
Mercados emergentes são mais abertos à consumerização 
 
Estudo da Dell e Intel aponta que organizações no Brasil, China e México estão à frente do 
Reino Unido na adoção de tecnologias pessoais no trabalho. 
 
Países emergentes são mais abertos às mudanças impulsionadas pela tecnologia pessoal no 
ambiente de trabalho. Essa é a conclusão de um estudo realizado pela Dell e Intel em 11 
países, incluindo o Brasil. De acordo com a pesquisa intitulada "A Força de Trabalho em 
Evolução" empresas no Brasil (50%), China (59%) e México (57%) estão bem à frente do 
Reino Unido (27%), França (28%) e EUA (29%) em relação à consumerização. 
 
Entre os países avaliados, mais de 80% dos 8.360 funcionários ouvidos aceitam a contribuição 
da tecnologia como solução de problemas, embora haja uma disparidade significativa em 
atitudes entre verticais, aponta o estudo, com 87% de engenheiros e profissionais da imprensa 
exaltando as capacidades para solução de problemas versus 67% em serviços de emergência e 
forças armadas. 
 
“Os resultados da pesquisa demonstram a crescente correlação entre acesso à escolha de 
tecnologia e qualidade no local de trabalho e satisfação, produtividade e inovação do 
funcionário. Organizações inteligentes não podem mais ignorar o fenômeno da consumerização 
e devem ficar atentas às mudanças que virão”, avalia Raymundo Peixoto, diretor-geral da Dell 
Brasil. 
 
O levantamento indica ainda que está aumentando a influência dos profissionais na escolha 
das tecnologias para uso no trabalho. Esse cenário é realidade para mais de quatro entre dez 
funcionários. Isso prevalece mais no setor privado (45%) do que no público (32%).  
 
Além disso, seis a cada dez funcionários ao redor do mundo disseram que seriam mais 
satisfeitos se pudessem escolher suas próprias tecnologias. A interoperabilidade está se 
tornando rapidamente uma regra, com 59% dos funcionários capazes de compartilhar dados 
entre todos os seus dispositivos.  
 
“Ao oferecer a oportunidade de escolher o dispositivo com os quais têm mais facilidade de uso, 
TI pode criar uma nova onda de colaboradores altamente produtivos e que têm poder para 
impulsionar inovação e colaboração nas organizações”, observa Fernando Martins, presidente e 
gerente-geral da Intel Brasil. 
 
Para Peixoto, assim como as tecnologias continuam a evoluir e os indivíduos a utilizam de 
forma cada vez mais sofisticada, assim também será o desejo deles de transferir essas 
experiências ao local de trabalho para serem mais produtivos e eficientes. 
 
Fonte: Computerworld, 15 mar. 2012. [Portal]. Disponível em: 
<http://computerworld.uol.com.b>. Acesso em: 16 mar. 2012. 
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