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Emergência da 

Essa associação, inclusive, foi um dos catalisadores da onda crescente de outsourcing 

ocorrida nas duas últimas décadas. Noss

componente – a tecnologia de 

nos últimos dois anos no Brasil (em função da queda do custo de aquisição dos 

dispositivos).  

  

Dentre os benefícios da Mobilidade
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Emergência da mobilidade nas empresas 

Essa associação, inclusive, foi um dos catalisadores da onda crescente de outsourcing 

ocorrida nas duas últimas décadas. Nossos estudos mostram que um terceiro 

a tecnologia de mobilidade - somou-se aos dois primeiros, em especial 

nos últimos dois anos no Brasil (em função da queda do custo de aquisição dos 

Mobilidade para organizações, podemos focar 4 centrais:

 

 

                                                 3 

 

 

 

 

 

nas empresas  

 

 

 

Essa associação, inclusive, foi um dos catalisadores da onda crescente de outsourcing 

os estudos mostram que um terceiro 

se aos dois primeiros, em especial 

nos últimos dois anos no Brasil (em função da queda do custo de aquisição dos 

ganizações, podemos focar 4 centrais: 



 

Mobilidade | Melhores Análises, Melhores Insights                                                            4 

 

Os benefícios de uma organização mobile permeiam diversas frentes, desde a 

qualidade do atendimento aos clientes, passando pela melhora dos fluxos de 

informação e, principalmente, a responsividade em frente a alterações inesperados do 

ambiente.  

Isso significa que as tecnologias de mobilidade têm contribuído para que as empresas 

e suas equipes sejam mais orientadas ao mercado e aos clientes, buscando operar 

sobre maior paradigma de performance, contribuindo assim para o crescimento dos 

negócios.  

As tendências de queda nos custos de comunicação e de hardware em todo o mundo 

certamente contribuirão ainda mais para isso, assim como o ajuste de legislações 

locais sobre os modelos ideais de home-office.  

Os 5 melhores smartphones para negócios (duração 4min - Inglês) 

A quantidade de opções de smartphones no mercado cresceu bastante. O vídeo abaixo 

foi produzido pela TechRepublic com o objetivo de ajudar os líderes de TI a escolher 

entre as melhores opções do mercado. Para visualizar o vídeo, clique aqui. 

http://www.e-consultingcorp.com.br/midia/ultimos-artigos/emergencia-da-mobilidade-nas-

empresas/?searchterm=mobilidade 
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Público Móvel – Publicidade Móvel  

 

 

 

 

 

Especialmente nos últimos anos temos vivenciado um momento de fortes transições e 

inovações no campo da comunicação. A massificação da Internet e o nascimento do 

fenômeno da convergência mudaram radicalmente a forma como o relacionamento 

ocorre entre os mais diversos tipos de atores, sejam em nas dimensões B2C, B2B, C2C, 

etc. 

 

A forma de se comunicar, os canais utilizados, a capacidade de disseminação de informações, a 

velocidade com que uma informação vira notícia, a mudança do poder de formação de opinião 

para as mãos dos consumidores, assim como a mobilidade propiciada pelos dispositivos 

móveis são algumas dessas alterações que impactaram diretamente na forma como uma 

infomação deve ser passada e absorvida nos dias de hoje. 

Neste contexto de mudanças e oportunidades a publicidade vem gradativamente 

adaptando-se à utilização e exploração das mídias e canais convergentes e móveis. A 

penetração de aparelhos celulares atingindo um marco de mais de 1 celular por 
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habitante, ocupando a 5ª posição no ranking mundial no mercado de celulares 

mundiais e a 1ª colocação da América Latina representa um enorme potencial a ser 

explorado no campo da comunicação e publicidade. 

Segundo estudo do Strategy Analytics, mundialmente, o mercado de mídia móvel 

deverá movimentar US$ 1,4 bilhão, no ano de 2010, atingindo 1/5 do gasto global com 

publicidade na Internet, nos próximos três anos. No Brasil, este valor deve chegar a FR 

80 milhões, de acordo com estudos do XPLab da E-Consulting Corp.. 

Com a evolução tanto dos aparelhos celulares, do acesso à banda larga móvel, assim 

como da gradativa utilização mais ampla das funcionalidades disponíveis, teremos um 

ambiente propício para um crescimento mais agudo dos investimentos em mídia 

móvel, ofertando possibilidades mais elaboradas e interativas de comunicação (ex. TV 

Digital e Utensílios) ou mesmo utilizando-se de simples mensagens de texto ou de 

tecnologias como o bluetooth, todas parte do arsenal que está a disposição da 

criatividade e objetividade dos publicitários que se lançam neste mercado ainda 

embrionário. 

Atualmente, as campanhas via mensagens de texto (SMS) representam a maior parcela 

do orçamento da publicidade móvel. Estima-se que aproximadamente 1,5 bilhão de 

usuários receberão publicidade via mensagem de texto neste ano. 

As possibilidades de utilização do potencial da mobilidade são inúmeras. Exemplo de 

ação promocional simples e alto impacto foi a que fez o Hard Rock Café em São 

Francisco, que lançou mão de uma campanha de marketing móvel que utilizava a 

tecnologia Bluetooth para convidar as pessoas a uma visita à loja. Todos os 

consumidores que passavam pela área delimitada pelo Bluetooth no Pier 39, um ponto 

turístico comercial da cidade de São Francisco, recebiam um convite, com endereço da 

loja, para irem até o Hard Rock Café mais próximo. Caso o consumidor aceitasse o 

convite, receberia um vídeo com conteúdo da marca e um cupom móvel (mobile 

coupon), que dava direito a um desconto especial no café. 

