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Executivos móveis
BRASIL VIVE BOOM DE MOBILIDADE CORPORATIVA. DEMANDA SURGE
ENTRE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E OPERADORAS SE ESTRUTURAM
PARA VENDA PRÓ-ATIVA DE APLICATIVOS.

A
pesar da crise econômica mun-
dial, o segmento de aplicações
corporativas no celular cresce
no País. A demanda por parte
de pequenas e médias empre-

sas começa a surgir, enquanto entre gran-
des corporações avançam na direção de
integrar aos smarpthones seus sistemas
de business intelligence (BI) e ERP. Cientes
de que não podem ser meras vendedoras
de acesso, as operadoras brasileiras se
reestruturam internamente para serem
mais pró-ativas nas vendas de aplicativos
corporativos.

Faltam pesquisas que estimem o tama-
nho desse mercado no Brasil, mas os
números de alguns dos mais importantes
desenvolvedores nacionais especializados
nessa área ilustram o bom momento. Na
Abacomm e na Fazion, os faturamentos
cresceram, respectivamente, 104% e 50%
no primeiro semestre em comparação com
o mesmo período do ano passado. E pode-
ria ter sido muito maior se alguns clientes
não tivessem postergado projetos em razão
da crise econômica. Na Compera nTime, a
projeção é de que o segmento corporativo
registre um aumento de receita da ordem
de 80% este ano. Na Spring Wireless, a
expectativa é de alcançar um faturamento
de US$ 115 milhões em 2009, contra US$
83 milhões no ano passado - metade disso
advinda do mercado brasileiro.

O uso do celular para fins corporativos é
algo recente, com mais ou menos uma
década de vida. A primeira etapa aconteceu
no fim da década de 90, com a
digitalização das redes celulares,
quando as grandes empresas
começaram botar telefones
móveis nas mãos dos seus exe-
cutivos. O passo seguinte foi a
adoção do e-mail móvel e da
sincronização da agenda corpo-
rativa no celular. Isso começou
nos primeiros anos desta déca-
da, a partir de soluções como a
de alerta de e-mails por SMS.
Por sinal, foi um aplicativo assim
que fez a nTime, então uma

pequena desenvolvedora incubada
na PUC-RJ, ganhar fama. Ainda na
primeira metade desta década vie-
ram os BlackBerries e outros smart-
phones com soluções de push e-mail,
e hoje praticamente todas as gran-
des empresas brasileiras oferecem
correio eletrônico móvel a seus exe-
cutivos de alto e médio escalão.

A fase atual vivida no País e que
tem gerado tão bons resultados

para desenvolvedores
nacionais é a de popula-
rização de aplicações
móveis que deem mais
agilidade e produtividade
a funcionários que ficam
prioritariamente fora do
escritório. Versões para

celular de aplicações como automação de
força de vendas, gestão de ordens de servi-
ço externo e coleta de dados começaram a
surgir em meados dessa década e agora
estão extremamente populares. "Na TIM
temos uma quantidade interminável de
projetos com essas aplicações", relata
Renato Ciuchini, diretor de top clients da
operadora. Os benefícios são percebidos
rapidamente pelas empresas e o retorno do
investimento costuma vir em menos de um
ano. "Nenhuma empresa compra um apli-
cativo móvel por ele ser cool, mas porque é
útil. Tem que gerar redução de custos, dar
mais agilidade etc", resume Gustavo Risio,
diretor da área corporativa da Compera
nTime. No caso de gestão de ordens de
serviço, por exemplo, economiza-se com
ligações e com idas e vindas dos funcioná-
rios ao escritório central para a entrega de
formulários. É tudo feito via rede celular: o
empregado recebe na tela do aparelho a
lista de ordens de serviço e vai informando,
também pelo telefone, o status de cada
pedido, conforme o realiza. "Além da redu-
ção de gastos com ligações e impressões,
há ganhos intangíveis: precisão dos dados,
visualização em tempo real etc. É até difícil
mensurar", comenta Mauro Faccioni, pre-
sidente da Fazion.

Os setores financeiro, varejista e far-
macêutico são apontados por especialistas
como os que saíram na frente na adoção
de aplicações móveis corporativas no
Brasil. De maneira geral, qualquer empre-
sa que tenha muitos processos realizados
externamente, com funcionários em mobi-
lidade constante, enxerga facilmente os
ganhos de se adotar aplicações no celular.
Na indústria e no agrobusiness, entretan-
to, ainda há muito espaço para crescer,
apontam desenvolvedores.

