoje, são os
melhores amigos dos executivos



local wi-fi para a cozinha, agilizando

o atendimento. Com o sistema Enjoy

Delivery, a empresa MASS.COM foi

além: a cada pedido, não apenas a

cozinha, mas o próprio proprietário

do estabelecimento pode acompanhar,

a distância, utilizando um celular ou

smartphone, a situação do negócio.

"Acessando o sistema, via internet,

ele pode saber a movimentação

em tempo real e saber o que está

acontecendo em relação a estoque. É

como se estivesse de olho em todo o

negócio, mesmo sem estar lá", explica

Marco Aurélio Santos de Souza, CEO

da empresa.

Utilizando o mesmo princípio,

a MGI comercializa uma solução de

retaguarda voltada para o mercado

hoteleiro utilizando PDAs: o sistema

"Camareira Eletrônica". O aplicativo

automatiza preenchimento de formu-

lários de governança, como os usados

para informar a conclusão da limpeza

em um quarto e registro do consumo

do frigobar, ou ainda sobre as preferên-

cias de um hóspede. O aplicativo tam-

bém está apto a trabalhar integrado ao

sistema de gestão do hotel.

Já os smartphones, além das

funções dos PDAs, também fazem

ligações. Mas realizar chamadas quase

não será necessário. Assinando um

pacote de transmissão de dados, o

usuário terá acesso à internet e todas

as suas possibilidades. Apesar disso,

não é difícil encontrar quem utilize

seu smartphone apenas para receber

e enviar e-mails e desconheça a poten-

cialidade do aparelho. Com o objetivo

de aumentar as possibilidades do uso

dos smartphones, a Navita, empresa

especializada em soluções móveis, de-

senvolveu um sistema que leva para os

terminais inteligentes algumas tarefas

usuais em computadores. "O mundo

hoje é muito dinâmico. Os diretores

passam o tempo inteiro fora de suas

mesas, ou fazendo reunião ou fora da

empresas. Por isso, o mercado corpo-

rativo hoje demanda mobilidade", ava-

lia Roberto Dariva, diretor-executivo

da Navita. O Sistema Navita Mobile

possui módulos de workflow (fluxo de

trabalho) de aprovação de viagem, de

crédito, de compra, entre outros. Em

todos os casos, o princípio é o mes-

mo: conectar-se ao sistema de fluxo

de trabalho já existente na empresa

e disponibilizar a funcionalidade dos

aplicativos originais na plataforma

BlackBerry. "Há empresas que paga-

vam uma fortuna em passagens, pois

a aprovação de viagens era demorada

e sempre acontecia em cima da hora,

quando os bilhetes são mais caros",

conta Dariva.

Conectados remotamente ao

sistema da empresa, os smartphones

se transformam em um assistente

de vendas. "Eles são muito usados

quando a empresa tem uma equipe

de campo que precisa checar a base

de dados para conferir disponibilidade

de produtos, preços e já encaminhar



pedidos", diz Ari Boehme, superinten-

dente regional da TIM Sul. Com uma

impressora conectada via bluetooth

ainda é possível imprimir contratos na

mesma hora que se fecha um acordo.

Como ressalta Boehme, muitos dos

sistemas de gestão (ERP) utilizados

hoje nas empresas já possuem versões

móveis, o que facilita a integração entre

as duas plataformas. Mas como os

smartphones são minicomputadores,

também há problemas de compatibi-

lidade entre os sistemas operacionais

usados em cada aparelho. Por isso,

deve-se levar em conta qual o aplica-

tivo utilizado pela empresa na hora de

escolher o telefone mais adequado. Em

casos de aplicativos que rodam via in-

ternet e se adaptam ao formato de tela

dos smartphones, não há problemas de

compatibilidade. Para usos pessoais,

ainda existem diversos aplicativos que

são vendidos em sites especializados,

divididos de acordo com o fabricante.

Entre os homens de negócio, os

smartphones com maior tradição são

os modelos BlackBerry, fabricados pela

Research in Motion (RIM). Além de

terem sido os pioneiros (chegaram

ao Brasil em 2004), os BlackBerries se

destacam pela segurança e pela usabi-

lidade do teclado (que contém todo o

alfabeto, o que facilita a comunicação

via texto). "Toda comunicação via Bla-

ckBerry é criptografada, ao contrário

dos outros smartphones. Isso dificulta

o acesso de hackers às informações

da empresa", explica Roberto Dariva,

da Navita. Mas para que a segurança

seja completa, é indicado que a em-

presa possua um servidor próprio de

comunicação móvel, conhecido como

BES (sigla para BlackBerry Enterpriser

Server). Ele será o responsável por ga-

rantir a segurança dos dados trafegados

pelos colaboradores da empresa, via

e-mail, e também permite gerenciar as

permissões de todos os smartphones

que integram a rede, como acontece

nas redes internas de desktops de

algumas empresas (restringindo o uso

de câmeras, por exemplo). Assim, é

possível estender a segurança usada

no ambiente corporativo ao espaço

externo.

Para empresas menores, que não

possuam servidores de e-mail próprios

nem condições de implantar um BES,

algumas operadoras de telefonia móvel

oferecem serviço semelhante. "Usando

um servidor da RIM, instalado dentro

de nosso parque tecnológico, o usuário

pode cadastrar seu e-mail e utilizá-lo

normalmente", explica Ari Boehme, da

TIM. Os preços dos aparelhos fazem jus

aos recursos disponíveis, mas as opera-

doras oferecem aparelhos a baixo custo

ou mesmo de graça. Um aparelho Palm

Centro, por exemplo, pode ser adqui-

rido por R$ 99, mediante contratação

de plano de telefonia de 120 minutos,

enquanto o usuário recebe o HTCTouch

ou o Samsung i61 7 na contratação

de um plano de 250 minutos mais

pacote ilimitado de dados. Apesar dos

preços, acredite: com um smartphone

no bolso, você nem vai se importar em

esvaz iá - l o .
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