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Especial | Tablets e smartphones

Te n d ê n c i a Mudanças incluem integração de aparelhos
a sistemas existentes e investimento em treinamento

Solução móvel dá
mais agilidade a
venda e processos

SERGIO ZACCHI/VALOR

Claudio Gomes: “Tivemos uma redução de quatro horas ao dia para fechar o cadastro e a emissão de encomendas”

Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

Os tablets já podem ser vistos
em todos os lugares, mas como sa-
ber se será vantajoso adotá-los na
sua empresa? Para especialistas
em tecnologia da informação (TI),
a companhia deve estudar as ne-
cessidades dos aparelhos no dia a
dia dos negócios antes de fazer
qualquer investimento. Mais im-
portante do que o porte da organi-
zação que vai aderir à novidade é
estar preparado para integrar os
aparelhos aos sistemas já existen-
tes, investir no treinamento das
equipes e definir os funcionários
que terão acesso à facilidade.

Em empresas que já adotaram
a solução, há ganho de produtivi-
dade e agilidade em rotinas de
negócios. Foi observada uma re-
dução de até quatro horas de tra-
balho diário em atividades como
cadastro de clientes e emissão de
pedidos. O surgimento de máqui-
nas mais robustas, com proteção
contra poeira, calor e umidade,
chama a atenção de novos usuá-
rios dos setores de infraestrutura,
agronegócio e utilities. A compra
de equipamentos de backup,
contratos de seguro para mais de
20 máquinas e recursos de ras-
treamento são indicados para
evitar a perda do investimento.

Segundo Rodrigo Motono, dire-
tor comercial da Millennium

Network, que desenvolve sistemas
para gestão empresarial, a adesão
aos tablets corporativos no Brasil
avançou nos últimos dois anos.
“Antes, quase nenhuma empresa
u s av a .” Dos 1,3 mil clientes ativos
da companhia, estima-se que cerca
de 10% estarão usando os equipa-
mentos, até o fim do ano.

Hoje, mais de 20 clientes da Mil-
lennium utilizam aplicativos para
automação da força de vendas em
tablets com sistema Android e pe-
lo menos cem empresas traba-
lham com catálogos de coleções de
roupas em iPads. “As marcas de
moda demonstram preferência
pelo sistema da Apple.”

É o caso da confecção K.Hage,
que adotou os tablets em março.
Com 120 funcionários, comprou
20 máquinas, mas estima chegar
a 50 unidades, até dezembro. “A
ferramenta possibilita calcular
em tempo real, na frente do
cliente, o total do pedido, facilita
customizações de peças e apre-
sentação de catálogos nas feiras
de moda”, diz o gerente comer-
cial Cláudio Gomes.

média, de 10% a 15% do preço do
tablet. Os especialistas indicam o
investimento para conjuntos aci-
ma de 20 aparelhos.

De acordo Sérgio Lee, sócio da
consultoria Maksen no Brasil, ape-
sar de serem mais frequentes nas
grandes corporações, os tablets co-
meçam a se massificar também en-
tre os pequenos negócios. “Em
uma loja de médio porte, por
exemplo, o vendedor pode consul-
tar diretamente o estoque e enca-
minhar o pedido do cliente para o
c a i x a”, diz o especialista. “O princi-
pal cuidado é garantir o suporte
das plataformas – IOS, Android, ou
Windows Mobile. É necessário ain-
da que os funcionários sejam

orientados a dedicar a memória
do tablet somente para aplicações
corporativas. Há sistemas gratui-
tos, de lazer, altamente convidati-
vos para instalação.”

O sócio da consultoria Everis,
Rafael Garrido Rivas, afirma que
antes de escolher novos ativos,
as corporações precisam avaliar
o impacto dos tablets no negó-
cio e fazer um planejamento pa-
ra a adesão da ferramenta. “Um
dos maiores erros é comprar o
aparelho primeiro e, depois, de-
finir o seu objetivo na empresa”,
afirma. “Não se pode pensar que
um tablet funciona como um
PC, com os mesmos softwares e
a p l i c a t i v o s .”

Risco de invasões e roubo de dados
estimula os negócios de segurança
Genilson Cezar
Para o Valor, de São Paulo

O uso mais frequente de smart-
phones e tablets em ambientes
corporativos amplificou o risco de
invasões e roubos de informações
críticas das empresas e está provo-
cando uma corrida em busca do
socorro de fornecedores especiali-
zados em soluções de segurança.