Uma das características que diferencia o marketing móvel do tradicional é a sua 

característica de unir a capacidade de personalização e de mensuração da Web com a 

capacidade de acesso anytime, anywhere da telefonia celular. 

Se capaz de unir personalização e adequação do conteúdo relevante, no timing correto 

de interagir com o cliente certo, sem barreiras geográficas, é uma prerrogativa 

mercadológica fundamental que certamente diferenciará quem terá ou não sucesso no 

mundo da comunicação convergente e móvel. 

 

http://www.e-consultingcorp.com.br/midia/ultimos-artigos/publico-movel-2013-

publicidade-movel/ 
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A Mobilidade Corporativa Acelera, apesar das 

Derrapagens  

 

 

 

 

 

A democratização da tecnologia móvel (wireless) e a convergência de mídias irão 

mudar ainda mais o nosso modo de viver e trabalhar. O potencial de mercado de 

ambas – e de sua combinação - é imenso, bem como os desafios que as empresas 

enfrentarão à medida que procurarem capitalizar-se no potencial das novas 

oportunidades trazidas pela Internet móvel e convergente. Para ter sucesso no mundo 

sem fios, a estratégia móvel de uma empresa precisa fazer parte de sua estratégia 

corporativa, ou seja, de um sistema integrado de negócios e relacionamentos que 

engloba todos os seus canais de comunicação e rede de contatos com os agentes de 

sua cadeia de valor. 

A revolução wireless está se permeando entre nós ainda timidamente, guiada por uma 

explosão de novas diretrizes e tecnologias que foram, uma vez, o mundo da ficção 

científica e de seus heróis. Os telefones celulares, palm-tops, handhelds, laptops e as 

redes sem fios fazem a Internet virtualmente acessível em qualquer lugar, a qualquer 

momento. Hoje isso já é relativamente possível, mas amanhã teremos a Web 

realmente transparente, presente nos mais diversos gadgets, praticamente como uma 



 

Mobilidade | Melhores Análises, Melhores Insights                                                            8 

 

“utility”, perceptível somente quando em falta, como já ocorre com a energia elétrica 

e o gás, por exemplo. 

Neste momento, quando tudo estiver online, cada empresa será um nó ativo no fluxo 

online e instantâneo de informações. Por este nó de rede passarão os impulsos 

informacionais. É mais ou menos como se cada empresa, e todos os seus devices, fosse 

um elo na arquitetura da mega rede de informações, assim como os computadores 

online já o são. 

A empresa digital terá acesso instantaneamente à informação, captando-a, traduzindo-

a, disseminando-a, mas, principalmente, criando novos modelos de negócio, novos 

formatos de interação e transação, gerando conhecimento, deixando suas pegadas, 

tornando-se, ela própria, informação nesta rede, organizada em cadeias, comunidades 

e clusters. Analogamente, é como se cada empresa, nesta rede de informações, fosse 

similar a um poste de energia elétrica na rede de distribuição e gerenciamento de 

energia. 

Mas o fato é que a Internet wireless corporativa cresce, mas ainda derrapa no país. 

Nós, da E-Consulting Corp., sempre acreditamos que a Internet corporativa no Brasil 

não seria um “boom” (o que, de fato, não foi) e que a mobilidade do padrão Internet, 

atingindo celulares, smart-phones e handhelds, possibilitando modelos diferentes de 

acesso e consumo de serviços e aplicativos IP (tais como IT as a Service e Webservices), 

bem como sua convergência com outras mídias (TV Digital, por exemplo) e a 

tecnologia VoIP (Voice Over IP) seriam 3 das alavancas capazes de acelerar o processo 

de democratização ao acesso da rede em larguras de banda mais robustas (a banda 

larga no Brasil ainda é muito cara) e, portanto, de proporcionar a inclusão empresarial 

das PMEs e dos prosumers, que, historicamente, não o fizeram via PCs tradicionais. 

Outras dificuldades também se mostraram presentes neste processo de inclusão 

empresarial nacional, tais como a cultura e conhecimento do empresariado brasileiro 

acerca dos benefícios e possibilidades trazidos pela Internet móvel, os altos custos de 

aquisição e manutenção destes serviços junto às operadoras de telecom, a dificuldade 

histórica de acesso a crédito, a baixa penetração relativa de PCs, algumas 

particularidades tributárias, dentre outros fatores que, apesar de minimizados nos 

últimos 3 anos, foram responsáveis por atrasar o processo de massificação da Web 

corporativa móvel no país. 

O acesso à Internet via wireless demanda compreensão mais profunda de 

possibilidade e formatos por parte das empresas. No mundo wireless, o e-commerce 

transforma-se em mobile commerce, ou m-commerce. O e-business, em todas as suas 

facetas, torna-se m-business, um desafio árduo para empresas que apenas 

recentemente trouxeram seus produtos e serviços para o mundo online. O mundo 

mobile envolve um novo conjunto de considerações de estratégias, modelo de 
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negócios e relacionamentos, design de processos e tecnologia, principalmente na 

apresentação de IHMs (interfaces homem-máquina), pois a reduzida capacidade de 

transmissão/recepção e armazenamento dos devices portáteis ainda inviabiliza grande 

parte das aplicações tradicionais. 

Além das questões humanas e culturais, mais fortemente verificadas nos países de 

cultura latina, e das questões de infra-estrutura citadas, cabidas principalmente aos 

países em desenvolvimento, ainda existem outros componentes responsáveis pela 

dificuldade de penetração da Internet móvel nas corporações. Dentre elas, destacamos 

o fato da tecnologia wireless estar, atualmente, sujeita a inconvenientes para os 

usuários, como telas minúsculas dos celulares e palms, lentidão na inserção de dados, 

curto tempo de vida das baterias, tempos intermináveis de download, etc. Ainda hoje, 

o completo e vasto universo da Internet fixa, com poder de visualização privilegiada e 

conteúdos multimídia potencializados em banda larga, está muito longe da realidade 

do mundo wireless. O cenário efetivamente deve mudar com a popularização da 

tecnologia de terceira geração, promovendo acesso always-on e velocidades de 

transmissão maiores. 

