
Tecnologia móvel
está proporcionando

benefícios reais,
mas a complexidade

crescente e o
modo
como ela é

adquirida e

gerenciada
podem

esticar

demais a
corda de Ti.

Estes são os

principais resultados
de uma pesquisa

com 531 decisores
de mobilidade

em empresas
norte-

americanas,
realizada
pelo

Forrester
Research

em parceria
com a Network

World, que examinou

o ambiente móvel
atual e a estrutura
organizacional
necessária para evoluir

a mobilidade.
Há muitos desafios

pela frente, mas a pesquisa

i apontou um amplo consenso
de que a mobilidade j á
está pagando dividendos.

Mais especificamente, os
entrevistados disseram que os
dispositivos móveis melhoram

a flexibilidade do usuário
(43%), o tempo de resposta a

problemas internos (42%) e o
tempo de resposta a problemas
de clientes, parceiros e outros
externos (38%).

O truque será obter

benefícios ainda maiores
à medida que a tecnologia

amadurecer e mudar, o

que exigirá estratégia e
controle mais centralizados
do que atualmente. Metade

dos entrevistados espera
disponibilizar PCs móveis
para três quartos dos seus
funcionários até 2013. Mas
a mudança maior virá com

handhelds.
A preferência dos

usuários por dispositivos
móveis - incluindo celulares
convencionais, PDAs e

smartphones-está passando
de dispositivos centrados
em voz para dispositivos
centrados em dados. Hoje,
41% dos entrevistados utilizam
smartphones, número que
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dobrará nos próximos cinco
anos, o que resultará em

mais dados e mais aplicativos
críticos a serem gerenciados e

protegidos.
Este ambiente misto

aumenta os problemas para
TI, que está perdendo a
percepção das funcionalidades

dos dispositivos, dos níveis
de segurança e da capacidade
de gerenciar e sincronizar
recursos móveis e corporativos.
E a coisa piora ainda mais

quando se considera a
diversidade da rede.

Qual é a boa notícia, então?

A adoção da tecnologia
móvel - ainda na fase inicial

em muitas empresas-
está mostrando retornos
impressionantes. Aliar o
ROÍ da mobilidade e um
forte plano de propriedade
e gerenciamento da
infra-estrutura ajudará as

organizações a extrair o
máximo da mobilidade.

O controle central é

fundamental para que se possa
usufruir os benefícios dos
investimentos em dispositivos,

redes e aplicativos móveis.
Embora a preferência por
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dispositivos e o uso das redes

wireless internas e externas
tenham sido relativamente
homogêneos nas organizações

entrevistadas, cada empresa
faz procuremem e suporta a
mobilidade de uma maneira
específica.

Três quartos das

organizações estão fornecendo
dispositivos e serviços a
funcionários cujo suporte é
feito por TI. Apesar de este ser
o meio mais simples de ganhar

poder sobre os dispositivos
e os serviços, sempre há

exceções à regra. Segundo

dois terços dos entrevistados,
o cargo costuma ser o fator
determinante para a obtenção
de um dispositivo. Analisando-
se os cargos, a complexidade
da provisão de dispositivos
fica ainda mais evidente.

Em resumo, não está claro
se muitas empresas têm uma
abordagem consistente para
procurement, gerenciamento

e segurança de dispositivos.
O Forrester observa a
tendência de o procurement

de serviços ser da alçada de

um departamento à parte.
Esta separação cria uma
dissonância natural entre
dispositivos e serviços e

pode manifestar-se como
um conjunto desarmonioso

de funcionalidades quando
aplicativos críticos ao
negócio são disponibilizado
para os usuários.

Para extrair o máximo
dos investimentos em

mobilidade, o Forrester
recomenda criar uma nova
função de TI: Operações
Móveis. A consultoria
define este profissional
como "um coordenador

encarregado de gerenciar
redes móveis dentro e fora
da organização, escolher

dispositivos e assegurar
que estes dispositivos sejam
protegidos e gerenciados
adequadamente».

A criação da função
não deve representar um
afastamento muito grande das
práticas existentes. A pesquisa

revelou que três quartos das
organizações, atualmente,
reúnem o gerenciamento de

PCs e de dispositivos móveis
no mesmo grupo e outros

14% esperam consolidar
grupos diferentes em um
prazo de cinco anos. O fator
mais importante na criação

da nova função é incluir e
alinhar todos os elementos
críticos que garantem que a
mobilidade continue a gerar

benefícios.
O desenvolvimento de

recursos internos para
preencher este posto deve

ser um processo gradual que
termina com a centralização
de tudo que é móvel. Se isso
já não tiver sido feito, o ponto
de partida é concentrar a

tomada de decisão em PCs
e dispositivos móveis. Isso
ajudará a assegurar que a

empresa não esteja custeando
funcionalidades duplicadas.

(tradução da Nettmrk World)
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