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Antigamente, era
preciso ficar muito
tempo no escritório.
Com os dispositivos
móveis, o empregado
pode estar na fábrica,
acompanhando de perto
os processos e enviando
os dados de lá”
SatyaRamaswamy
Vice-presidente da TCS

“

As companhias da América Latina
vão investir, em média, US$ 13 mi-
lhões em mobilidade este ano,
apontou pesquisa da Tata Consul-
tancy Services (TCS), empresa de
tecnologia da informação do Gru-
po Tata, braço do maior conglome-
rado empresarial indiano, apre-
sentada ontem na feira de tecnolo-
gia e telecomunicações Future-
com, no Rio de Janeiro.

Mas como toda média tem seu
ponto fora da curva, a previsão é
de que esse montante para o vare-
jo latinoamericano seja um pouco
mais alto e alcance US$ 14,9 mi-
lhões neste ano.

No entanto, outro setor deve as-
sumir a liderança dos investimen-
tos no ano que vem, segundo as
projeções da consultoria — o se-
tor manufatureiro liderará os in-
vestimentos, com US$ 27,2 mi-
lhões. Neste ano, o segmento de-
ve destinar à mobilidade US$ 7,3
milhões. “Os investimentos em
mobilidade pelas empresas estão
crescendo muito rápido em todo o
mundo e na América Latina não é
diferente, mas a velocidade é
maior. A mobilidade faz parte dos
cinco pilares digitais da atualida-
de, que incluem ainda big data,
nuvem, mídias sociais e inteligên-
cia artificial e robótica”, disse o vi-
ce-presidente e diretor global da
unidade Digital Enterprise da
TCS, Satya Ramaswamy.

Segundo o estudo, os motivos
principais para o crescimento da
mobilidade nas empresas são as so-
licitações de empregados, além
da aproximação dos negócios, já
que isso permite que os processos
sejam acompanhados mais de per-
to. “Um exemplo claro está no se-
tor de manufaturas. Antigamen-
te, era preciso ficar muito tempo
no escritório. Com os dispositivos
móveis, o empregado pode estar
na fábrica, acompanhando mais
de perto os processos e enviando
os dados necessários de lá”, expli-
cou Ramaswamy.

O executivo frisou ainda que o
grande desafio das empresas está
na arquitetura das aplicações mó-
veis, já que são bem diferentes das
criadas para os desktops. “Criar
aplicativos não é fácil, ainda mais
os que atendam às necessidades
das empresas, uma vez que a capa-
cidade dos dispositivos móveis é li-
mitada. Além disso, muita gente
ainda tem dificuldade em usá-las
e as mudanças tecnológicas ge-

ram a necessidade constante de
atualização”, destacou.

No entanto, para ele, apesar da
segurança dos dados ser uma preo-
cupação das empresas e dos usuá-
rios, ela não é um desafio ou pro-
blema. “Há três níveis de seguran-
ça. O primeiro é o do dispositivo
móvel, mas para há as senhas. O
outro nível é a transmissão, mas
também já existem protocolos de
segurança e criptografia dos da-
dos. O terceiro é a segurança na
base de dados da empresa, mas is-
so não difere das necessidades
que já existem com os desktops”,
disse. “Apesar de muitos conside-
rarem que é fácil perder um dispo-
sitivo móvel, as pessoas são muito
apegadas a eles e a atenção é até

maior do que a que se tem com os
laptops”, completou.

Uma outra pesquisa global fei-
ta pela TCS em parceria com a
Perfecto Mobile apontou que a
mobilidade corporativa deve mo-
vimentar US$ 40 milhões em to-
do o mundo, no ano que vem. Se-
gundo o estudo, 50% das empre-
sas estão mudando sua forma de
se relacionar com o mercado por
exigências dos funcionários e
43% como forma de aumentar
sua competitividade.

De acordo com o CPO da Per-
fecto Mobile, Yoram Mizrachi, as
plataformas móveis são 63%
mais baratas do que os demais re-
cursos para impactar clientes e
usuários na web.
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Estudo revela que varejo lidera investimentos na região. Em 2014, setor manufatureiro deve assumir a posição
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 out. 2013, Empresas, p. 14.
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