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Os equipamentos wireless estão se multiplicando dentro das empresas, tornando as pessoas 
mais produtivas. Mas também são responsáveis por enormes dores de cabeça para os CIOs, 
por causa do gerenciamento, suporte e segurança. Com políticas bem definidas e um plano 
malabarista é possível apostar na mobilidade sem medo 
 
 
Você gosta de estar no controle. Que executivo não gosta? Mas os computadores móveis – 
notebooks, PDAs e smartphones – estão por toda parte, rompendo os limites das corporações 
e levando com eles informações estratégicas. Para esses dispositivos, todo o arsenal de 
segurança que você construiu em torno de seu castelo digital não significa nada. A não ser que 
você use as armas corretas. 
 
De acordo com a Forrester Research, a questão da segurança é o principal obstáculo para a 
adoção de tecnologia sem fio em 35% das empresas norte-americanas, tornando-se a 
preocupação número um dos CIOs. Já no Brasil, a questão que mais esquenta a cabeça dos 
executivos de TI quando o assunto é mobilidade ainda é o custo, de acordo com o Yankee 
Group. A segurança passou do quinto lugar que ocupava há dois anos, para o de segunda 
principal preocupação. 
 
Casos como o da Ameriprise Financial – braço da American Express que no início deste ano 
teve um notebook roubado com dados de 226 mil clientes – aumentam a preocupação dos 
altos-executivos e os levam a questionar até que ponto essa mobilidade vale a pena. “Vale, 
absolutamente”, responde Ken Dulaney, analista especializado em mobilidade do Gartner. “Nós 
temos pés porque queremos andar, queremos sair dos prédios. E, quando saímos dos prédios, 
queremos ter acesso às informações. Em teoria, ao tirar a informação da empresa você a está 
colocando em risco. Mas é um risco que o mundo todo está disposto a correr.” 
 
Se você não está tão certo disso e prefere não apostar na adoção agora, não pense que pode 
fechar a revista. Muitos desses dispositivos são acessíveis aos profissionais como objetos 
pessoais e você terá de adequar as políticas corporativas para que eles não passem a ser 
ameaças. “As opções para o CIO são se alinhar aos usuários ou bater de frente com eles. E, se 
você bater de frente, eles vão encontrar maneiras de dar a volta em você”, alerta Richard Le 
Vine, líder global na aérea de segurança móvel da Accenture. 
 
Para evitar surpresas, a Camargo Correa proíbe que os funcionários sincronizem seus PDAs 
pessoais com informações da rede corporativa. “Nossa política de segurança não permite a 
instalação de nenhum software”, explica Wellington Brigante, CIO da companhia. No Albert 
Einstein, a proibição é válida para os notebooks. Já para os PDAs, há mais flexibilidade. 
“Muitos funcionários já possuem handhelds e estamos habilitando o acesso aos e-mails para 
alguns funcionários”, conta Sérgio Arai, CIO do hospital. De acordo com Arai, não há 
gerenciamento das informações trocadas/armazenadas nos PDAs particulares. “Na política de 
segurança da instituição, o funcionário assina um termo de responsabilidade e 
confidencialidade de informações.” 
 
A verdade é que todo CIO precisa de uma estratégia para gerenciar dispositivos móveis, sejam 
eles pessoais ou corporativos. Em primeiro lugar, deve-se identificar se há necessidade de 
adoção corporativa; em seguida, segmentar os funcionários da companhia por função; então, 
identificar que tipos de equipamentos serão suportados pela área de TI (e quais não serão), e, 
finalmente, desenhar um plano de treinamento para os usuários e para o help desk, assim 
como reforçar os mecanismos que irão garantir a segurança do ambiente. 
 
Quando vale a pena 
Avaliar se o projeto de mobilidade que os diretores da sua empresa tanto querem vale a pena 
depende de uma conta simples. O benefício que cada profissional terá com a solução tem de 
ser maior ou igual ao custo de implementá-la. Se este primeiro quesito não for atendido, o CIO 
deve dizer não. 



 
A alimentícia Del Valle é uma das empresas que encontrou um resultado positivo para a 
equação. Criada no final de 2005, sua força de vendas diretas sai às ruas com um Palm Treo 
650, por meio do qual envia informações em tempo real ao ERP, via rede celular GSM. “Com 
isso, todas as vendas feitas até às 16 horas são faturadas no mesmo dia e entregues no dia 
seguinte”, comemora Douglas Januário, CIO da companhia.  Ele conta que, além de tirar 
pedidos, o PDA traz ferramentas para consulta de crédito e geração de estatísticas, graças à 
solução desenvolvida sob medida pela Most, para a Del Valle.  
 
