Em meados de 2007, quando a fornecedora de computadores Asus lançou
o Eee PC, primeiro netbook do mercado, poucos acreditavam que um
laptop de dimensões e poder de processamento reduzidos pudesse ser
tão bem-sucedido e conquistar uma fatia considerável do mercado
consumidor. Pequeno e leve, além de fácil de usar, não demorou
para que muitas companhias vissem utilidade no equipamento,
que superava os tradicionais notebooks no quesito mobilidade.
O Eee PC criou uma nova categoria no mercado e a Asus foi
seguida por quase todos os fornecedores de computadores na
fabricação de netbooks, incluindo algumas grandes companhias
do mercado como HP, Lenovo e Sony. Mas como no mundo
da tecnologia as coisas acontecem em alta velocidade, o
computador perdeu popularidade antes do imaginado. Culpa de
quem? Da Apple, com o seu iPad
Não demorou muito para que, a exemplo do que aconteceu
com netbooks, o mundo despertasse para o uso do "tablet" nas
corporações. Começando pelos executivos, seduzidos pela
extrema leveza, portabilidade e praticidade, especialmente
como máquina de acesso à internet.
Enquanto muitos apostaram no fracasso do conceito - que
já havia ensaiado o ingresso no mercado por meio de outros
fabricantes - a Apple consolidou seu modelo e, em um piscar
de olhos, vendeu mais de 10 milhões de unidades. Muitas
delas, ingressando nas corporações pelas mãos do usuário.
Mundo afora, profissionais dos mais variados segmentos
econômicos logo acharam utilidades para o iPad. E assim,
além de ser o brinquedo tecnológico mais cobiçado do mundo
por consumidores, as corporações começaram a traçar
estratégias para esses protagonistas do consumo high tech.
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Com a infraestrutura alocada na nuvem
da Locaweb, o objetivo e o desafio principal,
segundo o executivo, estão centrados no
atendimento à pequena empresa, mas ele
acredita que tem potencial para chegar em
todos os portes de companhia, em diversos
setores. A aposta é que as soluções atendam
não só às necessidades das pequenas, mas
também demandas departamentais das
grandes. "Estamos perseguindo seriamente
a meta de atingir o mercado internacional
e, para isso, vamos apresentar a solução na
feira Mobile World Congress, de Barcelona,
em fevereiro", diz.

Eurofarma compra 600 iPads
Depois de estudar casos de empresas
"São setores pioneiros na adoção de

do segmento nos E U A , a farmacêutica

tecnologias e que possuem um grau

serviço, com aplicativos que podem ser

Eurofarma optou pela compra de

maior de necessidade por inovação. Mas

abertos em qualquer tela.

600 iPads para ser utilizado por parte

o foco da empresa é observar o mercado

Na opinião de Alexandre Trevisan,

e reagir da melhor forma possível às

C E O da Trevisan, fora a profusão de

demandas", ressalta Contrucci.

lançamentos de dispositivos, os planos

da equipe de propagandistas. O
investimento totalizou 1,5 milhão de reais.
Segundo a diretora comercial da

de dados para os aparelhos estão ficando

Eurofarma; Roberta Junqueira, os

mercado, com um modelo de plataforma

mais acessíveis, cenário irresistível

profissionais, responsáveis por demonstrar

abrangente, é a companhia brasileira

para que as organizações aproveitem a

medicamentos e promover os produtos

Trevisan Tecnologia, que tem planos

mobilidade como diferencial competitivo.

junto à classe médica, já trabalham com

ambiciosos: quer ser uma das líderes

" N o entanto, elas não podem ter

smartphones, que abrigam cadastro e

mundiais no fornecimento de aplicativos

projetos que exijam investimento em

informações de todos os médicos, além de

para o mercado de mobilidade com a

infraestrutura e equipe, os orçamentos

um roteiro de visitação. "A Anvisa é um

plataforma uMov.me. A estratégia é

ainda estão enxutos. Então, apostamos no

órgão exigente e precisamos manter todo o

trabalhar no modelo de software como

oferecimento de uma plataforma que leve

Quem também aposta alto no

registro de distribuição de produtos,
razão que levou a adoção de tecnologias
móveis inicialmente".
Com os tablets, a empresa quer realizar
demonstrações com uma tela maior,
dispensando o uso do papel. "É uma
revolução no universo da propaganda
médica. A ideia é sair na frente para ter
diferencial competitivo", destaca Roberta.
Roberta estima que, em princípio,
a empresa deixará de imprimir 55
toneladas de papel por ano. No roadmap
da companhia, está a entrega de iPads
para todos os 1500 propagandistas e
o aproveitamento do aparelho para
integrar sistemas da empresa, além
da criação de novas aplicações que
aproveitem melhor a interatividade que o
equipamento proporciona.

Fonte: Computerworld, São Paulo, ano 18, n. 533, p. 14-18, fev. 2011.