Atualmente, os recursos móveis estão mais aderentes a transações rápidas, 

entretenimento, mensagens rápidas, alarmes e pequenos bits de informação ultra-

importante. Igualmente, estão razoavelmente palatáveis as cotações de ações e 

índices de comportamento dos mercados, acesso a e-mails, leilões, jogos, compras 

online de produtos conhecidos e acesso à informação específica, como as presentes 

em Intranets das empresas. Como em toda mídia de espaços restritos, menos é mais 

no mundo wireless e a arquitetura de navegação deve proporcionar o difícil e tão 

sonhado privilégio da visualização adequada e dos cliques mínimos. 

Acreditamos que a grande sacada do wireless será obrigar o replanejamento e a re-

arquitetura dos serviços disponíveis na Internet – não só para beneficiar os recursos 

wireless, mas também para apoiar uma demanda de outros serviços – incluindo 

aplicações de network, Cloud e Web 2.0. E não só na Internet, mas nas Intranets e 

sistemas internos, tanto operacionais quanto utilitários. Os usuários se habituarão a 

utilizar as interfaces simples e diretas dos dispositivos wireless e reclamarão de 

qualquer interface que não seja tão amigável. 

Nos próximos anos podemos esperar por maiores vantagens advindas da tecnologia 

wireless, renovando-se em ciclos de seis/nove meses, como as tecnologias maduras. 

Ao mesmo tempo, o crescimento da banda larga, da Web 2.0, dos novos modelos de 

TI, como Cloud Computing, e os avanços na TV Digital irão gerar melhorias dramáticas 

nos serviços, conteúdos, performance e acessibilidade da Internet convergente. Para 

quem quer experimentar a hora de avançar é agora, porque apesar de derrapar, a 

Internet móvel acelera e certamente vai deixar para trás aqueles que ignorarem seu 
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potencial, principalmente quando se trata de negócios para empresas com menor 

capacidade de investimentos, como as PMEs. 

 

http://www.e-consultingcorp.com.br/midia/ultimos-artigos/a-mobilidade-corporativa-

acelera-apesar-das/?searchterm=mobilidade 
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E-Commerce Multiplataforma: Sopa de 

Letrinhas  

 

 

 

 

 

 

A Web será uma das principais plataformas comerciais dos próximos anos. Em 2008, o 

varejo B2C movimentou 21,7 bilhões de reais e estima-se que mantenha o patamar de 

18% de CAGR. Atualmente, o varejo online cresce mais que o tradicional, em função 

dos efeitos da crise nos mercados e da penetração da Web nas Classes A e B, 

aumentando penetração do online no total, com destaque para produtos de Bens de 

Consumo, que lideram o crescimento. 

A geração de valor e rentabilidade para as empresas nesse novo mundo do comércio é 

ampla e extremamente satisfatória para os players que se aventuraram a atuar no 

âmbito do comércio eletrônico. Estariam todos satisfeitos com os resultados não fosse 

o potencial latente de ampliação do comércio eletrônico para além da tela 

computador, abarcando todo e qualquer device que opere na plataforma IP. 
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A partir deste conceito, surge toda a sopa de letrinhas do E-Commerce: M-Commerce 

(Mobile), T-Commerce (Televisão), U-Commerce (Universal) e diversas outras vogais e 

consoantes. 

M-Commerce 

Os telefones celulares são o alvo natural. Com uma base instalada de mais de 180 

milhões de aparelhos (e crescendo) e maior viabilidade da banda larga celular, os 

conceitos mobilidade e convergência se tornam realidade cotidiana, exigindo a 

adequação dos processos, produtos, serviços e canais das empresas para se habilitar a 

comercializar seus produtos e serviços na telinha. 

T-Commerce 

O controle remoto será o próximo grande alvo para o varejo virtual. Muitos canais de 

compras já estão testando a tecnologia que permite que os telespectadores comprem 

sem sair do sofá. Mas em uma realidade em que a tão prometida Televisão Digital 

Colaborativa não passa de um aprimoramento na qualidade de imagem, os resultados 

(Brasil e Mundo) ficam muito aquém do previsto. 

U-Commerce 

Buscando consolidar o alfabeto de variantes de comércio virtual, o U-Commerce 

representa a convergência total de todos os modelos de comércio virtual existentes, 

na tentativa de tornar as transações comerciais em operações independentes de 

dipositivo, posição física ou de meio de transmissão de dados. 

A idéia central proposta pelo modelo de U-Commerce é de que no futuro não 

importará quantos ou quais dispositivos digitais o usuário possui, pois todos eles 

estarão sempre sincronizados e acessarão os mesmos serviços de compra e venda 

eletrônica sem nenhum tipo de restrição tecnológica. 

Utopia ou não, o U-Commerce se apóia nas tendências do tripé VTS (Varejo, 

Tecnologia e Especificidades Setoriais) para evidenciar sua possível tangibilização no 

médio e longo prazo. 

Varejo 

Apesar dos diversos modelos de negócio existentes atualmente, o principal entrave 

para a adoção em escala do E-Commerce Multiplataforma são os custos de conexão, 

que restringem o acesso atual via banda larga celular a cerca de 250 mil usuários, por 

exemplo. Até 2010, estima-se que o Brasil terá 3 milhões de aparelhos celulares com 

conexão de banda larga, um número tímido frente a base instalada atual. 

