
Gadgets no trabalho: a fronteira porosa entre tecnologias corporativas e de consumo 

Steve Jobs, CEO da Apple, diz que as otimizações mais recentes do software utilizado pelo 
iPhone, a ser lançado em junho, tornarão o aparelho mais palatável para as empresas 
americanas. Em 11 de março, a Oracle lançou um aplicativo de gestão de relacionamento on-
demand com o cliente que imita sites de grande popularidade como o Facebook e trabalha em 
conjunto com o Google ou Yahoo em versões personalizadas. Em 8 de abril, a IBM anunciou o 
lançamento de um portfólio de mashups [sites ou aplicativos de Internet que usam conteúdo 
de mais de uma fonte para criar um novo serviço] que combina softwares corporativos com 
sites populares de Internet como o Google Maps. O que há de comum entre esses dois 
produtos é o fato de que começam a desaparecer os limites entre as tecnologias corporativas e 
de consumo. 

A porosidade que se observa na fronteira entre os aplicativos corporativos e os de uso pessoal 
é conhecida como consumerization por empresas de pesquisas tecnológicas como a Gartner e 
por executivos da Microsoft. Esse fenômeno indica que as tecnologias de consumo — como as 
ferramentas de redes sociais, conteúdos gerados pelo usuário e wikis (softwares de Internet 
que permitem aos usuários criar conteúdos coletivamente) — entram cada vez mais no dia-a-
dia das empresas americanas.  

Esses aplicativos voltados para o consumidor estão sendo usados para criar softwares mais 
rapidamente, compartilhar conhecimentos no âmbito da empresa, monitorar projetos e tornar 
os sistemas de informações corporativos mais acessíveis aos funcionários. De acordo com 
Steve Prentice, analista da Gartner, a inovação atualmente é obra do consumidor e de suas 
tecnologias favoritas. “O consumidor assume cada vez mais o controle do processo. É ele o 
responsável pelas especificações tecnológicas, por rupturas e pela modificação do equilíbrio de 
poder”, observa. 

Especialistas da Wharton também reconhecem que a tecnologia voltada para o consumidor 
tem sido usada com uma freqüência cada vez maior pelas empresas nos últimos anos. São 
características dessa nova tendência o surgimento de jovens profissionais versados em 
tecnologia — chamados de “nativos digitais”, já que se trata de uma geração que cresceu em 
ambiente de tecnologia digital —, predomínio de custos mais baixos e a necessidade de inovar 
rapidamente utilizando aplicativos de Internet.  Contudo, o fenômeno de consumerization 
coloca um desafio ao departamento de tecnologia tradicional das empresas. Antes, as 
empresas diziam qual software e hardware deveriam ser utilizados no ambiente de trabalho.  

Hoje, a escolha da tecnologia está se tornando cada vez mais democrática, uma vez que o 
peso dos trabalhadores nas decisões corporativas cresce continuamente. A tecnologia não 
pode ser definida como algo exclusivamente corporativo ou de uso pessoal do consumidor, diz 
David Hsu, professor de administração da Wharton. “Há uma convergência entre aplicativos 
corporativos e de consumo. As fronteiras desapareceram.” 

O que não se sabe é se a invasão da empresa americana pela tecnologia de consumo deverá 
persistir. Algumas tecnologias, como, por exemplo, a Research in Motion do BlackBerry, 
começaram dentro da empresa e se tornaram sucesso de público posteriormente. Os laptops 
pequenos e ultraleves começaram também dentro da empresa e só depois conquistaram o 
público. “Há um fluxo e refluxo, um vaivém. A inovação era obra das empresas, mas em 
meados dos anos 1990, a tecnologia de consumo tornou-se dominante”, diz Andrea 
Matwyshyn, professora de estudos jurídicos e de ética nos negócios da Wharton. 

 



Por enquanto, executivos da área de tecnologia dizem que o consumidor está no comando. “As 
formas pelas quais as pessoas querem interagir no ambiente corporativo está mudando”, disse 
Steve Ballmer, CEO da Microsoft, durante palestra proferida no congresso MIX08 promovido 
pela empresa em Las Vegas, em 6 de março. “O uso de mensagens instantâneas é cada vez 
maior. Houve uma época em que o e-mail era pouco comum na empresa.” A adoção da 
tecnologia de consumo no ambiente corporativo está em “fase inicial”, acrescentou Ballmer, 
salientando que a Microsoft vem desenvolvendo ferramentas de fácil utilização pelo 
consumidor em aplicativos da empresa, como o software Sharepoint para servidores, que 
permite às empresas compartilhar interiormente informações e documentos.  

