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Consumerização: entenda-a 
ou seja devorado! 
Os smartphones e os tablets viraram objeto do desejo dos consumidores e como estes 
passaram a levar os devices para o ambiente de trabalho, as corporações acabam tendo reações 
que vão da absorção e exploração das suas possibilidades até a rejeição mais explícita. Entenda agora 
o conceito, seu impacto nas redes corporativas e na produtividade do profissional, além do que pode 
ser feito para administrar a questão e virar o jogo em favor da empresa 

N
ão vimos o Natal do iPad, 
como preconizou o 
Ministro Mercadante, em 
dezembro último, mas 
certamente os tablets ou 
mesmo smartphones de 

última geração estiveram no topo das 
"listas de Papai Noel". Verdadeira febre, 
o uso em larga escala destes 
equipamentos no ambiente de trabalho 
teve até um termo cunhado: 
consumerização. Amem ou odeiem essa 
possibilidade, as corporações não serão 
mais as mesmas depois dela. 

Primeiro é interessante conceituar a 
consumerização. Com mínimas 
variações, o neologismo quer dizer que 
as pessoas/consumidores carregam 
consigo equipamentos portáteis para 
dentro do ambiente corporativo. São 
múltiplas as marcas e plataformas, a 
partir dos smartphones e tablets, 
disponíveis no mercado e utilizadas para 
acessar desde e-mail até outras 
aplicações mais complexas. Com ou 
sem anuência das empresas. Em inglês, 

o termo ganhou a sigla BYOD (Bring 
Your Own Device) ou algo como traga o 
seu equipamento pessoal. 

"O processo de mudança está sendo 

impulsionado pelos usuários com as 
áreas de TI muitas vezes remando 
contra. O gap entre os desejos dos 
usuários e o que os departamentos 
permitem que eles usem nas empresas 
está aumentando. A TI ainda está sendo 
gerenciada pelos métodos tradicionais, 
com práticas de gestão de projetos da 
década passada, preocupações 
(algumas legítimas e outras nem tanto) 
de segurança, processos burocráticos e 
uma quase total aversão à introdução de 
inovações tecnológicas nas empresas", 
aponta Cezar Taurion, diretor de novas 

tecnologias aplicadas da IBM Brasil. Ele 
admite, entretanto, que pode estar 
generalizando, mas é em cima de uma 
percepção que indica uma aversão às 
mudanças nas corporações. 

Uma(s) realidade(s) 
Na prática, a consumerização é uma 

tendência ou uma realidade latente e sem 
retomo? Para Tom Puorro, diretor de 
gerenciamento de produtos IP da Cisco 
Systems, "os trabalhadores móveis e o 
ambiente de trabalho virtual chegaram 
para ficar, e 2012 promete ser um ano 
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muito interessante, sendo os líderes de TI 
um componente crítico na liberação da 
inovação e habilitação das organizações 
no aproveitamento da próxima onda de 
crescimento e oportunidades de 
negócios", complementou. 

Os estudos para entender o impacto 
deste fenômeno ganham volume, rapidez 
e contundência. Pesquisa realizada no 
final de 2011 pela Redshift Research, 
com patrocínio da Cisco, junto a 1,5 mil 
gerentes executivos de TI nos Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, França, 
Alemanha e Espanha, por exemplo, 
buscou avaliar a opinião, medos e 
esperança quanto ao uso dos 
dispositivos móveis em formato de tablet 
no local de trabalho. 

Entre os resultados mais 
interessantes - veja outros dados da 
pesquisa no quadro "Para entender o 
impacto global" - está a afirmação de 
48% dos executivos de que sua empresa 
nunca deveria autorizar os funcionários a 
trazerem seus próprios dispositivos. No 
entanto, 57% deles disseram que alguns 
funcionários usam os equipamentos 
mesmo sem consentimento. O maior 
índice de uso "sem aval", digamos assim, 
é nos Estados Unidos, com 64%, e o 
mais baixo na Alemanha, com 49% -
que não deixa de ser alto. 

