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A MOBILIDADE NAS EMPRESAS E A 

TRANSFORMAÇÃO DOS ERP  

 
O impacto quotidiano da mobilidade nos processos de negócio, cultura e 

melhores práticas tem cada vez mais alcance e profundidade. 

Consideramos que este é o momento de identificar tendências e dinâmicas 

no âmbito da mobilidade e identificar o seu potencial, para determinar a 

transformação da forma como o software de ERP se aplica ao negócio.  

 

 

A mobilidade introduziu uma nova era na dinâmica das empresas. O auge 

dos portáteis e o seu predomínio relativamente aos computadores de 

mesa, a par do rápido crescimento da utilização de smartphones e tablets e 

a quase omnipresente banda larga, permitiram a muitos de nós concretizar 

o sonho de trabalhar de forma mais flexível e personalizada. 

Hoje em dia podemos ser igualmente produtivos a partir de casa, no hotel, 

nas instalações do cliente, no trânsito ou no escritório, sobretudo quando 

equipados das ferramentas mais adequadas.  

 

As vendas de smartphones mantêm-se em alta, esperando-se a introdução 

de 1.200 milhões no mercado nos próximos 5 anos, correspondendo a 

40% das remessas de telefones móveis, de acordo com a ABI Research. 

No que respeita remessas de tablets, um estudo da IDC prevê um 

crescimento global das 19,4 milhões de unidades registadas em 2010, 

para as mais de 222 milhões de unidades previstas em 2016. Para o grupo 

Anywhere Working Consortium, dedicado a incentivar a generalização de 

opções de trabalho flexível, cerca de 82% das empresas facilitam de 

algum modo o trabalho móvel e flexível aos seus colaboradores. 

 

Mas existem outras tendências decisivas que permitirão à mobilidade 

empresarial atingir o seu auge. Por exemplo, o cloud computing permite 

aumentar a capacidade e adicionar funcionalidades sem necessidade de 

investimento em novas infra-estruturas. Segundo dados da IDC, em 2012, 

80% das novas aplicações de negócio estavam baseadas na nuvem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ABI Research 2012 (Tittle TBC) 

2 IDC 2012 (Tittle TBC) 

3 Anywhere Working Consortium 2012 (Tittle TBC) 

4 IDC/ IFS Mobility Survey 2012 
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De forma similar, o enfoque no consumidor de TI nos esquemas BYOD 

(“bring your own device”), que permitem aos utilizadores seleccionar as 

suas próprias ferramentas de trabalho, reforça a tendência da mobilidade à 

medida que aumentam as opções dos trabalhadores poderem fazer mais 

com os seus dispositivos. A mobilidade já não é um domínio exclusivo da 

alta administração ou dos trabalhadores em regimes de trabalho móvel e 

flexível. Hoje em dia, trabalhadores de todos os níveis hierárquicos 

procuram, cada vez, mais o direito a utilizarem os seus próprios 

dispositivos. E existem boas razões para argumentar que as práticas 

BYOD estimulam, não só a criatividade e a satisfação no trabalho, mas 

também a eficácia e a produtividade.  

 
Todos estes factores poderão ser muito positivos para as organizações, e 

não apenas para as de grande dimensão. Na verdade, todas as empresas 

podem usufruir da mobilidade para: 

- Estreitar relações com clientes actuais e potenciais porque ao permitir 

estar mais tempo com eles possibilita uma maior compreensão das suas 

dificuldades e do seu funcionamento.   

- Reduzir “tempos mortos” e favorecer o fluxo de informação ao 

permitir que os colaboradores comuniquem através de smartphones, 

recebam informação e realizem diversas acções como autorizar ordens de 

compra ou de despesa. 

- Oferecer informação em tempo real a parceiros, empreiteiros e 

colaboradores, visualizar o progresso dos trabalhos, o nível de existências 

ou qualquer informação sobre os preços. 

- Visualizar o desempenho do negócio em qualquer tipo de ecrã, para 

uma tomada de decisões imediata e partilhada.  