“Observamos a convergência de tecnologias entre esses dois segmentos [consumidor e 
empresa], já que as necessidades do usuário vêm convergindo”, diz Christian Terwiesch, 
professor de gestão de operações e de informações da Wharton. Os trabalhadores, por 
exemplo, insistem para que a tecnologia corporativa — por exemplo, uma ferramenta de busca 
dentro da empresa — seja de fácil utilização pelo usuário, tal como o motor de busca do 
Google. 

Causando uma impressão positiva 

Contribui também para a convergência da tecnologia corporativa e de consumo o fato de que, 
hoje, a linha que separa a vida pessoal da profissional não tem mais contorno definido. 

Kendall Whitehouse, diretor sênior de TI da Wharton, observa que os trabalhadores muitas 
vezes realizam tarefas pessoais no trabalho — como, por exemplo, assistir ao último vídeo de 
sucesso no YouTube ou fazer compras na Amazon.com — e, não raro, concluem atividades 
específicas da empresa em casa. Como a linha que separa as atividades de trabalho das 
atividades do lar não é mais tão precisa quanto antes, o funcionário tem um papel cada vez 
mais importante em relação às tecnologias que utiliza. “A empresa não é mais a única 
fornecedora de tecnologias de serviço. As pessoas adotam rapidamente o que houver de mais 
fácil e conveniente”, diz Whitehouse. Isto significa, muitas vezes, utilizar serviços online 
gratuitos, como o Google Maps, Yahoo Finance ou o serviço de e-mail do Windows Live da 
Microsoft. 

É o que pensa também Peter Fader, professor de marketing da Wharton. “A IBM, Oracle e 
outras estão apenas reagindo às mudanças no comportamento do consumidor”, observa. “A 
mídia social — que compartilha informações como faz o consumidor no Facebook ou no 
MySpace — torna-se um personagem importante. Faz parte da revolução.” 

Para as empresas de tecnologia, a tendência atual de consumerization representa uma 
oportunidade. Em 6 de março, Jobs disse que a Apple tem planos de tornar seu iPhone mais 
fácil de usar pelas empresas. Uma nova atualização do software permitirá que o aparelho se 
conecte de forma mais objetiva aos sistemas de e-mail corporativos do Microsoft Exchange, 
conferindo ao produto de grande popularidade da Apple um número maior de recursos de 
segurança que impedirão a perda ou o roubo de dados. 

Com isso, a Apple espera que os consumidores levem o aparelho para o local de trabalho e 
solicitem às suas empresas que dêem suporte a ele. Consolidada a posição do iPhone, talvez a 
empresa se sinta mais motivada também a trabalhar com computadores da Apple. Andy 
Hargreaves, analista da Pacific Crest Securities, disse em uma nota de pesquisa que “o iPhone 
será, provavelmente, o primeiro aparelho da Apple a ser utilizado por milhões de usuários 
corporativos. Havendo uma impressão positiva, isso poderá resultar em uma forte demanda 
por Macs”. 

 



Fader refere-se à estratégia da Apple como uma espécie de técnica de “contato e incursão”, 
em que a empresa estabelece contato com um grupo de usuários de primeira hora — por 
exemplo, CEOs com um fraco por novos gadgets — e, posteriormente, espera que esses 
usuários façam propaganda do produto e o ajudem a atingir um público maior. 

Desafios de gestão 

Tudo isso, porém, coloca alguns desafios de gestão. Será que as empresas permitirão que seus 
funcionários utilizem o aparelho que quiserem? As ferramentas de Internet deveriam ter sua 
utilização limitada? Haveria algo de positivo no desmoronamento das fronteiras da tecnologia 
tradicional? Qual o impacto de tudo isso sobre a produtividade? 

As empresas estão apenas começando a lidar com todas essas questões. De acordo com 
Terwiesch, a crescente importância da tecnologia significa que o mundo corporativo terá de 
lidar cada vez mais com a adoção de escolhas feitas pelo consumidor. “Creio que essa 
convergência é conseqüência, em boa parte, do progresso tecnológico e da rápida deterioração 
dos preços. A tecnologia tornou-se tão barata que é realmente difícil ter diferentes níveis de 
preços para modelos corporativos e modelos de consumo.” Com o fim gradual da distinção 
entre tecnologia corporativa e de consumo, Terwiesch diz que as empresas deveriam testar 
novas técnicas operacionais. 

A Gartner prevê que, até 2011, 10% de todos os gastos com tecnologia da informação ficarão 
por conta dos empregados. Em outras palavras, os funcionários pagarão pela utilização da 
tecnologia de uso particular — laptops, iPhones etc. — no ambiente de trabalho, utilizando-a 
como ferramenta básica em suas atividades profissionais. Até 2015, os funcionários 
personalizarão 90% da tecnologia que utilizam no trabalho, segundo dados da Gartner. 

