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Especial | Tablets e smartphones

Mercado corporativo Adoção do dispositivo foi ampliada pela tendência consumerista

Uso empresarial tende a crescer

Tela de 10.1”, vidro Gorilla Glass, 
Windows 7 Professional; módulo de 
segurança TPM (trusted platform 
model); caneta

RIM / PlayBook

Tela de 7”, sistema PlayBook; Balance 
(gestão de perfis pessoal e profissional); 
Enterprise Server

Pessoal e corporativo
Opções de tablets para usar em casa ou na empresa

Cisco / Cius

Tela de 7”, Android; hardware embarcado 
para suportar telepresença, substituição 
de bateria; acesso a desktop virtualizado; 
dock station; solução para loja de 
aplicativos; video HD

Itautec / TabWay

Tela de 10.1” com mais sensibilidade 
(mais pixels), entrada USB, Android; 
parcerias com desenvolvedores

HP / Slate 2

Tela de 8,9”, entrada USB e HDMI, 
Windows 7 Professional; 64 GB, capa 
protetora, caneta capacitiva, dock 
station com saída HDMI, duas portas 
USB e headphone embutido

Dell / Latitude ST Motorola / Xoom

Xoom 2, tela HD de 10.1”, e media 
edition, tela de 8.9”; Android; 
acabamento impermeável splash-guard, 
vidro Gorilla Glass, aplicativo MotoCast 
para acesso a conteúdo de arquivos de 
PC, som surround

Samsung / Galaxy

Telas de 7” a 10.1”; Android; modelos 
com 3G com suporte a HSPA Plus; em 
breve, caneta e solução de voz com 
conector Bluetooth para fone

Lenovo / ThinkPad Tablet

Tela de 10.1”, WiFi, conexões USB, 
micro USB, entrada 3 em 1 para 
cartões, mini HDMI; encriptação em 
SSD, vidro Gorilla Glass e ligas 
resistentes (alumínio e titânio); 
versões até 64GB

Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

Ao contrário da maior parte
das tecnologias, a chegada dos
tablets ao universo corporativo
foi forçada por sua adoção explo-
siva pelos usuários nos últimos
dois anos. É provavelmente o
exemplo mais representativo da
tendência consumerista ou
“bo yd” (bring your own device,
traga seu próprio dispositivo),
que coloca a serviço das empre-
sas dispositivos pessoais de fun-
cionários e vice-versa.

Estimulado em algumas em-
presas e temido por outras, o mo-
vimento pode render economia
na aquisição de equipamentos e
uma dor de cabeça para a área de
tecnologia da informação, obri-
gada a gerenciar aparelhos frá-
geis, heterogêneos e sem padro-
nização, que, sem tratamento
adequado, podem se tornar um
pesadelo para a segurança.

Estima-se hoje que entre 15% e
20% dos tablets sejam destinados a
uso empresarial. Mas este é o seg-
mento de crescimento mais acele-
rado no mercado. “Em 2014, um
terço dos tablets será usado para
negócios”, diz Angela McIntyre,
analista do G a r t n e r, que estima pa-
ra este ano vendas mundiais de
119 milhões de unidades do equi-
pamento, 98% a mais do que no
ano passado. No Brasil, em 2011,
foram comercializadas 950 mil
unidades, segundo a IT Data. Os
cálculos são de que o mercado te-
nha crescido de 40% a 45%.

“Tínhamos previsão de 5 mi-
lhões de equipamentos este ano,
mas o dólar alto pode mudar tu-
d o”, diz José Roberto Campos, vice-
presidente de computação da Itau -
tec, que neste segmento atua ex-
clusivamente na área corporativa.

Com um cenário impreciso, os
vendedores buscam seduzir ao
mesmo tempo gestores de TI e
usuários. Os administradores
têm mais interesse em caracterís-
ticas como capacidade de gestão,
robustez, serviços, incluindo su-
porte e segurança, tema que já

está virando commodity. Pratica-
mente desapareceram os equipa-
mentos sem capacidade de crip-
tografia ou gestão remota de da-
dos e acessos, sumariamente eli-
minados em casos de roubos.

Os primeiros a adotar o apare-
lhinho foram os altos executivos.

Mas diversas camadas se rende-
ram a seu apelo e hoje ele está em
uso em setores como Educação,
substituindo ou complementan-
do materiais didáticos; Saúde, co-
laborando para a mobilidade de
profissionais em hospitais; Segu-
ros, como solução completa para

vistorias; Varejo, como apoio mó-
vel para as vendas. Há ainda inte-
resse dos segmentos de agribusi-
ness, logística, finanças e gover-
no, além de automação da força
de venda. “É o suporte ideal para
apresentação de catálogos”, diz
Roberto Soboll, da Samsung.

Aluguel está
em franca
expansão
Genilson Cezar
Para o Valor, de São Paulo

O aluguel de tablets está em
franca expansão no país. A Loca -
Mobile, de São Paulo, dispõe de
um plantel de 500 equipamentos
de vários modelos e fabricantes,
especialmente, da Apple e da
Samsung, para locação para es-
critórios de advocacia, bancos,
hotéis, restaurantes, organizado-
res de eventos, feiras e congres-
sos. “O modelo de aluguel de ta-
blets está tendo grande aceitação
por ser feito em períodos curtos e
permitir ao usuário a última tec-
nologia sem que ele precise fazer
um investimento alto na compra
do aparelho”, diz Denis Mandel-
bau, sócio-diretor da empresa.

A LocaMobile iniciou suas ativi-
dades há 15 meses, logo depois
que o iPad começou a estourar em
vendas em São Paulo. “Só trabalha-
mos com pessoas jurídicas. A ope-
ração não tem seguro, a própria
empresa fica responsável por re-
por o aparelho, em caso de roubo
ou de perda”, conta Mandelbau.
Por locação diária, a empresa co-
bra de R$ 15,90 a R$ 19,90. A maio-
ria dos contratos é semanal.

A empresa também desenvol-
ve aplicativos, conforme a neces-
sidade dos clientes. Por exemplo,
para um banco que vai realizar
um evento num hotel e quer de-
monstrar um novo produto, de-
senvolve-se o aplicativo específi-
co como valor agregado. A apli-
cação compõe o preço do alu-
guel, como valor agregado.

No caso da MR Mobile, a apóli-
ce de seguro de uma companhia
seguradora é a principal vanta-
gem oferecida para atrair a clien-
tela, informa Guto Ramos, sócio-
diretor da empresa. “É melhor do
que exigir caução dos clientes”.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 maio 2012, Especial Tablets e smartphones, p. G4.