 

 

A mobilidade nos negócios requer o estabelecimento de objectivos e 

prioridades de forma clara e não apenas por parte dos CIOs. O comité 

executivo tem a oportunidade de remodelar as práticas e processos de 

trabalho existentes na base da plataforma que proporciona a mobilidade. 

A mobilidade está a afectar profundamente o futuro e o funcionamento 

quotidiano das organizações, desde a assistência técnica até aos CEOS. 

Não admiti-lo implicará perder oportunidades e correr o risco de ficar 

para trás no que respeita aos concorrentes. 

  

 

PREPARAR-SE PARA UMA MAIOR MOBILIDADE 
A mobilidade ainda não atingiu o seu ponto de maturidade, nem está no 

seu ponto de chegada. Bem pelo contrário. Na verdade, a utilização 

crescente de smartphones nas nossas vidas profissionais e pessoais é 

apenas o início de algo que terá um impacto profundo no modo de fazer 

negócios a todos os níveis. Além de proporcionar uma maior 

produtividade e eficácia, é um impulso à transformação do negócio.  
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Hoje, a tendência BYOD que as empresas devem adoptar e fomentar é 

imparável. 

Para converter a mobilidade numa oportunidade, as empresas devem 

planificar de forma estruturada e pensar em termos práticos sobre quais os 

passos a dar. 

Para isso, devem seleccionar fornecedores que ofereçam sistemas e 

soluções de mobilidade empresarial compatíveis com diferentes 

ecossistemas (Android, iO S, Windows Phone) e possam colocar 

facilmente em prática soluções nos diferentes dispositivos pessoais dos 

utilizadores. 

A facilidade de utilização é um factor-chave, já que a diversidade de 

tamanhos de ecrã, experiências tácteis, sistemas operativos, configurações 

e tecnologias de resposta gráfica podem fazer com que a informação seja 

visualizada de formas diferentes, não optimizadas, e darem lugar a 

experiências de utilização frustrantes. 

 

Assim, uma vez previstas as ferramentas adequadas é possível 

redesenharem-se processos para melhorar as operações e conhecimento. 

Por exemplo: 

 

 Um account pode ver a informação de um cliente antes de uma 

reunião, consultar stocks e ofertas promocionais e actualizar o 

CRM com informação em tempo real, imediatamente após uma 

reunião ou até durante a mesma. 

 Os auditores que dirigem os processos de inventário podem ser 

mais produtivos cada vez que estiverem numa instalação ou 

armazém de grandes dimensões. 

 Os técnicos de campo podem ver um vídeo ou efectuar consultas 

a distância com uma equipa central de especialistas, para 

resolução de um problema mecânico, a partir de qualquer lugar; 

 Todos os trabalhadores em geral podem utilizar aplicações para 

solicitar reembolsos de despesas, apresentar propostas de pedido 

ou introduzir tempos.  

 

 

 

O IMPACTO DOS ERP NO MOBILE 
 

Os sistemas ERP assentam no coração das organizações e proporcionam 

aplicações que gerem cadeias de abastecimento, bases de dados de 

existências, recursos humanos e contabilidade, para além de servirem de 

apoio a muitos outros processos complexos essenciais para o negócio. 

Aplicar a mobilidade aos ERP, permite às empresas chegar aos seus 

trabalhadores de forma eficaz, através de ferramentas que favorecem a 

produtividade e a comunicação, dois factores essenciais em qualquer 

negócio. Para além disso ajuda as empresas a actuar sobre informação-

chave, a realizar autorizações, gerar recibos em tempo real, a partir de 

localizações remotas. 

Finalmente, as empresas podem aproveitar o potencial da mobilidade para 

transformar processos básicos e ir além das normas para a indústria ou 

dos compromissos habituais com clientes e fornecedores. Por exemplo: 
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 Ecrã de apresentação. Os colaboradores podem mostrar dados 

aos seus interlocutores em tempo real. Pode apresentar-se, por 

exemplo um painel de Business Intelligence ou um caso 

hipotético que ilustre os efeitos possíveis de uma determinada 

acção.   

 Recepção de dados em tempo real. A capacidade de possuir 

informação exacta e fiável equivale a poder tomar decisões de 

forma mais rápida, com impacte em termos de agilidade e 

diferenciação competitiva. 