O Hospital Santa Paula, de São
Paulo, por exemplo, que tem 12
profissionais, entre diretores e ge-
rentes de operação, que utilizam
tablets para acesso de dados cor-
porativos, contratou a M Te l para
implantar serviços de segurança
na sua infraestrutura de rede.

Além disso, a MTel, que perten-
ce ao grupo de private equity fo-
cado em investimentos latino-
americanos Alothon, vai propor
uma política de segurança para o
uso de quase duas dezenas de dis-
positivos móveis que estão nas
mãos de outros funcionários do
hospital, mas que até agora só
acessam a rede para consulta de
emails e outros serviços da inter-
net. “Hoje, já temos um gerencia-
mento de rede que oferece a mais
absoluta segurança aos equipa-
mentos móveis em uso dentro do
hospital”, diz Alexandre Dias, ge-
rente de TI da instituição.

A solução para utilização do ta-
blet foi desenvolvida especialmen-
te para o iPad da Apple, que, se-
gundo o executivo, dispõe de algu-

mas características de segurança
próprias para acesso móvel. Mas,
ainda assim, a partir de agora, para
fazer qualquer tipo de acesso den-
tro do hospital, o usuário precisa
primeiro fazer um cadastro junto à
área de TI, que cruza as informa-
ções do equipamento e fornece
uma senha – para os executivos
que acessam os dados corporati-
vos, e libera o acesso para os outros
dispositivos, apenas para consul-
tar email e agendas.

Segundo Dias, o Hospital Santa
Paula, que emprega mais de 850
colaboradores diretos e 380 tercei-
rizados, conta com um profissio-
nal que estuda os novos dispositi-
vos para fornecer suporte de pri-
meiro nível e auxiliar o colabora-
dor a colocar o equipamento em
operação. “A proteção dos dados
confidenciais é feita com base em
login e senha, através de um
software. Para acessar os dados, o
usuário precisa ter o aplicativo,
que é instalado pelo hospital em
todas as máquinas cadastradas. A
máquina só acessa dados se estiver
conectado na rede dentro do hos-
pital, o sistema não deixa acessar
de fora do hospital”, explica.

Provedora de serviços gerencia-
dos de segurança da informação, a
Future Security não esconde que
enfrenta certo clima de paranoia
com o uso cada vez maior de ta-
blets e smartphones por seus times
de venda e corpo técnico da em-
presa. “Precisamos adaptar rapida-

mente alguns sistemas internos e
também criar uma política de uso
para os equipamentos”, conta Ra-
fael Sampaio, chief executive office
(CEO) da companhia. “Somos mais
ou menos 40 colaboradores que
utilizam esses aparelhos. Eu, por
exemplo, utilizo um iPhone e um
iPad para tarefas comuns, de aces-
so a emails e calendários, mas tam-
bém para administração de ven-
das, de produtividade, e consultar
os sistemas comerciais e de produ-
ção da empresa”, diz ele.

Professor acha bem mais fácil preparar as aulas
De São Paulo

Mais mobilidade é o principal
argumento do engenheiro mecâ-
nico e empresário paulista Ricardo
Aurélio Roverso Abrão para utili-
zar, como algo indispensável, um
tablet em seu dia a dia de trabalho,
seja simplesmente para consultas
na internet, seja para acessar da-
dos de negócio de sua empresa.
Professor de TI do Instituto Mauá

de Tecnologia, de São Paulo, e do-
no da Vipware Informática, em-
presa que atua na área de capacita-
ção de profissionais de tecnologia,
Abrão considera que o novo equi-
pamento deu mais eficácia a seu
trabalho nas duas frentes.

“O tablet é muito próximo ao
que temos disponível no notebo-
ok, pensando em termos de segu-
rança. Só que o tablet tem uma
mobilidade maior. É um equipa-

mento mais fácil, tem mais funcio-
nalidades que um smartphone. Pa-
ra o meu dia a dia empresarial é
mais adequado. Possui uma comu-
nicação rápida, fácil, segura e é
mais ágil para apresentações que
tenho que fazer para meus alunos
na universidade”, explica Abrão.