Outro dado que chama a atenção: a 
constatação de que 51 % dos 
entrevistados sabem que o número de 
funcionários que utilizam seus próprios 
dispositivos para o trabalho está 
aumentando. O acesso aos servidores 
da empresa foi destacado como um 
"problema enorme" do fenômeno, igual 
ao dos dispositivos perdidos/roubados -
64% em todo o mundo. 

que em muitos países europeus e mesmo 
que nos Estados Unidos, com 89%. Mais 
incrível ainda, agora globalmente, é que 
91 % das empresas no universo 
pesquisado já permitem qualquer 
equipamento e/ou possuem uma lista de 
dispositivos aprovados ou mesmo 
fornecem tablets para seus funcionários. 

A justificativa para essa liberação, 
segundo a maioria dos executivos 
participantes (58%), é que os devices 
difundem a habilidade dos seus 
funcionários trabalharem de qualquer 
local, seguido pelo fato dos funcionários 
estarem mais dispostos a trabalhar após 
o expediente (42%). "Para os líderes 
empresariais, a consumerização da TI 
tem menos a ver com o consumidor e 
mais com a maneira como os 
funcionários trabalham", destaca 

Hamilton Berteli, CTO da Avanade no 
Brasil. "Nossa pesquisa demonstra que a 
produtividade e o acesso de qualquer 
lugar são mais bem avaliados pelos 
executivos", completa. 

Reinaldo Ópice, vice-presidente da 
Enterasys para América Latina, e que já 
fez apresentações falando sobre o BYOD, 
aponta que existe uma heterogeneidade 
na forma como as corporações brasileiras 
têm tratado o tema. 

"Ainda vemos muitas empresas que 
resistem e impedem a conexão dos 
devices com as redes corporativas, 
alegando desde problemas de segurança 
até queda na produtividade. E outras que 
não só abriram como incentivam, ainda é 
raro, mas elas existem. Lá fora há até 
quem dê um bônus para o funcionário 
adquirir seu tablet", argumenta. 

Para o executivo, o movimento da 
consumerização tem alguns elementos 
do que vimos na onda dos 
messengers - na qual os funcionários 
trouxeram a ferramenta para dentro 
das empresas de forma acelerada. "As 
empresas, de forma geral, estão 
despreparadas, principalmente pela 
velocidade como as coisas estão 
acontecendo. E, pior, os executivos 
brasileiros são muito conservadores, 
principalmente em TI", admite. 

São apenas desculpas? 
Segurança e perda de 

produtividade ainda são as justificativas 
mais frequentes para barrar a 
consumerização "por essas praias", 
como constatou Marcelo Landi, country 
manager da Citrix no Brasil. "Mas o 
que é mais inseguro: o sujeito que 

"E um desafio para 
as empresas que 
precisam encontrar 
uma forma de 
oferecer aos 
colaboradores a 
flexibilidade de 
utilizar o dispositivo 
que melhor atenda 
as suas 
necessidades de 
trabalho e, ao 
mesmo tempo, 
mantenha dados e 
ferramentas 
corporativas 
disponíveis e 
seguras" 

MARCELO LANDI, 
DA CITRIX 

E no Brasil 

Com menor abrangência, mas 
envolvendo o Brasil, a pesquisa 
"Dissipando seis mitos sobre a 
Consumerização de TI", feita pela 
Avanade, joint-venture de serviços de 
tecnologia da Accenture e da Microsoft, 
tem como base 605 líderes seniores de 
TI de 17 países. E ela traz resultados 
bem distintos. Um dos mais eloqüentes 
revela que 88% dos executivos admitem 
que os funcionários já estão usando suas 
próprias tecnologias pessoais para 
propósitos profissionais. 

Mas prepare-se para não cair da 
cadeira. Os executivos brasileiros 
apontam que o uso de tecnologias de 
computação pessoal no local de trabalho 
para fins comerciais é de 97% - maior do A ut
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"Ainda vemos 
muitas empresas 

que resistem e 
impedem a 

conexão dos 
devices com as 

redes corporativas, 
alegando desde 

problemas de 
segurança até 

queda na 
produtividade. E 

outras que não só 
abriram como 

incentivam, ainda é 
raro, mas elas 

existem. Lá fora há 
até quem dê um 

bônus para o 
funcionário adquirir 

seu tablet" 

REINALDO ÓPICE, 
DA ENTERASYS 

"espeta" um pen drive no PC corporativo 
ou o que usa um dispositivo pessoal?", 
questiona. 