O aperfeiçoamento e popularização do M-Payment, SMS Banking e demais formas de 

gerenciar e transacionar dinheiro em multplataformas são dois vetores paralelos para 

fomento do comércio eletrônico, mobilidade do relacionamento e bancarização da 

população. 
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Tecnologia 

Em termos tecnológicos, a utilização de linguagens de programação mais 

interoperáveis, como Java e .NET, e de aplicativos em conceitos SOA, SaaS, 

Webservices, Mashups, etc buscam facilitar a navegação e usabilidade de interfaces 

comerciais, otimizando o uso de banda de acesso (e da paciência do consumidor). 

A evolução nas tecnologias de segurança e criptografia, que ainda representam 

importante entrave psicológico dos consumidores, definirão a ruptura para a adoção 

em massa do comércio eletrônico multiplataforma. 

Especificidades Setoriais 

Setores cujos produtos e serviços sejam primordialmente intangíveis (característica 

informacional e não-material, como conteúdo de entretenimento, música, vídeo, 

informação, por exemplo), possuem vocação para o E-Commerce em 

multiplataformas. 

Os demais setores, que transacionam produtos e serviços mais “tangíveis”, terão como 

desafio adicional criar dinâmicas e simulações de experiência de compra - associada à 

experimentação virtual do produto e serviço – que sejam suficientemente satisfatórias 

para gerar a compra por impulso e/ou por comparação e escolha. 

É certo que os resultados esperados pelos novos modelos de negócio levarão o 

mercado a outro patamar de lucratividade e satisfação dos clientes. Porém, ainda não 

existe uma definição clara do modelo de negócio central a ser adotado para as diversas 

formas de E-Commerce em multiplataformas, seja pelo momento de experimentação e 

maturação de soluções que as empresas dos diversos mercados vivem atualmente, 

seja por barreiras impostas pelos usuários em relação à segurança e privacidade das 

informações e dados transacionados, ou ainda, pela muitas vezes completa inabilidade 

do cliente-usuário em operar as funções básicas de um aparelho celular, televisão 

digital ou computador. 

A complexidade inerente às etapas do processo de compra (purchase cycle) ainda 

necessitam de simplificação massiva a ponto de se resumirem no clique de um único 

botão. Mas para empresas e mercados atingirem tal patamar, avanços significativos 

terão de acontecer nas leis e marcos regulatórios, na evolução e simplificação 

tecnológica, na variedade e segurança de meios de pagamento, nos processos 

logísticos... 

 

http://www.e-consultingcorp.com.br/midia/ultimos-artigos/e-commerce-

multiplataforma-sopa-de-letrinhas/?searchterm=mobilidade 
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E-Banking 2.0: Móvel e Interativo  

 

 

 

 

 

A competitividade do setor financeiro evolui historicamente com as novas ondas de 

inovação da Internet (0.5, 1.0, 1.5, etc), com a popularização e crescente adoção dos 

canais de serviço e atendimento virtuais, como o E-Banking. Tal competitividade é 

essencial para aumentar a flexibilidade do setor, tanto em relação ao aspecto 

concorrencial (principalmente em momentos de consolidação, como o que vivemos 

hoje), como em termos de novos modelos de negócios e estruturas de oferta 

orientadas a atender demandas específicas dos clientes, sejam estas imediatas, 

potenciais ou que atualmente não são atendidas. 

Desde o surgimento de bancos exclusivamente virtuais (E-Banking Only), como o 

Banco Um do Unibanco, destinados a atender os clientes exclusivamente por acesso 

remoto, com o mínimo (ou nenhum) contato físico com o cliente, até a atual evolução 

para o Mobile Banking, a prestação de serviços financeiros por meio de ambientes 

virtuais trouxe novas oportunidades e horizontes estratégicos para os bancos e 

instituições financeiras. 
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Analisando o Mobile Banking, verificamos que com a crescente ampliação da base de 

celulares e a maior viabilidade da banda larga celular, os conceitos de mobilidade e 

convergência se tornam cada vez mais reais, o que mostra, por um lado, um enorme 

potencial de mercado e, por outro, uma nova ordem de desafios. 

Segundo dados da Febraban, existiam, em 2008, cerca 30 milhões de usuários de E-

Banking no Brasil. Dados recentes de estudo exclusivo da E-Consulting apontam para 

um crescimento para perto de 32,3 milhões de usuários, no final de 2009. Algumas 

instituições financeiras adotam, como meta de conversão de seus usuários de E-

Banking para Mobile Banking, a taxa de 30% de sua base de clientes (no médio-longo 

prazo). Dessa forma, estaríamos falando de cerca de 10 milhões de usuários potenciais 

do canal, um número extremamente relevante para trazer mais peso estratégico e 

investimentos direcionados para os canais virtuais (frente aos canais offline 

tradicionais) na prestação de serviços e de relacionamento com os clientes. 

Porém, algumas das barreiras e direcionadores estratégicos em vertentes 

fundamentais, como Tecnologia, Varejo e Condicionantes Setoriais, ainda precisam ser 

vencidas, a fim de se alavancar e potencializar a adoção do Mobile Banking em larga 

escala. Dentre elas, podemos citar: 

Tecnologia 

• Evolução nas tecnologias e do awareness de segurança da informação, que 

ainda representa o principal entrave psicológico dos consumidores para adoção 

dos canais digitais. 

• Utilização consistente, em padrão Java, de mashups e aplicativos em 

webservices buscando facilitar a navegação e usabilidade do E-Banking nos 

devices móveis, bem como a otimização do uso de banda de acesso. 

Varejo 

• O principal entrave para a adoção em escala do Mobile Banking são os custos 

de conexão, que restringem o acesso atual via banda larga celular. 

• O aperfeiçoamento e a popularização do M-Payment e do SMS Banking são 

dois vetores paralelos para fomento da mobilidade do relacionamento e 

bancarização da população. 

