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O técnico da seleção brasileira 
de futebol, Mano Menezes, não 
desgruda de seu iPad. O treina-
dor aposentou papel e prancheta 
e encomendou à empresa de tec-
nologia Mowa um software que 
lhe permite controlar faltas, pas-
ses, finalizações e outros funda-
mentos da equipe, em treinos e 
jogos, com a ajuda do tablet. 

Evidentemente, o sistema não é 
garantia de vitória (Menezes usou 
o aplicativo durante a Copa Améri-
ca, quando a seleção brasileira foi 
derrotada pelo Paraguai, nas quar-
tas de final, sem marcar nenhum 
pênalti). No entanto, o software 
torna muito mais rápido o acesso a 
dados, que, de outra forma, o téc-
nico só poderia analisar quando 
estivesse de volta ao vestiário. 

Menezes faz parte de um time 
crescente de profissionais que 
usam smartphones e, principal-
mente, tablets para facilitar seu 
trabalho. Esses programas per-
mitem ao usuário desde acom-
panhar as vendas ou a produção 
de sua fábrica até detectar pro-
blemas na rede de tecnologia da 
informação (TI) da empresa. Di-
versas companhias estão desen-
volvendo internamente ou enco-
mendando de terceiros aplicati-
vos capazes de acelerar processos 
sem a necessidade de o funcioná-
rio estar no escritório. 

Aplicativos são softwares que 
funcionam como atalhos para o 
acesso a um conteúdo específico 
em tablets ou smartphones. Esses 

programinhas caíram nas graças 
do consumidor — nas lojas de 
aplicativos há milhares de opções 
para o acesso a redes sociais, jo-
gos on-line e até sistemas para 
edição de fotografias. Agora, o 
modelo começa a ser reproduzi-
do no segmento empresarial. 

A metalúrgica Lopsa está im-
plantando um sistema com o 
qual o supervisor da fábrica vai 
atualizar, de hora em hora, os da-
dos de produção de cada máqui-
na com a ajuda do iPad—o tablet 
da Apple. Hoje, o trabalho é feito 
manualmente, uma vez ao dia, e 
o relatório só fica pronto para ser 
analisado na manhã seguinte. 
"Vai ser possível tomar decisões 
de forma mais rápida e melhorar 
o planejamento da fábrica", afir-
ma Eduardo Batista, responsável 
pela área de TI da Lopsa. 

Com sistema para 
tablets, a metalúrgica 
Lopsa vai acompanhar 
produção de cada 
máquina em tempo real 

Há cerca de dois meses, a dire-
ção da companhia também pas-
sou a usar um aplicativo para ta-
blet que permite acompanhar in-
formações financeiras e referen-
tes à produção da metalúrgica. 

"O tablet representa uma rup-
tura para as empresas", afirma 
Wagner Oliveira, fundador da 
Two-s, empresa que desenvolveu 
os aplicativos para a Lopsa. 

Mestrando em administração, 

Oliveira fundou a Two-s há um 
ano com foco na criação de apli-
cativos de uso empresarial para 
tablets. Programas que substi-
tuem o cardápio dos restaurantes 
e possibilitam acompanhar as 
vendas de uma empresa, em tem-
po real, são algumas das apostas. 

Elia San Miguel, analista da 
empresa de pesquisas Gartner, 
observa que o mercado mundial 
de aplicativos para o segmento 
empresarial cresce a um ritmo su-
perior a 25% ao ano. Mas o poten-
cial é muito maior. "Ainda não é 
uma área dominada, 100% co-
nhecida", ressalta. Por enquanto, 
muitas companhias optam por 
desenvolver seus programas den-
tro de casa, mas a aposta da ana-
lista é de que esse tipo de software 
passe a ser criado, cada vez mais, 
por empresas de tecnologia. 

"O que a gente vê é um renas-
cimento desse mercado", afirma 
Guilherme Santa Rosa, sócio-di-
retor da Mowa, especializada em 
sistemas para mobilidade. 
Quando foi criada, há dez anos, 

a companhia desenvolvia pro-
gramas para computadores de 
mão que sequer tinham cone-
xão com a internet. 

Alguns projetos que a Mowa 
considerava concluídos estão 
sendo reativados. Empresas que 
têm sistemas de automação da 
força de vendas — as mais adep-
tas dos recursos de mobilidade 
— estão substituindo tecnolo-
gias mais antigas pelos tablets, 
observa Santa Rosa. 

Os aplicativos empresariais já 
somam um quarto da receita da 
Mowa, estimada em R$ 17 milhões 
neste ano. "E é provável que esse 
percentual aumente", afirma o em-
presário. Boa parte dos contratos 
ainda se refere a companhias que 
têm equipes com trabalho de cam-
po, mas começa a crescer a deman-
da de outras áreas. É o caso do téc-
nico Mano Menezes, que desenvol-
veu um método de treinamento e 
o apresentou à Mowa para que o 
transportasse ao iPad. Procurado, 
o técnico não concedeu entrevista 
para essa reportagem. 

"Os profissionais que estão 
usando aplicativos empresariais 
já vão muito além da força de 
vendas", afirma Renato Improta, 
diretor de mídias digitais e mo-
bilidade da Accenture. 

A própria consultoria é exemplo 
disso. A Accenture criou sua loja de 
aplicativos, com programas que 
permitem a seus funcionários tra-
balhar e obter informações à dis-
tância. Por meio de um aplicativo 
baixado em seu tablet, Improta 
pode acessar o material utilizado 
nos programas de treinamento 
oferecidos pela empresa. 

A farmacêutica Eurofarma in-
vestiu R$ 4 milhões distribuir 2 
mil iPads a sua equipe de "pro-
pagandistas" — os profissionais 
que visitam os consultórios mé-
dicos para divulgar medicamen-
tos. Um aplicativo instalado nos 
tablets contém informações so-
bre os remédios. Também é pos-
sível lançar no sistema um rela-
tório sobre os consultórios visi-
tados. A empresa já discute no-
vos usos para os aparelhos. "Não 

há limites para o que podemos 
fazer", afirma a diretora comer-
cial de prescrição médica, Ro-
berta Junqueira. 

No começo do ano, a Natura 
criou um aplicativo para tablet 
que dá acesso a seu catálogo de 
produtos. A ideia é que as vende-
doras possam substituir as revis-
tas de papel pela versão eletrôni-
ca, em que há vídeos e conteúdos 
interativos. Além disso, o custo 
do aplicativo é 5% inferior ao da 
impressão dos catálogos, afirma 
Marcelo Soderi, gerente de co-
municação e propaganda da 
companhia, sem revelar valores. 

Até agora, foram feitos mais de 
5 mil downloads do software. A 
maior parte dos acessos ainda vem 
dos consumidores, mas o objetivo 
da Natura é "digitalizar" sua força 
de vendas, que soma 1 milhão de 
pessoas. Em breve, as vendedoras 
poderão fechar os pedidos por 
meio do tablet—mais de 90% delas 
já o fazem via internet. "Elas já es-
tão conectadas. Usar o tablet é o 
próximo passo", ressalta Soderi. 
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