Januário apostou alto. Primeiro, por optar por um equipamento ‘top’ – e, assim, mais caros. 
Em segundo lugar, pela decisão de utilizar uma conexão celular always on. “A capacidade de 
comunicação em tempo real pode aumentar o custo e os riscos de segurança da solução, sem 
trazer benefícios reais para a organização”, pondera Eric Maiwald, analista-sênior do Burton 
Group, instituto que publicou um extenso estudo sobre segurança em equipamentos móveis.  
 
A Del Valle não concorda. Antes de optar pela solução atual, a companhia fez um projeto-piloto 
utilizando equipamentos Palm Zire 21 sem conectividade. “Tivemos muitos problemas com o 
processo de sincronização dos dados”, afirma Januário. A necessidade de ter PCs disponíveis, o 
gargalo criado no ERP e, principalmente, as horas de vendas perdidas foram os fatores que 
fizeram a companhia desistir do modelo. 
 
A questão da segurança já não preocupa tanto a companhia, que restringe o acesso à 
aplicação por meio de uma senha com criptografia de 158 bits. “Além disso, conseguimos 
bloquear o aparelho e a linha via operadora”, observa o executivo. “E mesmo que alguém 
consiga acessar, não é possível tirar informações do ERP, só conseguirá visualizar dados da 
carteira daquele vendedor.”  
 
Para garantir o uso inteligente dos dispositivos, é feito um trabalho de conscientização dos 
vendedores. “O boteco no meio da favela também compra suco, mas instruímos o pessoal para 
que não use o equipamento nessas situações”, explica. Além disso, todos os profissionais 
assinam um termo de responsabilidade sobre os aparelhos. “Perdeu, roubou, quebrou: pagou”, 
diz Januário. 
 
Mas a proteção do investimento não depende apenas da segurança do hardware. E aí entra, 
mais uma vez, a questão do gerenciamento. “No primeiro mês, tivemos uma surpresa com as 
contas. Um funcionário, por exemplo, gastou 200 reais com a compra de tons polifônicos”, 
lembra o executivo. Segundo ele, os gastos indevidos do primeiro mês não foram cobrados, 
mas a companhia passou a realizar workshops para evitar que o problema se repita. “Temos 
que estar o tempo todo treinando e conscientizando”, afirma.  
 
O treinamento constante é um dos pontos ressaltados por Roger Entner, vice-presidente da 
consultoria Ovum, como decisivos para o sucesso de um projeto deste tipo. “Inicialmente, é 
possível pensar que treinamento custa tempo. Mas, na realidade,  ajudará você a economizar 
muitos minutos quando, mais tarde, não existirem 25 pessoas te fazendo perguntas, uma a 
uma”, destaca. 
 
Apesar dos pequenos percalços, a Del Valle está comemorando os resultados que já vêm 
sendo observados. “Deu tão certo, que estamos levando o mesmo sistema para os outros 
canais de vendas”, revela o CIO. Com isso, a empresa passará de 57 para cerca de 100 
handhelds nas ruas. 
 
Um mar de possibilidades 
Opções não faltam quando o assunto é mobilidade. O CIO que decidir adotar esse tipo de 
tecnologia em sua empresa terá de, antes de qualquer coisa, encontrar o dispositivo ideal para 
suas necessidades. Para falar apenas das possibilidades mais usuais, notebook, PDA ou 
smartphone? Avaliar detalhadamente o assunto antes da implementação pode evitar 
mudanças no meio do caminho. 
 



A Multibras, por exemplo, está avaliando a possibilidade de substituir alguns laptops pela 
dobradinha Blackberry+desktop. “Este modelo é uma tendência nos Estados Unidos e deve 
funcionar principalmente para os executivos que usam o notebook essencialmente para ler e-
mails”, prevê Augusto Cruz, gerente-geral de TI da companhia. Neste momento, os handhelds 
estão sendo avaliados sob diversos aspectos, em uso piloto por quatro pessoas-chave da 
companhia.  
 
