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Eletrônico ultrapassa a barreira do entretenimento e se torna ferramenta de trabalho  
 
Steve Jobs abduziu o mundo ao apresentar o iPad no verão do ano passado. Primeiro, o tablet 
da Apple surgiu como brinquedo descolado, oferecendo diversão garantida para quem 
estivesse disposto a gastar uns trocados a mais para comprá-lo. Mas, agora, o deslize suave 
dos dedos por suas telas abriu janelas de oportunidade para que o aparelho se tornasse 
indispensável também no trabalho. E não está se falando apenas de suas funções mais 
básicas, como email e acesso a internet rápida. Uma turbinada aqui, a aquisição de um 
aplicativo acolá e, pronto, o iPad vira uma máquina de fazer negócios. Em diferentes setores 
da indústria: da farmacêutica à imobiliária, passando, evidentemente, pela área da tecnologia.  
 
No campo pessoal, vários executivos adotaram os tablets para ganhar agilidade no dia a dia, 
no deslocamento entre uma reunião e outra ou nas salas de espera de aeroportos. Ton 
Nogueira, que passou pela área de TI da Odebrecht e pela Neoris, conseguiu o que chamou de 
"liberdade" quando passou a usar o iPad para tocar a sua própria empresa, a Firsteam - uma 
consultoria de soluções em TI, especializada em programas como SAP. "Consigo viajar sem 
peso, fazer apresentações no cliente e estar conectado com a empresa, sem estar fisicamente 
nela", diz.  
 
Até mesmo o bloco de notas ele aposentou e escreve tudo com um caneta própria no seu iPad. 
(veja dicas de Nogueira na tabela nesta página).  
 
No mercado corporativo, alguns setores saíram na frente, como o laboratório EMS e a 
fabricante de cosméticos Dermage. Rei dos medicamentos genéricos, o EMS Sigma Pharma 
acaba de disseminar o uso do iPad para 100% de sua força de vendas - um exército de 1,5 mil 
representantes. Agora, em vez de carregar mais de 20 quilos de papéis e amostras, eles levam 
debaixo do braço 613 gramas - o peso de um tablet da Apple na versão 3G. Uma avanço e 
tanto, já que esses representantes fazem 400 mil visitas aos médicos mensalmente.  
 
Para aderir à nova onda, a EMS investiu R$ 2,5 milhões. Mas, após a implantação completa do 
projeto, vai economizar R$ 4,2 milhões por ano com impressão e distribuição de materiais, 
além de eliminar a utilização de 50 toneladas de papéis por ano (montante usado no ano 
passado).  
 
Silvana Santana, diretora de marketing do laboratório, conta que o projeto piloto começou em 
setembro de 2010, com metade da equipe utilizando equipamento. A estratégia, segundo a 
executiva, foi escolher para estreia das apresentações com o iPad a área cardiológica. E tinha 
uma razão pra lá de especial: o laboratório estava colocando nas prateleiras uma marca 
concorrente do Liptor, o remédio mais vendido do mundo para o combate ao colesterol e tivera 
a sua patente quebrada.  
 
O Lipistat, da EMS, chegou ao mercado com a promessa de custar a metade do preço do 
medicamento original, e foi apresentado às comunidades médicas pelas telas sensíveis de um 
iPad. "O medicamento era inovador e foi apresentado de maneira inovadora", diz ela. "Isto 
sem dizer que motivou a equipe de vendas." 
 
Para Monica Branco, há menos de seis meses no leme da divisão de marketing da carioca 
Dermage, a adoção da plataforma digital também ajuda a ampliar o repertório que o 
representante leva para as visitas. "É mais lúdico, mais interativo e possibilita que a visita ao 
médico seja mais interessante do que uma reunião convencional", conta. Até porque a equipe 
de vendas pode incluir nas apresentações filmes pequenos, com imagem e som.  
 
Por lei, a Demarge não pode fazer publicidade na mídia, pois comercializa dermocosméticos 
que exigem prescrição médica. "Nas apresentações com os médicos, agora há essa 
possibilidade de interação", diz a executiva, egressa da L'Oréal. Outra vantagem, segundo ela, 
é que, com a tecnologia dos tablets, aumenta consideravelmente o volume de material que o 



representante poderá levar para a visita. Estará, praticamente, nas mãos, todo o portfólio da 
empresa - algo que em uma comunicação em material impresso é impossível.  
 
A rede de imobiliária Coelho da Fonseca, uma das maiores de São Paulo, escolheu o iPad para 
divulgar um dos seus mais sofiscaticados empreendimentos, a exemplo do Haras Larissa, na 
Fazenda Santo Antônio, a cerca de 100 km de São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes. A 
estratégia é apresentar pelas telas de um iPad um loteamento de altíssimo padrão, com pista 
de pouso, campo de golfe de 18 buracos, heliponto, rede elétrica subterrânea e hípica. Antes 
era preciso abrir mapas ao ar livre, agora são cliques em que você pode ambientar o cliente", 
afirma Allan da Fonseca, diretor de inovação da companhia.  
 
Empreendimentos assim carregam as exigências dos códigos de alto luxo que esses clientes 
querem. Afinal, são loteamentos a partir de R$ 1 milhão. O mais caro vale R$ 3,5 milhões. Ao 
todo, uma dezena de corretores da Coelho da Fonseca que vende produtos desse tipo estão 
municiados com tablets. "Percebemos que a apresentação provoca um encantamento no 
cliente", diz. "Isso mudou toda a dinâmica de vendas, a conversa passou a ser bem mais 
envolvente", acrescenta o executivo.  
 
Outra inovação da imobiliária foi disponibilizar as informações de seus empreendimentos por 
SMS. Se, por acaso, um cliente vê um anúncio de um imóvel durante a madrugada, ele pode 
enviar um SMS para um número digitado na placa e, na sequência, receber as informações 
referentes àquele imóvel. Se tiver um tablet ou um celular com mais recursos, poderá abrir as 
imagens na hora. "A vantagem é que não precisa esperar até o dia seguinte para ter as 
informações e tampouco aguardar o retorno do corretor", diz Fonseca. Um brinde à tecnologia.  
 

 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 maio 2011, Especial tablets, p. F6. 