Além de atuar na formação de
profissionais para as empresas do
segmento de TI, a Vipware, criada
há mais de 15 anos, também de-

senvolve tecnologias para o mer-
cado, sistemas e aplicações. “As
vantagens de usar um equipamen-
to com o tablet está na facilidade
com que posso me comunicar com
meus funcionários e com os clien-
tes. Em algumas situações, é muito
mais prático pegar o tablet acessar
email e internet do que ir até a casa
do cliente”, observa. Ele usa um
IPad da Apple de 2 Gb, com 3G, ri-
co em recursos de imagens. (GC)

Máquina feita ao
gosto do cliente
De São Paulo

Fabricantes de tablets estão cus-
tomizando produtos para atrair o
consumidor. Na Positivo Informá-
tica, o sistema Android disponível
recebeu uma interface mais ami-
gável e aplicativos pré-instalados
nas cinco páginas iniciais do pro-
grama. “A necessidade de customi-
zação aparece mais na navegabili-
dade e no idioma nativo para os
sistemas operacionais”, explica Ra-
fael Rivas, sócio da consultoria Eve -
ris. Há outras iniciativas, como op-
ções de conexão à internet e tecla-
do em português.

Segundo a empresa de pesqui-
sas IDC Brasil, com o aumento do
número de fabricantes das máqui-
nas e do poder de compra, mais
marcas devem investir na tropica-
lização dos equipamentos. “Este
ano, entre os fabricantes globais
de PCs que devem introduzir o ta-
blet no mercado brasileiro estão a
L e n o v o, H P, Dell e Sony ”, diz Attila
Belavary, analista do mercado de
tablets da IDC Brasil.

Em Curitiba, a Positivo Informá-
tica fabrica dois modelos da linha
Ypy 7, de sete polegadas, nas ver-
sões wi-fi e wi-fi com 3G. Custam a
partir de R$ 1 mil. “Trata-se do pri-
meiro tablet produzido por brasi-
leiros para brasileiros”, assegura
Adriana Flores, diretora de desen-
volvimento de produtos.

As empresas que necessitam
de uma maior integração dos ta-
blets com o ambiente de traba-
lho podem usar recursos como o
gerenciamento remoto de apli-
cativos, transmissão de arquivos,
localização geográfica da má-
quina e comunicação por meio
de mensagens instantâneas. “Há
ainda o travamento do aparelho
em caso de roubo.”

A fabricante trabalhou quase
dois anos para criar um hardwa-
re para o consumo nacional, se-
gundo Adriana. “Tem teclado
com cedilha e tecla ‘.com.br ’,
além de aplicativos para o inter-
nauta local, como a Positivo No-
ticias e Rádio Positivo.” Somente

os investimentos da empresa no
centro de convergência digital,
que desenvolve tablets e a loja
on-line de programas, supera-
ram R$ 11 milhões em 2011.

Nos novos modelos da Moto -
rola, lançados em março, há fer-
ramentas de produtividade e de
segurança de dados. A marca fa-
brica três versões de tablets em
Jaguariúna (SP), com preços a
partir de R$ 1,3 mil. “O Xoom2 e o
Media Edition são ideais para uso
empresarial”, explica o gerente
de produto da Motorola Mobili-
ty, Renato Arradi. O primeiro tem
display HD de 10,1 polegadas,
enquanto o segundo tem visor de
8,2 polegadas. Ambos têm siste-
ma operacional Android 3.2 e
proteção contra líquidos.

Em janeiro, a Semp Toshiba
apresentou a nova versão do my-
Pad, o primeiro tablet da marca
produzido no país. Oferece siste-
ma operacional Android 3.2 e tela
de 10,1 polegadas. No início de
maio, a Sony Brasil iniciou a pré-
venda de seu tablet nas principais
redes de varejo. O lançamento ofi-
cial acontece foi dia 25. É vendido
com Android versão 4 e tem preço
sugerido de R$ 1,6 mil. A CCE e a
Samsung não comentaram custo-
mizações especiais de máquinas
feitas para o mercado brasileiro.

Segundo Attila Belavary, da IDC,
as funções mais adaptadas pelos
fabricantes para o país ainda di-
zem respeito à conectividade das
máquinas e conteúdo. Até o fim de
2011, cerca de 40% do total de for-
necedores de tablets no Brasil já
produziam localmente.

