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Com a popularização da solução e a queda dos preços, as soluções com tecnologia wireless (sem 
fio) tem sido cada vez mais adotadas para a automação da força de vendas do varejo e da 
indústria. Por conta da demanda aquecida, algumas provedoras de soluções possuem metas de 
dobrar seu faturamento este ano.  
 
Esse é o caso, por exemplo, da Spring Wireless . Desde que a norte-americana iniciou suas 
operações no Brasil, em 2001, tem mantido um crescimento de 100% ao ano. De todos os seus 
70 clientes, que somam mais de 30 mil usuários, 40% usam wireless. 
 
Segundo Marcelo Condé, presidente da Spring, este ano a empresa pretende dobrar novamente a 
base de clientes. O executivo lembra que o principal indicador dos ganhos do uso de uma solução 
como essa, que garante a mobilidade e a capacidade de dar respostas mais rápidas, é o aumento 
de produtividade do vendedor que, relacionando o número de visitas antes e depois da adoção da 
solução, chega a um incremento de 12% a 20%.  
 
A empresa conta com clientes como Pão de Açúcar , Itaú Seguros e Gillette . Nesse último cliente, 
cujo contrato foi fechado mais recentemente, houve a automação das atividades dos promotores 
de vendas. Com um aparelho PDA integrado com a rede de celulares, a empresa pode agora 
consolidar seus dados com o País inteiro e ganhar em participação de mercado. 
 
Já no Pão de Açúcar são 12 mil pessoas portando um PDA e checando as gôndolas. O sistema é 
integrado à cadeia de suprimentos da empresa e está no ar há mais de um ano. A média de 
tempo para instalação de um sistema desses é de 3 a 6 meses. Condé acredita que nos próximos 
dois ou três anos a taxa de crescimento desse mercado, considerado novo, vai se manter. Este 
ano, a Spring vai investir entre 30% e 40% de seu faturamento e contratar no segundo trimestre 
mais 25 funcionários. A empresa conta hoje com 120. 
 
A Mowa , fornecedora de equipamentos e integradora, também prevê um crescimento. Segundo 
Marcelo Santaniello, diretor de marketing, a empresa conta com 25 grandes clientes nos quais a 
solução é utilizada para a automação de suas equipes de venda, foco da empresa e já tem 12 
grandes projetos com perspectivas de fechamento. 
 
Santaniello lembra que a adoção desse tipo de solução traz um ret orno do investimento não 
apenas para a equipe local. “O PDA na mão do vendedor passa a ser um auxiliar de vendas e 
coloca a inteligência da retaguarda na mão dele. Estendendo a informação para o campo, o 
vendedor passa a ser também um consultor”, diz, destacando a capilaridade da informação. 
Dentre seus contratos mais recentes estão as empresas de papel Melhoramentos e Klabin , ambos 
fechados em dezembro e que serão implementados até o final de abril deste ano. A empresa 
também tem em sua carteira a Coca-Cola. 
 
O diretor de marketing estima que o ganho para as vendas da equipe cuja automação é feita pela 
solução seja, em média, de 30%. Mas isso pode variar. “O ganho é medido em quanto vai se ter a 
mais de performance, quantas etapas da retaguarda vão ser queimadas, por exemplo”, explica. 
Começando a desenvolver aplicativos para celular, a venda de soluções wireless ainda é o foco da 
Mowa, que faturou R$ 1,5 milhão no ano passado, 100% a mais que no ano anterior. Para este 
ano, a idéia é repetir o crescimento, mas a meta é chegar pelo menos a R$ 1,8 milhão.  
 
Já a Telsinc , cujo faturamento ficou em torno de R$ 30 milhões no ano passado e planeja fechar 
2005 com mais R$ 30 milhões, e ainda tem entre seus principais clientes indústrias e empresas de 
telecomunicações.  
 



Cláudia Akira, diretora de tecnologia da Telsinc, entretanto, acredita que a mobilidade de acesso 
que a tecnologia traz também terá demanda por parte do varejo. Akira lembra que esse processo 
começou há três anos, com restaurantes utilizando palm tops para que os garçons fizessem os 
pedidos, sem transporte de papel.  
 
A integradora Ziva também percebeu um incremento significativo da demanda por wireless. Se 
entre 2003 e o primeiro semestre de 2004 havia de dois a três projetos com essa tecnologia por 
mês, desde o final do ano para cá passaram a ser entre dois a três por semana. Segundo João 
Quitério, diretor de tecnologia da Ziva, isso se deve ao barateamento dos custos e a maior 
credibilidade que a solução adquiriu. 
 
A grande fonte de receitas buscadas por quem provê a tecnologia ainda são os serviços de 
manutenção e gerenciamento remoto após a implementação. Para isso, até modelos como o 
comodato, no qual o cliente não precisa adquirir o equipamento, são oferecidos.  
 
A Ziva, que até o final do ano passado tinha como principal cliente o governo, agora investe 
também em redes varejistas. Dentre as vantagens citadas por Quitério estão a agilidade e a 
confiabilidade da informação. A empresa está com seis clientes piloto e a expectativa é que a 
tecnologia seja  responsável por R$ 4 milhões das vendas. Supermercados e representantes 
comerciais de distribuidores são o principal público-alvo da solução em varejo.  
 
Para eles, a personalização de pedidos, assim como em quantidades menores, possibilitando 
inclusive as vendas sob demanda, são os principais atrativos. “Diminuir o ciclo de venda entre o 
pedido e a entrega é uma das principais exigências dos clientes com que trabalhamos”, diz 
Quitério. 
 
A Ziva faturou R$ 12 milhões em 2004 e, para 2005, pretende crescer 40%, chegando a R$ 17 
milhões. Serviços representa cerca de 40% desse valor. 
 
A empresa investiu R$ 1 milhão em sua nova sede ano passado e R$ 200 mil para capacitação de 
pessoal. A idéia é dobrar o número de funcionários até o final do ano. 

 
 
Leia Mais 
 
Netwo rk 1 prevê receita 25% maior 
 
A Network 1 , revenda de wireless para varejo, também percebeu um aumento da demanda. 
Segundo Arlindo Silva, diretor de produtos e alianças, dentre as atuais justificativas para adoção 
do wireless está o retorno do investimento, que desde 2003 já justifica os valores injetados.  
 
Hoje, os produtos de tecnologia wireless são 58% de tudo que é vendido para o varejo. Para se 
ter uma idéia, em 2004 esse valor não chegava a 50% e, em 2003, era menos de 25%. “A 
tendência é que cada vez mais o mercado de varejo adquira wireless. O futuro é do mercado sem 
fio.”  
 
A Network 1 cresceu em faturamento 20% em 2004 e pretende chegar a um incremento de 25% 
esse ano — o wireless responde por 5% de tudo o que vende para o varejo.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 5 abr. 2005, Serviços, p. B-2 
  
 
 