Aí está outra decisão que pode parecer irrelevante, mas é capaz de definir o sucesso de sua 
iniciativa rumo ao mundo móvel. David Rensin, CEO da consultoria Reality Mobile, 
especializada em soluções móveis e wireless, avisa que o melhor caminho é fugir do modelo 
tradicional, no qual o pessoal de TI serve de cobaia. “É uma receita para o desastre”, ele 
afirma. A dica é fazer os primeiros testes com dois grupos de profissionais: os que querem 
conhecer a novidade e os executivos de nível gerencial. Se tudo correr bem, pode continuar o 
roll out. 
 
Seguidores, por convicção 
Como no ciclo de qualquer tecnologia, os early adopters da mobilidade ganharam vantagens 
competitivas por serem os primeiros – além de terem sua imagem beneficiada –, mas também 
sofreram com a falta de conhecimento e com problemas técnicos descobertos no meio do 
caminho. Para fugir de situações como essas, algumas empresas optam por esperar que novas 
soluções atinjam a maturidade para abraçá-las. 
 
“Nossa maior bandeira é adotar sem fazer estardalhaço”, assume Roberto Marucco, diretor de 
sistemas da SulAmérica Seguros. “Estamos sendo parcimoniosos na adoção da mobilidade, 
principalmente devido aos custos escondidos que vêm com esse tipo de projeto.” Com esse 
pensamento, a seguradora está com dois projetos em andamento, ambos vistos como pilotos 
para possíveis implementações futuras. 
 
Na unidade de investimentos da SulAmérica, os profissionais vêm utilizando um smartphone 
Audiovox Harrier rodando Windows CE e com conectividade via rede CDMA, da Vivo. “É uma 
equipe que viaja muito e que, pelo PDA, pode acessar seus e-mails e navegar na internet em 
busca de informações relevantes para o negócio”, conta o diretor. Ele explica que a decisão 
pelo uso de um handheld em vez de um laptop teve como fundamento a segurança. Como o 
PDA é menor e mais dificilmente reconhecido que os notebooks, tornam-se mais seguros. 
Contra invasões e ataques, os aparelhos são protegidos por antivírus e antispyware. 
 
A outra iniciativa da SulAmérica é na área de automóveis, na qual os peritos foram equipados 
com máquinas fotográficas digitais e laptops com placa para conexão via rede celular CDMA. 
“O envio imediato das fotos é muito importante para agilizar todo o processo, que antes 
poderia levar 48 horas”, compara Marucco. Ele conta que, em fase piloto, a solução está sendo 
usada por 80 profissionais. A segurança desses laptops – assim como dos utilizados pela alta 
direção da empresa – é garantida por parâmetros configurados no Windows, antivírus, firewall 
e VPN com token. 
 
A parcimônia nas implementações – sempre sob o olhar atento do CIO – pode evitar o que é, 
hoje, um dos problemas mais sérios das adoções de mobilidade: o desenvolvimento de 
diversas aplicações independentes, em silos. Além da dificuldade ainda maior de gestão, a 
falta de interação entre diferentes projetos pode levar a um aumento significativo do custo 
total. Blackberrys precisam de servidores proprietários, que são diferentes dos usados por 
Treos, por exemplo. O uso de ambos os sistemas pode dobrar o investimento da corporação, 
desnecessariamente. 
 
Informações no ar 
A criticidade das aplicações e a severa legislação são as principais razões para que área de 
saúde tenha cautela antes de apostar em novas tecnologias. “Principalmente devido à 
segurança, dificilmente as instituições de saúde estão na frente. Ou acompanhamos, ou 
estamos atrás”, pondera Sergio Arai, CIO do Hospital Albert Einstein. 
 



Arai revela que há planos para adoção corporativa de smartphones, para que a alta direção e a 
equipe clínica passem a ter acesso móvel aos e-mails. “Especialmente médicos e enfermeiros 
ganham muito com a mobilidade”, avalia. Outro projeto em andamento é a transformação das 
áreas comuns do hospital em hotspots wi-fi. O projeto, realizado em parceria com a Telefônica, 
deve ser concluído em dois meses. “Um dos principais desafios em relação às redes wireless é 
garantir que elas não interfiram nos equipamentos hospitalares”, destaca o CIO. 
 