“Os fabricantes tiveram de in-
cluir conexões para 3G porque o
Brasil, diferentemente de outros
países, não oferece acesso à inter-
net em todos os lugares públicos”,
diz. O custo da facilidade aumenta
de R$ 100 a R$ 300 o preço final da
unidade. Para os novos fabrican-
tes, é preciso ainda investir em di-
ferenciais de produto e de merca-
do, como opções de tamanho da
tela e preço acessível, segundo o
especialista. (JS)

É necessário que os
funcionários sejam
orientados a dedicar a
memória do tablet para
aplicações corporativas

A empresa investiu mais de
R$ 20 mil na compra dos tablets,
mas já contabiliza resultados na
produção. “Tivemos uma redução
de quatro horas ao dia para fechar
o cadastro e a emissão de enco-
mendas para a fábrica”, diz. “É pos-
sível detalhar a venda para o vare-
jista e adiantar pedidos em mais
de 24 horas, desde a fatura até a en-
trega da mercadoria.”

Antes de comprar as máquinas,
Gomes tomou alguns cuidados,
como a escolha do sistema opera-
cional que atendesse melhor às de-
mandas da empresa e o valor do
custo por unidade. “É preciso ain-
da selecionar um parceiro de TI pa-
ra desenvolver a aplicação que vai
rodar nos tablets.”

O empresário precisa saber
quem vai trabalhar com a nova
máquina, antes de desenvolver as
aplicações corporativas, segundo
Alessandro de Moraes, gerente da
Broadneeds, especializada em so-
luções para empresas. “Deve-se
também integrar as informações
dos equipamentos sem fio aos sis-
temas internos da corporação.”

Segundo Roberto Lechuga, ge-
rente de marketing da MGI, que
atua com projetos de mobilida-
de, além dos setores de moda,
farmacêutica e educação, os
usuários mais comuns dos ta-
blets, a chegada de computado-
res mais robustos abriu o apetite
de clientes de outros segmentos,

como manufatura, agronegó-
cios, telecomunicação e utilities.

“Há modelos desenhados para
equipes de campo, resistentes a
poeira, água, sol e fortes impac-
tos”, diz. “Se a empresa usuária é
uma construtora, o engenheiro
pode levar o projeto detalhado da
obra, debaixo do braço, para os
canteiros, com as mesmas infor-
mações que teria no escritório.”

Para essas novas empresas, Le-
chuga sugere tomar precauções
como a compra de equipamen-
tos de backup, de recursos de ras-
treamento das unidades e esten-
der o prazo de garantia. “É alta-
mente recomendado fazer um
s e g u r o.” O valor da apólice é, em

A primeira providência toma-
da pela empresa para monitorar
os smartphone e tablets, segun-
do Sampaio, foi criar uma políti-
ca de uso específica para esses
aparelhos. “Existem característi-
cas que dão mobilidade e flexibi-
lidade a esses aparelhos, mas, por
outro lado, eles podem ser rou-
bados na rua, ou perdidos pelos
usuários. Se os equipamentos es-
tiverem em uma rede não confiá-
vel, quem fizer uso indevido dos
equipamentos pode acessar da-
dos críticos da empresa. Esse é
um risco muito sério”, comenta.

A política de segurança implica

configurar esses aparelhos com re-
cursos de criptografia, por exem-
plo. Todos os aparelhos podem ser
bloqueados, possuem senhas for-
tes e complexas para evitar utiliza-
ção em casos de perda, e dispõem
de dispositivos para localização.
“Os aparelhos podem ser simples-
mente apagados em caso de perda,
através de um comando remoto”,
diz Sampaio. Além dessas precau-
ções, a empresa teve que adaptar o
acesso aos sistemas da empresa.
Criou uma conexão VPN (Virtual
Private Network ou Rede Privada
Virtual), que possibilita aos usuá-
rios da empresa uma ligação segu-
ra aos dados corporativos, via in-
ternet. “Isso garante acesso seguro
independentemente da rede que o
usuário em situação de mobilida-
de está usando”, confia Sampaio.

Para os fornecedores de siste-
mas de TI a utilização acelerada de
dispositivos móveis para acesso de
dados críticos dentro das empre-
sas é um campo promissor de ne-
gócios. A Trend Micro, especializa-
da em segurança virtual, aposta na
oferta da solução mobile security.
Segundo Charles Simão, gerente
de contas para canais da empresa,
o sistema amplia a proteção para
além dos PCs tradicionais, guar-
dando dados e dispositivos mó-
veis. “É uma solução integrada de
segurança e gerenciamento de dis-
positivos móveis, dentro de uma
estrutura que abrange dispositivos
físicos e virtuais, PCs e não PCs.”

Uso acelerado de
dispositivos móveis
para acesso de dados
críticos é um campo
promissor de negócios
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 maio 2012, Especial Tablets e smartphones, p. G2.