Hsu é um desses funcionários. Ele optou pelo iPhone em detrimento do BlackBerry, muito mais 
utilizado. Essa escolha independente apresenta um desafio para muitas empresas: com que 
rapidez uma companhia deve adotar uma tecnologia de consumo? “No caso de alguns 
aplicativos específicos, as empresas terão de agir rapidamente no processo de adoção”, diz 
Hsu, ressaltando que, a princípio, qualquer nova tecnologia de consumo resultará em 
benefícios para a empresa. 

O GPS, por exemplo, sistema de posicionamento global, é uma tecnologia de consumo popular, 
porém certos segmentos — funcionários de setores de emergência e de empresas de vendas e 
marketing — também o consideram muito útil para a obtenção das coordenadas de lugares 
específicos. “Há um ganho de produtividade”, diz Hsu. Contudo, nem todas as empresas 
devem adotar a tecnologia do GPS. “Há um espectro de adoção. É preciso monitorar a 
produtividade.” 

O desafio para as empresas consiste em imaginar um meio de administrar as tecnologias de 
consumo de tal forma que sua aplicação não seja limitada, mas que não resulte também em 
desperdício de tempo e dinheiro. Um levantamento feito em novembro pela Gartner constatou 
que 80% das empresas disseram considerar importante a rede social para o seu trabalho, 
porém 36% delas vetaram o acesso ao Facebook durante o expediente. 

A maior parte dos especialistas da Wharton diz que as práticas de gestão — por meio das quais 
procura-se instruir os empregados acerca das violações à política da empresa e os informa a 
respeito do monitoramento da produtividade — funcionam melhor do que o impedimento ao 
uso da tecnologia. “Se os empregados quiserem um handheld com um navegador de verdade, 
é provável que isso os torne mais produtivos. As novas tecnologias podem se tornar 
ferramentas capazes de conferir maior autonomia de decisão ao funcionário tanto no trabalho 
quando em momentos de lazer”, diz Whitehouse. 



Fader cita outra vantagem indireta disso: os empregados que levam tecnologia de uso pessoal 
para o trabalho podem ajudar a descobrir meios inovadores de funcionamento da empresa. 
“Com isso, o empregador transforma o empregado em detetive em busca de pistas de 
possíveis inovações tecnológicas. Há muito o que dizer em favor desse tipo de prática.” 

Uma questão de segurança 

Embora possa haver ganhos de produtividade para as empresas dispostas a testar as novas 
tecnologias de consumo, a segurança continua a ser o fator decisivo, dizem os especialistas da 
Wharton. 

De acordo com Matwyshyn, há problemas de segurança que impedem as empresas de adotar 
novas tecnologias de consumo. E se um aparelho trazido por um funcionário para o ambiente 
de trabalho não for suficientemente seguro para oferecer proteção à propriedade intelectual? 
Os consumidores não costumam dar a devida atenção a possíveis lapsos de segurança. “O 
consumidor faz parte da equação que torna complexa a questão da segurança das novas 
tecnologias”, diz ela. “O consumidor médio não tem muitos conhecimentos. É fundamental que 
os consumidores sejam rapidamente instruídos a se protegerem.” 

Todas as tecnologias relacionadas às redes — quer sejam aplicativos de Internet, quer 
aparelhos sem fio — devem necessariamente contar com recursos de segurança desde os 
primeiros momentos de sua criação. “Um dos recursos cada vez mais importantes de qualquer 
produto é a necessidade automática de segurança”, diz Matwyshyn, observando em seguida 
que a decisão da Apple de reforçar a segurança do iPhone foi uma medida importante. 

Whitehouse concorda que a preocupação com segurança é importante à medida que a 
tecnologia corporativa abre espaço para a revolução comandada pelo consumidor. “Embora 
seja do interesse da TI acolher as novas tecnologias de consumo tanto quanto possível em 
vista dos ganhos de eficiência e de produtividade por elas gerados”, diz Whitehouse, “os 
departamentos de TI devem se assegurar de que as atividades desenvolvidas pelos 
empregados não colocam em risco a segurança da empresa. A TI corporativa precisa saber 
equilibrar muito bem a inovação trazida pelo consumidor com a integridade da companhia”. 

Por fim, a combinação de tecnologia corporativa e de consumo faz sentido, acrescenta 
Matwyshyn. “Há uma ruptura constante entre o muro que divide a vida pessoal da vida 
profissional. Depois que ambos os lados entram em contato, não há caminho de volta.” 
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