Setorial 

• Pela característica intangível (informacional e não-material) dos produtos e 

serviços financeiros, as práticas comerciais e de relacionamento serão as mais 

impactadas, exigindo uma grande revisão e estruturação nos moldes 

presenciais e telefônicos vigentes hoje em dia. 
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• Porém, os resultados esperados deste novo modelo de negócio deverão levar o 

mercado a outro patamar de lucratividade e satisfação dos clientes. 

Tais demandas e desafios exigem (e exigirão cada vez mais), por parte dos bancos e 

instituições financeiras, a adequação e criação de novos processos, produtos, serviços, 

conteúdos e canais de atendimento relacionados. Ainda mais se considerarmos para 

onde as tendências da Web 2.0 e futuras ondas irão levar a atuação online das 

empresas, valorizando elementos como: simplicidade, aplicabilidade, cost-

effectiveness, usabilidade e intuitividade, que deverão acompanhar as inovações das 

novas ondas da Web e trazer visão clara de benefícios e resultados. (veja artigo WEB 

3.0 – Internet Viva e Inteligente. Mas já?) 

Outra tendência importante a se ressaltar é a ampliação da capilaridade do E-Banking 

para fora dos limites dos ambientes proprietários das instituições financeiras – o 

Anywhere Banking, buscando utilizar os ambientes e redes de terceiros (sites, portais, 

comunidades, blogs, fóruns, etc) como ponto de venda/acesso para os serviços 

financeiros. Imagine a analogia de caixas eletrônicos disponíveis em locais públicos. 

Agora considere esta realidade na Web. No mundo digital, os locais públicos são os 

diversos ambientes online, como os supra-citados, de grande circulação de 

internautas. Imagine também a viabilização de novas matrizes de cobrança para 

serviços, conteúdos, informações e conhecimentos disponíveis na rede de interação 

online de determinado banco na Web. Simplesmente impressionante. É claro que a 

viabilidade efetiva de duas inovações com este perfil depende, fundamentalmente, de 

estruturas e ambientes virtuais que garantam, adicionalmente, os dois principais 

fatores críticos de sucesso para as transações virtuais: segurança e comodidade. 

Independente da velocidade com que essas transformações – ora em curso – deverão 

se transformar em padrão corrente no mercado, podemos afirmar que, diante dos 

fatores e oportunidades tangenciados neste artigo, seja por seu volume transacional, 

seja pelo seu potencial de inclusão digital, seja pela intermitência do relacionamento 

com os clientes ou mesmo recorrência de uso, o E-Banking, suas evoluções (como o M-

Banking e o AnyBanking) e os bancos e instituições financeiras que os detêm serão, 

como sempre têm sido no Brasil, a espinha dorsal que permitirá a evolução e 

normatização comercial em escala das próximas ondas da Web. Até porque, quando se 

pensa em serviços financeiros – ou mesmo de varejo -, ainda não há canal e agente 

melhor para aliar o mundo virtual com o físico, o online com o offline. 

 

http://www.e-consultingcorp.com.br/midia/ultimos-artigos/e-banking-2.0-movel-e-

interativo/?searchterm=mobilidade 
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Anywhere Office  

 

 

 

 

 

Cientes que seus bens mais valiosos são as pessoas - e não a produção, os processos 

ou mesmo as tecnologias – as empresas se forçaram a integrar mais estrategicamente 

ao planejamento corporativo suas áreas de RH (Recursos Humanos), hoje em dia 

denominadas, por alguns, de TH (Talentos Humanos). 

  

Atualmente, é discurso recorrente nas empresas o tema qualidade de vida dos 

funcionários. Com isso, o conceito Home Office, possibilitado pela mobilidade e pela 

convergência de tecnologias da informação e comunicação, tem sido bastante 

abordado, uma vez que consegue alinhar as tendências de evolução da TI e da 

Internet, às exigências dos modelos mais modernos de gestão de pessoal e ao 

benefício da possibilidade de construção de redes de colaboração e valorização de 

recursos humanos. 
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A chegada do mundo wireless multimídia, multiformato ao mundo operacional das 

empresas só incentiva essa tendência, uma vez que permite o trabalho remoto de 

qualquer lugar, a custos baixíssimos.  

A Era do Conhecimento oferece aos profissionais a possibilidade de trabalharem em 

empresas onde podem ter autonomia e acesso às tecnologias que fazem parte de suas 

vida, se relacionamento de forma mais transparente com elas.  

A evolução desse contexto está levando o conceito de Home Office a algo mais similar 

ao que definimos como Anywhere Office, uma vez que as pessoas podem trabalhar na 

praia, nas montanhas, em restaurantes, aviões, aeroportos, cafés ou mesmo em 

movimento, com seus smartphones, além de suas casas.  

Se a Internet tem permitido o Home Office (ainda que embrionariamente no Brasil), as 

tecnologias Mobile e Convergentes permitirão o Anywhere Office em larga escala.  

A justificativa para o máximo interesse nesse modelo de operação em redes é que este 

modelo, além de mais flexível e learning (no conceito de Peter Senge), de fato tenderá 

a trazer maior facilidade e economia às pessoas e empresas. A sociedade está 

mudando o modelo de vida e perfil de demandas das pessoas e suas organizações 

sociais – independente de finalidade - também.  

Infelizmente, no Brasil, o acesso à tecnologia ainda é caro e os impostos são altos para 

produtos importados e até nacionais (vide liderança global em consumo de pirataria, 

por exemplo). Porém, isto vem mudando paulatinamente e a inclusão digital 

propiciada pelos celulares – e que será altamente exponenciada pelas TVs interativas, 

quando massificadas – construirão um modelo particular de adesão maciça à 

convergência e ao Anywhere Office.  

