
O
iPad virou febre. Em
poucos meses o
tablet da Apple já
ultrapassava a barreira
dos 3 milhões de
máquinas vendidas

em todo o mundo, atiçando a cobiça
de todos os fabricantes de plataformas
computacionais que aceleraram seus
projetos e prometem lançamentos
ainda este ano. Previsões de mercado,
como a da Canalys, apontam que o
mercado de tablets deve comercializar
12,5 milhões de unidades ainda este
ano, crescendo com a projeção de 66
milhões de máquinas vendidas até o
final de 2014. O resultado de toda
essa movimentação é que os
aplicativos, inclusive os corporativos, já
começam a surgir em bom número.

Para corroborar com a febre do
iPad, que por enquanto reina
soberano e movimenta o mercado -
muito fortemente baseado na marca
Apple, que se tornou um sonho de
consumo, existem outros números. De
forma despretensiosa, a Citrix fez uma
pesquisa em seu site local com 558
profissionais - clientes existentes e em
potencial - que acessaram o site da
empresa no último mês e 80% deles

comprariam o iPad para uso
corporativo (veja mais informações no
Box "Eles Querem" com outros dados
da pesquisa).

"Na verdade, a pesquisa não me
surpreendeu, os usuários querem migrar
seus aplicativos para iPhone, e com o
iPad fica ainda mais simples. A Apple
achou que o produto seria restrito ao
uso doméstico e eles ficaram surpresos
com a entrada no mundo corporativo.
Há 4 anos os tablets entraram e não
deu muito certo, mas o usuário agora
deseja a plataforma", garante Luiz
Szente, gerente de desenvolvimento de
negócios da Citrix Brasil.

rapidamente. A robustez da
plataforma e a facilidade de uso fora
do ambiente do escritório são muito
interessantes", aponta.

Quebrando a porta
Como exemplo de utilização que

extrapola o uso doméstico, Bolieiro cita
a informação de que o exército norte-
americano avalia as máquinas para uso
em ambientes hostis como em lugares
de batalhas e oferece seu próprio
exemplo. "Quando vejo tecnologia não é
tudo que me atrai, mas uso o iPad no
dia-a-dia e transformei o notebook em
um desktop, ele fica parado no escritório

ENTRE AS APLICAÇÕES QUE DEVEM MIGRAR MAIS
RAPIDAMENTE PARA A PLATAFORMA ESTÃO O E-MAIL,
SISTEMAS DE VENDAS, BI E CRM

Na avaliação de Flavio Bolieiro,
vice presidente para a América Latina
da MicroStrategy, já entraram no
Brasil algo entre 10 mil e 20 mil iPads,
mesmo ainda sem uma distribuição
formal do produto localmente. "Para
consolidar a adoção nas corporações
falta uma venda local com suporte,
algo que deve acontecer muito

e o iPad me acompanha na rua. Ele
deixa o notebook com uso más restrito
e deve matar os netbooks por ser mais
prático e mais robusto. Ele abre e já está
funcionando e tem processador de
texto, e-mail, acesso web, planilhas etc.
Até mesmo o risco de ser assaltado é
menor", aponta Bolieiro.

A pressão do usuário doméstico,



como em outras plataformas, é
importante para que as corporações
despertem e comecem a analisar os
tablets como mais uma opção de
plataforma computacional. "No
ambiente impessoal das empresas, as
pessoas querem algo personalizado
como o iPad e esse fator pode até
mesmo aumentar a sua produtividade",
admite Szente, da Citrix.

A adoção então tende a ser bem
rápida, motivada em parte pelo preço
do iPad, que lá fora custa algo como
US$ 500. "Acredito que para quem
tem força de vendas e busca uma
nova plataforma será algo bem rápido.
Já para quem fica interno no escritório
não faz muito sentido. O mercado
ainda tem uma certa desconfiança
quanto à segurança, por ser uma
plataforma nova, mas eu não vejo
qualquer problema", garante Bolieiro,
da MicroStrategy.

Entre as aplicações que devem
migrar mais rapidamente para a
plataforma estão o e-mail, claro,
sistemas de vendas, BI e CRM,
principalmente integrados ao GPS, eo
que reforça a característica de
mobilidade para força de vendas. Nos
Estados Unidos, o setor de saúde já
descobriu a plataforma e substitui a
antiga prancheta ou mesmo os
handhelds pela "prancheta eletrônica".

Até mesmo o receio inicial das
corporações em investir em uma
plataforma nova se dissipa quando é
possível virtualizar as aplicações e
apenas mostrar as informações sem
que os dados estejam nele. Uma
forma de tornar isso realidade é com
as plataformas da Citrix, empresa que
já vislumbrou essa possibilidade.

Já migrei
No entanto, outras fornecedoras,

como a MicroStrategy, já migram suas
aplicações diretamente, bastando para
o usuário fazer o download para sua
máquina diretamente da AppIeStore,
da Apple. No caso, o MicroStrategy
Mobile, plataforma para o
desenvolvimento de aplicações de
business intelligence, já está portada
para o iPhone e o iPad , e incrementa
os recursos nativos destes
dispositivos. A aplicação está
disponível inclusive em uma versão
gratuita para 25 usuários com
download no website da companhia.

O MicroStrategy Mobile permite
às corporações estender os gráficos,

relatórios corporativos e dashboards
de informações para o iPad. E o BI
móvel da companhia é uma extensão
lógica do BI tradicional, mas exige
muito mais desempenho e capacidade
para servir populações de usuários
ainda maiores.