O avanço de tablets e smartphones 
tem sido uma alavanca importante para 
quem, como a Citrix, trabalha fortemente 
com virtualização e cloud computing. 
Tecnologias que são necessárias para uma 
melhor abordagem, uso e gerenciamento 
da consumerização. "Estamos 
praticamente voltando ao conceito de 
mainframe, com dispositivos acessando 
algo único, com administração de forma 
centralizada. Hoje, já conseguimos 
entregar o Win7 pelo smartphone, por 
exemplo", explica. 

Como alerta Landi, não se trata 
apenas de um fenômeno de consumo. "É 
um desafio para as empresas que 
precisam encontrar uma forma de 
oferecer aos colaboradores a flexibilidade 
de utilizar o dispositivo que melhor atenda 
as suas necessidades de trabalho e, ao 
mesmo tempo, mantenha dados e 
ferramentas corporativas disponíveis e 
seguras", completa. 

O perfil das empresas que flexibilizam 
o uso de dispositivos é bem próximo de 
quem investiu em cloud, com as 
organizações de porte médio migrando 
de forma mais acelerada. "Quem possui 
aplicações como Salesforce evoluiu 
rapidamente, assim como as empresas 

que trabalham com tecnologia", 
enumera Ópice. 

Modo de usar 
Ok, a empresa deixou seus 

funcionários usarem os devices, mas 
quais os impactos e como proceder? 
Para Paulo Roberto Carvalho, diretor de 
negócios de outsourcing da Unisys 
América Latina, "é preciso planejar 
cuidadosamente e estabelecer processos 
efetivos de gerenciamento do projeto. Em 

outras palavras, lidere o processo e não 
entre no 'modo evasivo'", ensina. 

E ele continua: "revise ações, planos, 
papéis e responsabilidades necessárias 
para gerenciar e oferecer suporte a 
qualquer dispositivo - e complemente 
com o que um equipamento novo 
específico possa requerer". Outro ponto 
importante para o executivo é a análise 
de falhas de segurança e a proteção por 
meio de ferramentas, processos e 
políticas de utilização. 

Para Landi, o aumento de produtividade 
- ao contrário do que diz o mito - com o 
uso dos devices é um ponto importante a 
ser considerado, assim como os ganhos de 
mobilidade extrema. 

E para as corporações? Ópice, da 
Enterasys, fala em diminuição dos custos 
com ativos e também melhoria na 
qualidade do trabalho. Porém, é preciso 
que tanto as empresas quanto seus 
colaboradores não exagerem nas horas 
"conectadas" - que em algumas 
situações já motiva até alterações no 
contrato de trabalho. 

"Danos" colaterais 
Outro efeito colateral interessante é o 

incremento do trabalho remoto, o que 
pode diminuir ainda mais os custos para 
os gestores e trazer mais satisfação para 
os empregados. Assim como favorece 
ainda mais a construção de um ambiente 
colaborativo. 

Melhor, as redes corporativas em 
muitos casos diminuem seus dados 
trafegados - e em compensação 
aumentam e muito o tráfego nas telcos. "E 
o ambiente, com a virtualização, é mais 
controlado, como no sentido da atualização 
dos sistemas. O que vai diminuir o valor 
pago por licenças. E melhorar a segurança, 
com um melhor gerenciamento da base de 
dados", assegura Landi. 

Não é por acaso que o consumo de 
banda, assim como a segurança, são os 
temas mais freqüentes das perguntas dos 
gestores quando pensam em 
consumerização. "São questões primárias, 
mas é a tônica ainda", lembra Ópice. O 
acesso seguro pode ser mediado com a 
construção de uma VPN, por exemplo. 

Diante dessa realidade, qual será o 
cenário que veremos no Brasil ao final de 
2012? A resposta vai desde uma 
flexibilização ainda maior na entrada dos 
dispositivos - com efeitos positivos em 
questões como cloud e virtualização - até 
casos em bom número que podem trazer 
uma melhor avaliação dos prós e contras 
da consumerização. A ut
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Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 8, n. 76, p. 10-12, jan/fev. 2012.