Os números mais recentes mostram que os brasileiros têm aderido aos novos padrões 

e formatos da Internet e a prova disso é o aumento considerável de brasileiros em 

comunidades virtuais no mundo, liderando boa parte das mais relevantes, além da 

excelente performance em tempo de navegação e variedade de interesses e utilização 

de serviços online.   

Assim sendo, o conceito Anywhere Office deverá se tornar uma realidade mais forte 

no mundo e, particularmente no Brasil à medida que as empresas possam auferir 

benefícios comprovados do modelo a riscos menores, principalmente com a 

flexibilização das leis trabalhistas, realidade ainda bastante aquém da velocidade de 

transformação causada pelos avanços tecnológicos e até pelo barateamento das 

tecnologias.  

As novas gerações já começam a vivenciar este conceito. Muitos profissionais da 

geração Y - o futuro da alta gestão das empresas em 10 anos - operam sob a realidade 
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de que o local em que se produz, em si, não é tão relevante, mas sim o acesso aos 

melhores arsenais de conhecimento, suporte e monitoramento de valor agregado (do 

tipo coaching, mentoring, etc) que o farão produzir mais e melhor, com maior 

liberdade e em menor tempo. 

 

http://www.e-consultingcorp.com.br/midia/ultimos-artigos/anywhere-

office/?searchterm=mobilidade 
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A Convergência em uma Gelada  

 

 

 

 

 

 

A convergência da Web com todo e qualquer equipamento eletronicamente habilitado 

(eletricamente habilitado, para ser mais preciso) é necessária. Mas antes de ser 

necessária, ela é inexorável, pelo simples motivo de que a Web (ou Rede) é uma 

expressão da própria essência conectada do ser humano: 

 

    * Conexão interna, aos seus valores, princípios, crenças, ideais, desejos, 

necessidades, percepções, sonhos, interesses, enfim, todas as expressões derivadas da 

individualidade e 

    * conexão externa, para compartilhar tais expressões com seus semelhantes e 

colaborar criativamente para a concepção de novas propostas, tendências e 

movimentos para assim, co-construir o futuro. 

 

Tal ciclo - indivíduo para a coletividade, coletividade para o indivíduo - tem sua 

velocidade determinada pelo grau de facilidade (e ausência de ruído) que a conexão 

propicia. Na prática - nos equipamentos que permitem tal conexão, mais 
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especificamente nas suas características e funcionalidades. 

 

Assim como na física, é necessário ter os elementos certos para gerar o impacto 

desejado. E a equação para o sucesso na convergência é simples: garantir que as 

funcionalidades que estiverem disponíveis, através dos equipamentos, sejam aquelas 

que atendem (ou melhor atendem) as necessidades, interesses e finalidades de um 

determinado indivíduo, em um determinado momento. 

 

Quanto mais assertiva esta equação, maiores as possibilidades que o indivíduo terá (e 

maiores as possibilidades de sucesso e perpetuidade que um novo equipamento terá 

no mercado). 

 

Hoje, quando se pensa em convergência, pensa-se em mobilidade. Pensa-se em 

smartphones, devices, celulares... o que, convenhamos, se tornou um discurso 

repetitivo e batido, que reduz a compreensão do conceito de convergência. Mas se 

depender da iniciativa de empresas de bens de consumo e eletro-eletrônicos, a 

tendência é que a convergência se torne mais rica em novas possibilidades. 

 

Os produtos de linha branca como geladeiras e refrigeradores são um bom exemplo de 

como, ao longo do tempo o processo de redização (habilitar às redes) evolui para 

equipamentos não nativos no mundo digital: primeiro com a adoção de 

funcionalidades digitais (botões!), passando por displays eletrônicos (com informações 

sobre status, temperatura, funções, etc), acoplamento de telas interativas e DVD 

players chegando finalmente à disponibilização de acesso à Internet. 

 

Essa foi, digamos assim, a linha evolutiva das geladeiras até meados de 2002, quando a 

LG começou a comercializar a Internet Digital DIOS Refrigerator no mercado norte-

americano. (http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u11230.shtml) 

 

De lá para cá, tal evolução se estagnou. O motivo foi simples: não existe, a principio, 

benefício real em acessar a internet ou qualquer rede a partir de uma geladeira (por 

que não acessar diretamente do computador ou celular? é a pergunta óbvia). E 

simplesmente disponibilizar uma funcionalidade de forma desassociada de outras não 

significa convergência, mesmo que seja no mesmo aparelho (está aí o pulo do gato...) 

 

Então o que é uma geladeira convergente? Se fornecer informações sobre quantidade 

e validade dos produtos disponíveis? É um começo. Se sugerir receitas com base nos 

ingredientes estocados? Se fizer pedido de compra dos itens em falta ou por acabar? 

Melhorando. E se ela se conectar com as geladeiras de seus amigos em sua rede social 

para compartilhar os hábitos alimentares de cada um, aí começamos a falar de 

convergência de verdade. 
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Por mais visionário que o exemplo possa parecer, é difícil discordar de que, um dia, a 

convergência – representando múltiplas funcionalidades integradas para potencializar 

as conexões internas e externas de cada indivíduo – estará disseminada em todo e 

qualquer equipamentos elétrico/eletrônico (nem que seja apenas como finalidade de 

localização). Mas de que será, principalmente, economicamente viável para ser 

comercializada e adotada em escala. 

 

Até lá, acompanharemos a evolução das empresas e de seus equipamentos em torno 

da convergência até ficar quente o suficiente para dizermos que encontraram a 

solução. No caso das geladeiras redizadas, esfriando, esfriando até ficar frio o 

suficiente. 

