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Es p e c i a l
Tablets e smartphones

Fonte: Accenture

Indicadores do mercado

123 celulares
para cada grupo de 100 habitantes 
é a taxa brasileira – mais de 
um aparelho por habitante

242,2 milhões
de assinantes de telefonia móvel  
em 2011

39,3 milhões
de telefones a mais que em 2010 

Qual o seu sonho 
de consumo 
para 2012?

30%

30%

37%

24%

TV de alta 
definição

Smartphones

Tablets

TV 3D

SILVIA COSTANTI/VALOR

Renato Improta: CIO’s e outros profissionais de TI acreditam que a mobilidade impulsionará seus negócios no mesmo nível ou até além do que ocorreu com a internet durante a década de 90

Empresas devem adaptar
sistemas e criar políticas
de uso de equipamentos,
diz Rafael Sampaio G2

Empresas se preparam para onda de dispositivos móveis

Aplicações integradas
As empresas
estão se
adaptando à
g ra d at i va
migração do uso
de desktops e
notebooks para
e q u i p a m e n to s
móveis, que
demandam um
novo modelo
de negócios.
Po r Ana Luiza
M a h l m e i ste r ,
para o Valor, de
São Paulo

De São Paulo

A Atlas Schindler está presen-
te em mais de 150 localidades
no Brasil, com mais de 2,6 mil
colaboradores atuando em cam-
po, seja na instalação ou na ma-
nutenção de elevadores. Isso le-
vou a empresa a procurar solu-
ções de tecnologia móvel. “Além
de padronizar os processos ga-
rantimos maior produtividade
das áreas”, afirma o gerente de
tecnologia, Paulo Godoy.

Hoje a empresa usa smartpho-
nes e PDAs (Personal Digital Assis-
tant, uma geração anterior ao ta-
blet) nos serviços de manutenção
de elevadores para facilitar os pro-
cessos de comunicação entre cola-
boradores no campo e na matriz.

Os sistemas móveis também evo-
luíram para área de inspeção e
qualidade, para a liberação de ele-
vadores, no gerenciamento das
manutenções preventivas dos
equipamentos e serviços de aten-
dimento. “Foi implantada uma so-
lução que atende a área de quali-
dade e segurança para a realização
de vistorias e inspeção de equipa-
mentos”, diz Godoy.

Entre os resultados o executivo
aponta a maior agilidade e simpli-
ficação do processo. “Consegui -
mos eliminar a digitação dos da-
dos, o que aumenta a qualidade da
informação inserida e facilita a
gestão de forma eletrônica. Elimi-
namos também formulários,
transcrições e controles manuais”,
completa Godoy. Para maior segu-

rança a empresa fornece os equi-
pamentos para os colaboradores
que têm acesso restrito aos siste-
mas corporativos, conforme a hie-
rarquia, garantindo a integridade
dos dados e evitando o uso indevi-
do da informação.

O serviço ao cliente também está
mudando com a mobilidade. Para
dar mais agilidade ao atendimen-
to, a Gol Linhas Aéreas começou a
oferecer o check-in fora do balcão
convencional com smartphones e
totens de autoatendimento. Quem
carrega apenas a bagagem de mão
pode seguir direto para o portão
de embarque. Os clientes da Gol
que usam tablets e smartphones
equipados com o sistema Android
2.2 também podem acessar servi-
ços de entretenimento de bordo

individual em voos da companhia.
O serviço, acessado por meio dos
aparelhos pessoais dos próprios
passageiros, oferece conteúdos va-
riados, com notícias e artigos de
jornais e revistas, programas de TV,
esportes, jogos e canais de música.

O acesso é realizado durante o
voo e o conteúdo é atualizado au-
tomaticamente a cada pouso em
dez aeroportos: São Paulo/Con-
gonhas, São Paulo/Guarulhos,
Rio de Janeiro/Santos Dumont,
Rio de Janeiro/Tom Jobim-Ga-
leão, Belo Horizonte/Confins,
Salvador, Porto Alegre, Brasília,
Belém e Fortaleza. O sistema já es-
tá implantado em 36 aeronaves
em cerca de 250 voos diários,
principalmente na ponte aérea
entre Rio de Janeiro e São Paulo. A

previsão é expandir para cerca de
380 voos diários até o fim do ano.