Um setor que definitivamente está atra-
sado na adoção de aplicações móveis no
Brasil é o governamental. Isso vale princi-
palmente para a esfera do Poder Executivo.
Uma exceção parece ser o governo estadual
do Rio de Janeiro, que através do Proderj
vem realizando diversos testes com aplica-
ções corporativas. Um dos mais recentes é
uma solução de clipping digital enviado
diretamente para os smartphones do gover-
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nador Sérgio Cabral e de seus
secretários estaduais.

Ainda dentro do setor de
governo, aplicações móveis
podem ser úteis também para
forças de segurança. "Toda
força policial de Londres usa
Blackberries para checar a
identidade de pessoas, placas
de carros etc. Nos EUA, o FBI também usa
Blackberry", destaca Adriano Lino, gerente
de inteligência de mercado da RIM na
América Latina.

Se o Poder Executivo está um passo
atrás em mobilidade corporativa, o mesmo
não pode ser dito das empresas controladas
pelo governo federal. Algumas, como a
Petrobras, têm uma equipe própria de
engenheiros de TI e telecom trabalhando
em aplicativos móveis a partir de deman-
das das áreas de negócios. A petroleira
criou, por exemplo, uma aplicação para
auditoria e inspeção de válvulas de gasodu-
tos com dados enviados via smartphones,
conta Orlando Pinna, gerente de arquitetu-
ra corporativa da Petrobras.

PMEs
Não são apenas grandes corporações

que podem se beneficiar de aplicações
móveis. Pequenas e médias empresas tam-
bém se interessam pelo assunto. O proble-
ma são os custos dos dispositivos e, princi-
palmente, das soluções. A maioria dos
aplicativos é desenvolvida sob medida para
grandes empresas, a um preço inviável
para companhias de menor porte.

A saída para atender esse público é a
oferta de aplicativos "de prateleira", ou seja,
sem qualquer customização. E de preferên-
cia cobrados como um serviço, com uma
mensalidade por terminal de acesso. A
Fazion identificou esse nicho e acabou de
lançar versões para pequenas e médias
empresas de seus aplicativos móveis de
automação de força de vendas, gestão de
ordens de serviço e coleta de dados. O custo
é de apenas R$ 40 mensais por terminal. O
primeiro cliente é uma loja de sapatos, que
adotou o aplicativo de automação de força
de vendas.

Fabricantes de smartphones também se
preocupam em oferecer aplicações corpo-
rativas de prateleira, geralmente desenvol-
vidos por parceiros certificados e disponibi-
lizados em suas lojas de aplicativos. Neste
caso o modelo de negócios costuma ser a
cobrança pelo download.

As operadoras móveis, por sua vez,
carecem de equipes de serviços de valor
adicionado (SVA) corporativos. Na maioria
delas, a área de SVA dedica-se à criação de

serviços ligados a entre-
tenimento, como jogos,
músicas e vídeos. "Os
projetos da área de vare-
jo sempre passam na frente daque-
les da área corporativa", comenta
uma fonte do setor. Uma exceção é a
Nextel, cujo foco sempre foi maior
na venda para pessoas jurídicas. A
operadora desenvolveu por conta
própria alguns aplicativos de prate-
leira para empresas, como um de
localização de equipes em campo.
"Esse aplicativo é muito usado por
empresas de entrega e de seguran-
ça. Aproveitamos o fato de que todos
os aparelhos em nosso portfólio têm
GPS embutido", explica o gerente de
produtos e serviços da Nextel, Tiago
Galli. Os aplicativos da operadora
são vendidos como serviços, por
meio de cobrança de mensalidade
na conta. Quando aparecem empre-
sas de grande porte em busca de
aplicativos customizados, a Nextel
indica desenvolvedores parceiros.

A indicação de empresas parcei-
ras para ajudar grandes clientes a
encontrarem soluções de mobilida-
de é algo comum entre as operado-
ras brasileiras há bastante tempo. O
problema é que essa indicação cos-
tuma vir de forma reativa, a partir
de uma demanda do cliente. Além
disso, a empresa passa a ter duas
contas diferentes: uma de voz e
dados com a operadora e outra de
licenciamento de um aplicativo
móvel com um desenvolvedor. Uma

operadora disposta a mudar
esse cenário é a TIM. A empresa
está passando por uma reestru-
turação de sua área corporati-
va, que inclui o treinamento de
cinqüenta engenheiros de solu-
ções para serem pró-ativos na
venda de aplicativos móveis
desenvolvidos por parceiros. A
cobrança pelo uso das aplica-
ções passará a ser feita na
conta de telefone do cliente e a
receita será dividida com o
desenvolvedor, tal como é feito

hoje no segmento de SVAs de entreteni-
mento. Toda a adaptação do sistema de
billing da TIM já está concluída. As vendas
devem começar para valer em outubro. "O
cliente quer uma solução completa com
um só ponto de contato. É o conceito de
one-stop shopping. Isso já acontece na
Europa", explica Ciuchini, da TIM. Na opi-
nião dele, ninguém melhor que a operado-
ra para ser esse ponto único de contato.