 

http://www.e-consultingcorp.com.br/midia/ultimos-artigos/a-convergencia-em-uma-

gelada/?searchterm=mobilidade 
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Web 2.0.10  

 

 

 

 

 

Segundo dados do indicador Varejo Online (VOL) produzidos trimestralmente pela E-

Consulting Corp., apenas no Brasil, em 2010, o Varejo Online atingirá a marca de 23,65 

bilhões de reais, um crescimento de 8,4% em relação à 2009. Para 2012, estima-se que 

31,35 bilhões de reais serão transacionados de forma online entre empresas e 

consumidores.  

Afora bens de consumo, que responde pelo pilar mais visível do varejo online, dentre 

os principais mercados podemos destacar a evolução da atividade em Autos, Turismo e 

Media, como mostra o gráfico abaixo: 
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Diante de tal panorama histórico (nos últimos 8 anos foram mais de 500% de 

crescimento, sobre uma base de 4,3 bilhões), não é nenhuma novidade que a Web tem 

se tornado cada vez mais a menina dos olhos dos executivos e empresários, tanto no 

curto como no longo prazo. Como explorar tais oportunidades já no próximo quarter? 

Como construir uma arquitetura transacional cada vez mais intangível, virtual e 

flexível? Como conhecer os clientes, se relacionar e gerar mais vendas? Etc. 

Apesar da tentação de se desenvolver novos ambientes de forma pontual ou de inserir 

uma mega estrutura digital da noite para o dia - modelo top down - a forma mais 

efetiva de se inserir a Web nos negócios com os clientes é de forma orgânica, 

combinada com planejamento e inteligência. 

Para tanto, a empresa deve partir das necessidades e possibilidades atuais derivadas 

dos principais modelos, processos e atividades transacionais, de relacionamento e de 

comunicação com seus diferentes perfis de cliente, e verificar como as tendências, 

ferramentas e funcionalidades associadas à Web podem aprimorá-las, potencializá-las, 

maximizá-las ou mesmo redefini-las. Essa é a melhor forma de se destinar 

corretamente os recursos e investimentos para o mundo digital. 

Deve-se olhar simultaneamente em volta e para dentro da empresa. Exemplo: a 

Mobilidade é um passo natural para toda e qualquer empresa que já atua na Web. 

Porém, conforme a audiência migra cada vez mais para as mini-telas e os formatos de 

Web se renovam, as tradicionais estratégias de Push-Pull perdem a efetividade e são 

substituídas pelo Follow. Só que nesse caso, são as empresas que devem acompanhar 

clientes e consumidores de forma proativa e intuitiva para onde quer que estejam. 

As empresas que desejam fazer parte do novo mundo do relacionamento, 

colaboração, conteúdo, branding e transação 2.0 deverão ter claras as características 

dos desafios que irão enfrentar. A dinâmica da atuação digital é distinta e uma vez 

inserida no modelo de negócio, altera significativamente os processos corporativos – 

mesmos os mais maduros e estabelecidos, além de impactar em variáveis 

fundamentais, como posicionamento de marcas, modelos de competição e 

interatividade com seus públicos. 

Dessa forma, não basta provisionar um investimento significativo para Web se a 

estratégia de atuação (e mais ainda, de inserção da Web no âmbito corporativo) não 

estiver bem definida e consensada com os principais públicos internos, que na grande 

maioria dos casos, terão que “mostrar a cara”, respondendo aos questionamentos e 

dando satisfação (em tempo real!) para seus clientes. 

Preparada ou não, cedo ou tarde, será imperativo às empresas destinarem recursos 

relevantes para a Web – do desenvolvimento à comunicação. A curva de investimento 
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cresce a cada ano e quanto mais tarde uma empresa compreender seu futuro 

inexorável, menos chances terá para competir nos novos mercados. 

 

http://www.e-consultingcorp.com.br/midia/ultimos-artigos/Web-

2.0.10/?searchterm=mobilidade 
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Da Eficiência em Gestão de Custos à Lógica da 

Substituição Lucrativa  

 

 

 

 

 

O bojo de ações tradicionais para o corte de despesas e custos e a suspensão arbitrária 

de investimentos (novos projetos, publicidade, inovação, novas tecnologias, novos 

produtos) demanda disciplina e fundamentação na sua implementação; caso contrário 

restarão seqüelas na condição competitiva das empresas no médio prazo. Estas 

iniciativas permitem realizar resultados e/ou ganhos imediatos, mas, ao não atacarem 

as ineficiências estruturais do modelo de negócio, podem comprometer os objetivos 

de longo prazo. Ou seja, cortar custos maus é bom, mas cortar custos bons é mau. 

Cada vez mais, como já afirmou Gary Hamel, a competição se dá no âmbito dos 

modelos de negócios. Cada vez mais, complementamos que se dá também em quão 

bem se implementa, diferencia e gerencia esses modelos de negócios. 

O desafio está justamente em, simultaneamente com as iniciativas de melhoria de 

eficiência, manter e desenvolver as competências críticas que, no momento de 

retomada econômica, sustentem o crescimento e a competitividade, gerando 
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capacidade de reinvenção sistemática da empresa. Ou seja, os cortes não podem 

sangrar tanto a ponto de macular a capacidade criativa e geradora da empresa. 

Neste contexto, é fundamental desenvolver uma visão integrada e abrangente que 

alinhe os esforços de gestão de custos.  