As aplicações do MicroStrategy
Mobile são construídas da forma
"apontar e clicar" e não exigem
nenhuma codificação. Entre as
funcionalidades estão a integração
pronta para uso com o Google maps,
facilitando a visualização de dados

fontes de dados; queries baseadas
em sensores como receptores de
GPS, medidores de aceleração e
leitor de código de barra; e captura
de informação móvel a partir de
sensores dos dispositivos, como
câmeras ou leitores de código de
barras, o que reduz a necessidade de
entrada manual de dados.

"No nosso caso não existe
nenhuma barreira em migrar para o
iPad, basta colocar um pedaço do
software no servidor corporativo e
tudo está disponível. O usuário final
precisa apenas carregar o aplicativo
para a máquina pela AppIeStore, e
nós já alocamos lá para os clientes.
Por já termos feito com o iPhone
tudo ficou mais dinâmico e rápido",
admite Bolieiro. Mesmo internamente,
a MicroStrategy está fazendo um
investimento pesado na plataforma,
capacitando os seus engenheiros,
consultores e equipes de marketing.
E ainda na força de vendas global da
companhia que deverá ter até o fim
deste ano 400 iphones, 800 ipads e
cerca de mil blackberrys.

íBankline disponível
Contrariando em parte a máxima

de que o setor financeiro, mesmo
sendo o maior investidor em TI do

"Para consolidar a
adoção nas
corporações falta
uma venda local
com suporte, algo
que deve acontecer
muito rapidamente.
A robustez da
plataforma e a
facilidade de uso
fora do ambiente do
escritório são muito
interessantes"
FLAVIO BOLIEIRO, DA
MICROSTRATEGY

geoespaciais e rápida identificação de
localização; teclas multi-touch;
movimentações de dados; integração
de apps, o que inclui e-mail, browser e
mensagem de texto, assim como
apps de terceiros, como redes sociais
ou soluções de pagamento e ainda
sistemas corporativos existentes ou

país, seria conservador na adoção de
novidades, o Itaú acaba de lançar
aplicativo para o iPad, tornando-se a
primeira instituição financeira local a
estar presente no dispositivo móvel. A
primeira versão é voltada para os
clientes premium do Personnalité e o
aplicativo traz todas as
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mercado
funcionalidades já existentes no
iPhone, porém com uma tela inicial
mais completa, mostrando
informações como saldo resumido,
foto e contatos do gerente do cliente,
fatura do cartão de crédito com atalho
para pagamento e notícias.

A navegação também é
totalmente adaptada para iPad, com
uma experiência de uso dinâmica.
"Essa é mais uma inovação a serviço
dos nossos clientes, em que tornamos
o Itaú disponível em mais um canal
diferenciado. Somos um banco
tecnológico por natureza e nada mais
natural do que oferecer nossos
produtos e serviços nas ferramentas
mais modernas com o objetivo de
aumentar ainda mais a nossa
proximidade", apontou Ricardo
Guerra, diretor de sistemas de canais
de atendimento do Itaú Unibanco.

O aplicativo permite ainda a
localização de agências, caixas
eletrônicos e dispensadores de
cheque mais próximos. E ainda possui
recursos como: atalho com os
principais indicadores de mercado e
também os canais de atendimento do
Itaú 30 Horas. Para baixar o aplicativo,
que é gratuito, o correntista precisa
acessar a loja de aplicativos da Apple
(App Store) e fazer o download.

"Estamos adaptando os demais
aplicativos para que estejam também
disponíveis no iPad", finaliza Guerra.
Ainda em 2008 o Itaú foi o primeiro

banco a lançar uma solução
especialmente criada para o iPhone
para navegação via Internet. No geral,
atualmente, o Itaú possui cinco
aplicativos para o irmão mais velho do
iPad: Itaú, Itaú Uniclass, Itaú
Personnalité, Itaú Empresas e Mobile
Broker (para serviços de investimento)
e deve migrar toda essa gama de
possibilidades também para o tablet.

Ações no tablet
Já a Valemobi apresentou na

última CIAB, feira do setor bancário, o
Valebroker Anywhere, aplicativo que
permite aos usuários utilizarem
diversos meios para acesso à
plataforma, incluindo os smartphones
de última geração, tablets como o

iPad e a web. O Valebroker é uma
plataforma de negociação de ações,
na qual o usuário pode executar
ordens de compra e venda de ações
em tempo real. Além disso, ele permite
acompanhar as cotações dos ativos
da Bolsa de Valores de São Paulo,
visualizar ofertas e fazer os
investimentos nos ativos de renda
variável com base em gráficos
inteligentes.

"O público financeiro gosta disto,
percebemos que precisamos ter um
serviço dedicado para cada público, e
isto leva ao iPad. Estamos
conversando com as instituições do
setor, um banco e uma corretora, para
ter 300 usuários até o final do ano na
plataforma. Toda semana recebemos
convites para desenvolver aplicações
em outras áreas, mas estamos
focando em finanças", garante Nelson
Massud, executivo da Valemobi
Software. Ele, ao contrário da
MicroStrategy, aponta que foi
necessário reescrever tudo do iPhone
para o iPad.

Como vislumbre de futuro,
Massud acredita em uma explosão de
aplicativos para o setor de educação,
que deve adotar a plataforma como
uma opção para netbooks e
notebooks. Já Szente, da Citrix,
aposta que em 2012 o mercado de
tablets estará consolidado no país.
"Mas ele já começa a ser uma
realidade hoje", conclui.

Text Box
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