No entender do executivo, essa mudan-
ça será boa também para os desenvolvedo-
res, pois as operadoras têm equipes maio-
res e mais distribuídas de vendedores. Para
o desenvolvedor será melhor vender mais
vezes o seu aplicativo pela metade do preço
do que vender pouco pelo preço cheio,
explica Ciuchini.

A Vivo segue o mesmo caminho. Criou
há seis meses o que chama de "programa
de soluções de mobilidade", no qual certifi-
ca desenvolvedores parceiros cujas aplica-
ções serão oferecidas para clientes corpora-
tivos da operadora. Por enquanto, as ven-
das de aplicativos continuarão sendo feitas
em contratos dos parceiros com as empre-
sas, mas é estudada para 2010 a evolução
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para o modelo de one-stop shop-
ping, com cobrança na conta
telefônica. A operadora só não
definiu se dividirá receita com os
desenvolvedores ou comprará
deles de uma vez os direitos para
venda de determinados aplicati-
vos corporativos.

Por trás dessa mudança
estratégica das operadoras está
a consciência de que não podem
mais ser apenas um cano para
tráfego de voz e dados. "Se con-
tinuarmos no modelo de venda
de acesso vamos brigar por cen-
tavos. Não queremos virar commodity.
Queremos agregar valor", explica Alex
Coutinho, gerente da Vivo Empresas.
"Tenho que ajudar o cliente a encontrar
soluções", concorda Ciuchini, da TIM.

Futuro
Depois do e-mail e das aplicações de

automação de forças de campo, qual será a
próxima onda em mobilidade corporativa?
Na bola de cristal dos especialistas apare-
cem inúmeros caminhos. Uma tendência
que já vem acontecendo e que deve ganhar
força nos próximos anos é a integração de
smartphones a sistemas de BI e ERP. A
idéia é que executivos do alto escalão de
uma empresa passem a ter acesso a indica-
dores da performance de produção e venda
na tela de seus celulares.

Conforme os smar-
tphones começam a tra-
fegar dados cada vez
mais estratégicos e valio-
sos, será preciso também
tomar um cuidado redo-
brado com a sua segu-

rança. Para Júlio Ramos, gerente de
soluções da Microsoft, o próximo
passo em mobilidade corporativa
será tratar o dispositivo móvel como
membro efetivo da rede da empre-
sa, o que requer políticas especiais
de segurança, similares àquelas já
usadas para laptops.

Outra tendência futura é agregar
a informação de localização às apli-
cações existentes. Se o sistema sabe
onde um determinado vendedor
está, pode indicar na tela do seu
celular endereços de potenciais
clientes próximos que poderiam ser
visitados, explica o presidente da
Spring Wireless, Marcelo Conde.

Aplicações de mobile banking e
mobile payment, especialmente

transferência de dinheiro entre telefo-
nes celulares, é outra área apontada
como promissora por especialistas.
"Vamos olhar mobile payment com
bastante carinho a partir de 2010",
adianta Galli, da Nextel.

A própria necessidade dos desen-
volvedores de se diferenciar deve con-

tribuir para a inovação. "Existem dezenas
de caras programando aplicativos de auto-
mação de força de vendas. É preciso criar
algo novo. Um filão para os próximos anos
são aplicações de distribuição de conteúdo
corporativo no celular", aponta Kleber
Meira, presidente da Abacomm. Sua empre-
sa criou uni aplicativo com esse fim capaz
de enviar vídeos, slides e textos para as
telas de celulares de diferentes plataformas.
Uma das principais utilidades é a de treina-
mento à distância.

Por sua vez, o advento de redes celula-
res com tecnologia HSUPA, que aumenta a
velocidade de upload de dados, deve propi-
ciar mais demanda por serviços que envol-
vam transmissão de imagens, como moni-
toramento de carros-fortes, prevê Coutinho,
da Vivo.

As tendências para o futuro, pelo
visto, são muitas. Mas os especialistas são
unânimes em pelo menos um ponto: o
potencial a ser explorado é enorme e a
demanda continuará crescendo a passos
largos por um bom tempo, com ou sem
crises econômicas.
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