Para isso, devem-se considerar alguns fatores, dentre os quais: 

• a gestão de custos faz parte da estratégia da empresa, sendo necessário aferir 

os impactos decorrentes das iniciativas nos objetivos de negócio estabelecidos, 

evitando reduções de custos arbitrárias que afetam igualmente áreas de baixa 

e alta performance, 

• a gestão de custos não é uma decisão arbitrária e, como tal, deve considerar a 

opção de se rever a estrutura e drivers de custos, 

• existem oportunidades sinérgicas na gestão de custos, dado que os ganhos 

mais significativos podem ser atingidos através do SCM (Supply Chain 

Management), ou seja, a integração informacional e de processos da empresa 

com seu ecossistema de negócios, 

• os ganhos de curto prazo devem financiar as iniciativas de longo prazo, 

garantindo o crescimento e longevidade da operação, 

• as reduções de custos devem ser muito bem dimensionadas e priorizadas 

• alguns tipos de investimentos, que podem ser “custos”, geram dinheiro, 

portanto não podem ser cortados (são os famosos custos de substituição, como 

digitalização de processos, e custos de oportunidade). 

Algumas iniciativas com vieses de redução de custos e geração de competitividade em 

projetos voltados à otimização de workflow (processsos) - ERP, SCM, EAI, CRM, SFA, 

Portais, Mobilidade e Supply-Chain – ou otimização de infra-estrutura - Virtualização, 

ITaaS, Shared Services, Outsourcing e TI Verde, dentre outros, mostram que alguns 

ganhos são significativamente fundamentados, senão pelo retorno direto do projeto, 

por seu impacto quantificável nos demais processos e atividades da empresa, tais 

como: 

• simplificação das operações e integração real do workflow, isto porque a 

otimização e estandardização dos processos possibilitam uma redução drástica 

das despesas, 

• ganhos de eficiência a partir do approach self-service do B2E/E2B baseados na 

Internet, conjuntamente com a centralização das funções da área de recursos 

humanos, redução de custos de treinamento (e-learning, dentre outros) e o 

enxugamento administrativo 
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• gestão eficiente dos processos, gerando ganhos significativos através de 

melhorias introduzidas na utilização do ERP, SCM, EAI e Portais Corporativos, 

bem como redução de prazos, níveis de estoques – principalmente 

intermediários ou wip (work in process) - e ciclos de produção, 

• rentabilização de ativos, gerando economias de investimentos e maiores níveis 

de produtividade e eficiência, principalmente depois do conceito de 

arquiteturas 3 camadas, além de EAI, XML, Servidores de Aplicação, 

Middleware, Portais Corporativos e componentização de aplicativos, 

• otimização da relação entre os custos fixos e os variáveis, que ocorre, por 

exemplo, com a sub-contratação de serviços e a adoção de outsourcing, 

criando estruturas de custos mais flexíveis e mantendo foco no core business, 

• redução de custos operacionais e de riscos, como por exemplo a partir da 

terceirização da infra-estrutura tecnológica, e portanto de pessoal, para IDCs, 

garantindo escala, flexibilidade, manutenção 24/7, segurança, dentre outros 

pontos constantes das SLAs, 

• collaborative work, garantindo, via engenharia simultânea, eficiência e 

qualidade na produção dos projetos, menor nível de erros e consistência com 

as expectativas do cliente, 

• capacidade de geração do conhecimento, ou seja, capacidade de aprender e 

armazenar conhecimento, alimentando a organização. 

Portanto, a digitalização, que definimos como a aplicação das tecnologias digitais (TI, 

Internet, por exemplo) nos negócios, é um caminho inexorável para as empresas. 

Porque? Por que em economia (micro, principalmente), tudo o que, mantendo ou 

aumentando a competitividade, reduz custos é automático; ou seja, ocorre por 

osmose. Essa é a lógica da sobrevivência pela adaptação, que as espécies corporativas 

vêm aprendendo e utilizando por estarem involuntariamente submetidas ao processo 

de globalização dos mercados. 

Assim, quando uma empresa toma decisões inexoráveis em função de redução de 

custos damos o nome de substituição lucrativa. Por exemplo, ao trocar um software 

antigo com custo alto de operação, por um mais adequado, com investimentos iniciais 

altos, porém com custos de operação mais baixos (fechando assim a conta 

positivamente ao longo do tempo) a empresa está fazendo essa substituição lucrativa. 

Digitalizar empresas significa ERP + CRM + BI + SCM + EAI + EIS + E-Commerce + E-

Learning + E-Procurement + KM + Intranets/Extranets/Websites/Portais Corporativos + 

Webservices... ou seja, qualquer ação de substituição ou redefinição de processos 
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analógicos por digitais. É por isso que dizemos que, cada vez mais, Processos = 

Tecnologia. 

A decisão de se digitalizar uma empresa deve ser sustentada pelas respostas de duas 

perguntas: Qual a vantagem competitiva que a empresa poderá aferir ao se digitalizar? 

Qual o valor gerado/protegido para o acionista? 

Hoje, ainda, a tecnologia está razoavelmente dissociada de processos. Mas em pouco 

tempo serão uma só arquitetura. No universo da interoperabilidade total, da 

integração das cadeias produtivas e de valor e da standartização da tecnologia como 

meio, caberá aos gestores de TI entenderem como alinhar as estruturas que 

constroem, arquitetam, desenvolvem e implementam (infra-estrutura + processos), 

com as estratégias dos negócios para os quais trabalham.  

A boa notícia é que os CIOs e CTOs participarão mais e mais das decisões estratégicas. 

A “má” é que também passarão a ser co-responsáveis pelo sucesso das estratégias, 

medidos em performance e resultados por modelos como o ITValue e BSC, suportadas 

por métricas como ROI e TCO.  

As atuais condições econômicas constituem, também, uma oportunidade para aquelas 

empresas que estejam dispostas a enfrentar este desafio. As soluções existem e os 

benefícios são tanto maiores quanto a capacidade de adequar a gestão de custos às 

oportunidades oferecidas pela conjuntura e ao modelo de negócios praticado pela 

empresa. 

 

 

http://www.e-consultingcorp.com.br/midia/ultimos-artigos/da-eficiencia-em-gestao-

de-custos-a-logica-da/?searchterm=mobilidade 
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