As redes sem fio também são um dos componentes da mobilidade na Camargo Correa. E lá 
também a segurança sempre foi fator decisivo. “Nossa rede wireless é configurada com chaves 
de acesso que não permitem a entrada de dispositivos não autorizados no ambiente. O help 
desk tem de habilitar”, explica o CIO, Wellington Brigante. 
 
A empresa também aposta no acesso remoto ao correio eletrônico. Do nível gerencial em 
diante, os profissionais da Camargo Correa usam PDAs para lerem seus e-mails corporativos. 
Para não abrir brechas de segurança, as mensagens não são baixadas no dispositivo, mas 
acessadas via webmail. “Hoje, o e-mail é uma aplicação muito crítica, por ser muito usado 
para finalizar negócios”, avalia.  
 
A importância dos e-mails como ferramenta de negócios vem fazendo com que a Multibrás 
destaque a questão da segurança enquanto avalia a adoção de Blackberrys. O gerente-geral, 
Augusto Cruz, explica que os e-mails são armazenados em três camadas – um servidor, um 
servidor-espelho e no dispositivo móvel. “Com isso, existe a possibilidade de ‘limpar’ o 
Blackberry a distância”, afirma Cruz. Além disso, a integridade das informações fica garantida. 
 
Backup é, aliás, palavra de ordem em projetos de mobilidade. “O mais importante é: faça 
backup. Mesmo se você tiver um disco bem grande no seu laptop, você não vai querer salvar 
todas as informações nele”, alerta o especialista do Gartner, Dulaney. Afinal, se os dispositivos 
móveis forem roubados ou perdidos, tão importante quanto se certificar de que ninguém terá 
acesso aos dados armazenados nos mesmos, é garantir que aquelas informações não se 
perderão para sempre dos sistemas da sua corporação. 
 
A Multibrás está seguindo o conselho. Cruz conta que a empresa já foi vítima de diversos casos 
de roubo de notebook, mas que nunca houve conseqüências. “Nossa política incentiva os 
funcionários a manterem informações sigilosas no servidor e não nos dispositivos móveis”, 
explica.  
 
Informações espelhadas, senhas, criptografia e, claro, gerenciamento. Tudo isso faz com que a 
mobilidade, mesmo com seu ar de vulnerabilidade, traga mais segurança para o ambiente 
corporativo. “As redes móveis vieram exatamente para reduzir os riscos que corriam as 
informações que eram armazenadas em papéis, nas pastas”, avalia Luis Minoru Shibata, 
diretor-geral do Yankee Group para a América Latina. Brigante, da Camargo Correa, concorda. 
“Risco sempre vai existir, não é exclusividade da mobilidade. Há risco no e-mail ou em um 
documento colocado em cima da mesa”, pondera o CIO. O conselho, então, é: não tema. 
Prepare-se, estude e construa um ambiente controlado. Usada corretamente, a mobilidade só 
fará sua organização ganhar. 
 
Ameaça de bolso  
Quem circula do mercado de TI deve ter, além do MP3 player, ao menos dois ou três pen 
drives. Festejados como os substitutos dos disquetes, os HDs portáteis são uma excelente 
opção de brinde para os diversos eventos do setor. Solução para as áreas de marketing, os 
pequenos estão se tornando motivo de dor de cabeça para CIOs e CSOs.  
 
“Os pen drives são, hoje, um dos grandes problemas para a maioria das empresas. Não há 
como restringir o acesso”, avalia Wellington Brigante, CIO da Camargo Correa. Ele explica que, 
para evitar possíveis ataques de terceiros às estações de trabalho ociosas, há uma política que 
sugere aos funcionários que usem proteção de tela com senha. “Com isso, minimizamos o 
risco.” 
 



Existem softwares no mercado que prometem oferecer aos administradores a possibilidade de 
controlar remotamente as portas USB. “Testamos ferramentas para monitoração de USB, mas 
elas mais prejudicaram do que ajudaram”, reclama Alessandro Sato, gerente de TI para 
segurança da Multibrás. 
 
Ken Dulaney, especialista em mobilidade do Gartner, sugere medidas que podem ajudar. Em 
primeiro lugar, ele alerta para a necessidade de se ter um ótimo antivírus para detectar 
qualquer ameaça à rede. “Existem ainda softwares de gerenciamento que possibilitam que o 
administrador da rede desabilite as portas USB para o uso de pen drive”, garante. 
 
Disponível em: <http://cio.uol.com.br>. Acesso em 4 abr. 2006. 