Além do entretenimento, Pau-
lo Francez, presidente da e-De -
plo y, empresa que desenvolve
aplicações móveis, vê entre as ten-
dências dos negócios móveis o
aumento de ações de marketing
personalizadas. “É possível fazer
campanhas customizadas por
cliente, alcançando-o onde esti-
ver ”, afirma. Com a massificação
do pagamento móvel, outra ten-
dência é o uso do smartphone no
varejo. “O aparelho vai substituir
o cartão de crédito e cartões de fi-
d e l i d a d e”, diz Francez.

Richard Cameron, diretor ge-
ral da Nvidia, vê a gradativa subs-
tituição dos notebooks e netbo-
oks por tablets. “São mais leves e

têm baterias mais potentes, co-
nectando-se de forma fácil à rede
celular ”, afirma. Isso traz um de-
safio a mais para as operadoras
de telecomunicações: as redes de
terceira e quarta geração terão
que suportar muito mais usuá-
rios nos horários de pico para dar
conta da demanda dos tablets.

Segundo Cameron, o uso dos ta-
blets segue a tendência em outros
países: os equipamentos atraíram
os consumidores com navegação
na internet por redes wi-fi, leitura
de livros, compras e redes sociais e
então migraram para consumo de
dados em ambientes corporativos.
“Executivos já usam em seus ta-
blets os principais aplicativos de
geração de documentos que antes
usavam no desktop”, diz.(ALM)

O Brasil terminou 2011
com uma base de 242,2
milhões de assinantes

de telefonia móvel, o que dá
uma média de 123 celulares pa-
ra cada grupo de 100 habitan-
tes — ou seja, mais de um celu-
lar por brasileiro. A evolução
em relação ao fim do ano ante-
rior foi de 39,3 milhões de tele-
fones. O fenômeno da telefonia
móvel é acompanhado por
uma gradativa migração do
uso de desktops e notebooks
para equipamentos móveis, co-
mo os tablets e smartphones. O
crescente número de usuários
mostra que até 2014 os acessos
por internet móvel devem su-
perar os de computadores fi-
xos. “Só agora as consequências
dessa onda de mobilidade co-
meça a ser absorvida pelas em-
presas”, afirma Renato Improta,
líder da área de mobilidade da
consultoria Accenture.

Os celulares e tablets trazem
novas aplicações para funcioná-
rios e clientes pois o impacto da
nova tecnologia é ainda maior
do que a internet: esses equipa-
mentos são carregados pelas
pessoas em seu dia a dia.

Um estudo da Accenture
mostra os desafios das lideran-
ças das empresas em entender e
posicionar a mobilidade dentro
dos negócios, principalmente
nos mercados emergentes, em-
bora considerem o tema como
prioridade número um para
alavancar os negócios. A pesqui-
sa mostra que dois terços (67%)

dos Chief Information Officers
(CIOs) e outros profissionais de
TI consultados acreditam que a
mobilidade impulsionará seus
negócios no mesmo nível ou até
além do impacto da internet na
década de 1990. O estudo, que
ouviu 240 executivos de tecno-
logia de empresas de 12 países,
incluindo o Brasil, constatou
que a mobilidade está na lista
dos cinco assuntos mais impor-
tantes para 78% deles. Mais de
dois terços (69%) pretendem in-
vestir acima de 20% de seu orça-
mento em projetos nessa área.

A pesquisa também mostra
que 48% dos entrevistados dos
mercados emergentes têm uma
estratégia para mobilidade am-
plamente desenvolvida, en-
quanto apenas 12% dos entre-
vistados nos países maduros
alegaram ter estratégias enca-
minhadas no mesmo nível.

Entre os desafios enfrentados
pelas empresas está a “consu -
m e r i z a ç ã o”: termo que define
quando os funcionários levam
seus dispositivos móveis e apli-
cativos para o trabalho. “As pes-
soas trazem seu GPS, calculado-
ra, sistemas de compras, por is-
so há uma forte pressão para
que a empresa ofereça aplica-
ções similares, intuitivas e fáceis
de usar”, explica Improta. Com
isso, a área de tecnologia da in-
formação ganha mais responsa-
bilidades de prover serviços e
criar camadas de segurança pa-
ra não haver perda de dados. “O
lado bom é que o novo modelo

de negócios traz como conse-
quência o aumento da produti-
vidade dos funcionários, que
podem trabalhar de forma mais
independente e remota, em
qualquer hora ou lugar”, afirma
Richard Cameron, diretor geral
da Nvidia no Brasil .

