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Tecnologia leva trabalho para fora da empresa. 
 
Se o executivo não vai até o escritório, o escritório vai até o executivo. A velocidade das 
informações e a necessidade de tomadas de decisão mais ágeis mudaram o ambiente físico do 
trabalho. Como viajam muito, têm agendas lotadas e devem estar disponíveis a qualquer hora e 
lugar.  
 
As novidades da tecnologia da informação (TI) assumem papel fundamental para deixar a gestão 
da empresa ao alcance dos executivos. Para localizar a rede de contatos, enviar e-mails e 
mensagens, os aparatos tecnológicos, como lap top, celular ou palm top e os serviços via internet 
fazem com que o escritório esteja no bolso do paletó, permitindo mobilidade na gestão. Para Tito 
Marini, gerente da Seção de Desenvolvimento de Negócios de Dados da Vivo, a mobilidade é 
crucial para a gestão de uma grande empresa.  
 
A internet móvel em banda larga, avalia ele, é fundamental porque permite que o escritório esteja 
ao alcance do executivo a qualquer momento e local. O gerente revela que as aplicações da 
recente tecnologia podem, por exemplo, realizar o acesso à rede da empresa, à intranet, ao 
sistema de faturamento e estoque, e tudo isso, com equipamentos que cabem no bolso. Ele conta 
que, ao mesmo tempo em que está com um cliente em uma reunião, o executivo pode estar 
sintonizado com o que está acontecendo na empresa e eventuais solicitações de lá.  
 
O gerente garante que a segurança da informação já chegou à comunicação móvel - o melhor 
exemplo é o setor financeiro, que já realiza transações pelo celular. 
 
Redução de custos  
 
"A tecnologia permite que o executivo esteja fora do escritório, mas continue exercendo suas 
funções gerenciais. Fora da empresa, o profissional pode comprar passagens aéreas, fazer check 
in, mandar mensagens para fornecedores, clientes, funcionários e receber a confirmação de 
recebimento. O impacto desta comunicação móvel é a redução de custos, a automatização do 
processo. A comunicação direta permite que estejam 24 horas na empresa. Há executivos que 
viajam muito e, como raramente estão em casa, preferem cancelar a internet da residência e usar 
somente o acesso pelo computador portátil", diz o gerente da Seção de Desenvolvimento de 
Negócios de Dados da Vivo.  
 
Na avaliação do gerente de TI da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil, Flávio 
Wuensche, a maior vantagem da tecnologia a serviço dos executivos é a agilidade na tomada de 
decisão. Segundo ele, a velocidade deste processo garante rapidez, mesmo de fora da empresa. O 
gerente conta que mesmo de casa o funcionário pode trabalhar porque está conectado à 
companhia. Wuensche já pensa em disponibilizar um localizador para as equipes que trabalham 
no campo, para tornar os serviços de manutenção mais eficientes. "A tubulação do gasoduto 
abrange área de 250 quilômetros quadrados. Já penso em ter um aparelho localizador de equipe 
para facilitar a manutenção da tubulação, evitar contratempos e acidentes e monitorar os 
funcionários", conta o executivo. Para ele, a tecnologia facilita inclusive o controle das ações de 
proteção do meio ambiente e de prevenção de acidentes.  
 
De acordo com Anna Fernandes, gerente de Trade da Motorola, os executivos da empresa viajam 
muito e devem estar sempre conectados para que haja um bom andamento do trabalho. Ela 
afirma que, na maior parte das vezes, os gerentes e diretores não estão no escritório e os 
aparelhos tecnológicos permitem a acessibilidade deste profissional. Para Anna, que viaja 
constantemente entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, possuir o escritório no bolso é essencial 
para suas tomadas de decisão.  



"Seja pelo lap top ou pelo celular estou sempre conectada porque isso já faz parte do meu 
trabalho. É raro estar no escritório e a tecnologia age a favor desta realidade", diz ela. 
 
Força de vendas  
Marini, da Vivo, vai além. Segundo ele, as aplicações desta tecnologia na indústria, no comércio e 
na distribuição permitem a automação da força de vendas e facilita as pesquisas de mercado. "A 
tecnologia também promove a consulta a estoques e créditos, envio de pedidos, pesquisa da 
concorrência e dos pontos de venda, acompanhamento da execução dos serviços e rastreamento 
da frota de veículos", diz o executivo.  
 
Marini ainda revela que os celulares das empresas já funcionam como ferramenta poderosa de 
comunicação entre o gestor e sua equipe - já é realidade convocar reuniões, comunicar-se com a 
força de vendas simplesmente enviando mensagens. Acompanhar o uso de cada celular da 
empresa para controle e gerenciamento dos custos, definir perfis de uso para definir o consumo 
de cada celular também são serviços utilizados em favor da gestão das companhias. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23 maio 2006, Gerência, p. B-9. 