 Colaboradores mais produtivos. Os colaboradores podem ser 

produtivos em qualquer parte do mundo em que se encontrem e 

têm a capacidade de realizar tarefas que no passado foram 

adiadas: gestão de despesas, folhas de controlo de tempos, etc. 

Deste modo, a organização terá uma maior perspectiva, mais 

fiável e global do que está a acontecer em cada momento e não 

necessitará de esperar um mês, um trimestre ou qualquer outro 

período para efectuar uma análise.  

 Colaboradores mais comprometidos e leais. A mobilidade é 

também um meio de atrair e conservar os melhores talentos. As 

ferramentas tecnológicas colocadas à disposição dos 

colaboradores permitem uma utilização mais produtiva do seu 

tempo, por exemplo por via de esquemas BYOD que aumentam 

a sua satisfação. Por outro lado os interfaces móveis são simples 

e intuitivos, sendo fácil introduzir dados com maior qualidade 

que nos PC de Desktop, já que se trata de preencher folhas de 

controlo de tempo ou introduzir informação de rotas de 

assistência técnica. 

 Difusão de informação. Os dados recebidos a partir de sistemas 

ERP podem transmitir-se ou visualizarem-se de várias formas: 

como aplicações, serviços baseados na nuvem sistemas de 

colaboração, alertas de correio electrónico. Actualmente não 

existe desculpa para desconhecer dados numéricos e cada 

utilizador pode indicar as suas preferências de consumo dos 

dados.  

 Atencão ao cliente. No estudo A 20124 da IDC/ IFS refere que 

25% das empresas pesquisadas têm previsto aportar mobilidade à 

solução de CRM, a qual é considerada uma aplicação 

indispensável para implantar a mobilidade a 31%.  

 

Neste mesmo estudo, verifica-se que quase todas as organizações aceitam 

a ideia de ter um ERP móvel. Mas apenas 32% indicam não ter um plano 

de mobilidade. Já uma boa parte está adiantada no seu processo de 

implantação, ou detém planos para isso. Uma importante barreira à 

entrada consiste na típica preocupação com a segurança, inerente a 

qualquer processo de mudança que implique a existência de dados fora 

dos limites dos firewalls das empresas.  

Através do aumento de códigos encriptados e de software de gestão de 

dispositivos móveis é possível formatar os dispositivos móveis se for 

necessário. 

Com o passar do tempo esta situação melhorará com a finalidade de 

responder às necessidades dos decisores dentro das empresas. No estudo é 

feita uma referência ao custo de integração da mobilidade em servidores e 

processos de trabalho pouco apropriados para a mobilidade. Certamente, 

nem todas as aplicações ou processos empresariais chegarão a ser móveis, 

mas é provável que estes sejam os casos excepcionais durante os 

próximos anos.  
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CONCLUSÃO 
Este é o momento de agir. As organizações devem prever a ampliação da 

mobilidade em todas as suas actividades e trabalhadores.   

A leitura dos capítulos 2, 3 e 4 da nossa série dedicada à mobilidade 

empresarial permitirá entender a melhor forma de identificar e aproveitar 

a oportunidade oferecida pela mobilidade, perceber os requisitos técnicos 

para a sua ampliação e quais as melhores práticas e dificuldades comuns 

no âmbito do ERP móvel.  
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ACERCA DA IFSTM 
A IFS é uma sociedade anónima, cotada em bolsa (OMX STO: IFS), 

fundada em 1983, que se dedica a desenvolver, fornecer e implantar 

Aplicações IFS ™, um programa de ERP amplo e completamente 

integrado, baseado em componentes e tecnologia SOA (Arquitectura 

Orientada a Serviços). As soluções da IFS dirigem-se a empresas para as 

quais estes quatro processos são chaves para os seus negócios: gestão 

de serviços e activos, produção, cadeia de abastecimento e projectos. 

Com mais de 2000 clientes, a IFS está presente em mais de 60 países e 

conta com um total de 2800 colaboradores.Para mais informação sobre 

a IFS, por favor consulte www.IFSWORLD.com 

 