O estudo da Accenture mostra
que diretores de tecnologia veem
possibilidades de transformar a
onda de mobilidade em resulta-
dos concretos para a empresa. “O
executivo não quer um aplicativo
que aponta o número de escritó-
rios da empresa no mundo, mas
quer integração, com suas aplica-
ções do dia a dia”, diz Improta.

A diversidade de dispositivos
também obriga a empresa a dar
suporte a diferentes sistemas
operacionais como Android,
Apple, BlackBerry e Windows. O
ambiente de tecnologia da in-
formação ficou mais caótico
pois existe a necessidade de ad-
ministrar diversos pontos de re-
de. Entre os desafios criados por
essa fragmentação do mercado,
com o uso variado de platafor-
mas e dispositivos móveis, está a
dificuldade em gerir, adminis-
trar e rentabilizar esse ambien-
te. Segundo os profissionais de
tecnologia é difícil para a em-
presa acomodar uma das ten-
dências mais fortes da mobili-
dade — funcionários que dese-
jam utilizar seus dispositivos
móveis no trabalho e rodar apli-
cações corporativas neles.

Mas esses profissionais estão
chegando à conclusão que é

melhor aceitar o iPhone ou Bla-
ckBerry de um funcionário do
que forçar o uso de outra plata-
forma e perder a aderência às
aplicações corporativas. O que a
empresa perde com custos ex-
tras pode ganhar com a maior
produtividade do pessoal. “Não
é necessário investir em grandes
plataformas de integração e de-
pois ficar com o ônus de que es-
sa arquitetura tem que dar re-
sultado. O modelo de negócio
mudou com a contratação do
software como serviço sem ter
que pagar licença por cada apli-
cativo móvel”, explica Improta.

Os exemplos de novos negó-
cios trazidos pela mobilidade
têm se espalhado pelas empre-
sas, desde enviar um manual de
procedimentos para funcioná-
rios em campo até dar baixa
em um serviço feito na rua en-
viando a foto pelo celular. Nes-
se cenário, os profissionais de
tecnologia e os desenvolvedo-
res de aplicativos têm visões di-
ferentes para gerar receita, se-
gundo a pesquisa da Accentu-
re. Na área empresarial, 42%
dos profissionais indicaram
que querem melhorar o traba-
lho em campo ou a prestação
de serviços ao cliente com aces-
so instantâneo às bases de da-
dos corporativos, informações
relevantes de negócio e proces-
samento de transações. Os de-
senvolvedores de aplicativos ci-
taram downloads (41%), aplica-
tivos para compras (29%), pu-
blicidade tradicional (24%) e

inscrições (20%) como formas
de rentabilizar aplicativos idea-
lizados para os consumidores.

A pesquisa também consul-
tou os desenvolvedores de apli-
cativos móveis e, segundo eles,
nenhum dos sistemas operacio-
nais mais utilizados para smart-
phones é visto como totalmente
seguro. Entretanto, mais de me-
tade (53%) elegeu o sistema ope-
racional da Apple iOS como o
melhor nessa categoria, en-
quanto o sistema operacional
do Google Android ficou em se-
gundo lugar, com 24%.

Outro dado interessante é
que cada vez mais os profissio-
nais de tecnologia que atuam
em mercados emergentes têm
foco em soluções móveis quan-
do comparados com aqueles
que atuam em mercados madu-
ros. Nos países latino-america-
nos e asiáticos 93% e 81%, res-
pectivamente, indicaram que a
mobilidade gerará novas recei-
tas significativas, mas apenas
66% dos europeus e 56% dos
americanos entrevistados têm a
mesma opinião. Da mesma for-
ma, metade dos mexicanos e
chineses, bem como 40% e 32%
dos entrevistados indianos e
brasileiros, respectivamente,
concordaram que o impacto da
mobilidade nos negócios pode
ser maior do que o causado pela
onda da internet em 1990. A
pesquisa conclui, ainda, que
apenas um em cada cinco (20%)
entrevistados do Reino Unido e
Estados Unidos concordaram.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 maio 2012, Especial Tablets e smartphones, p. G1.




