
2012: o ano da loja de aplicativos corporativos 
Paul Krill 
 
Com o uso crescente de smartphones e tablets, empresas buscam uma forma de distribuir 
seus próprios aplicativos. 
 
Com mais funcionários usando smartphones e tablets para os negócios, as empresas estão 
montando suas próprias lojas de aplicativos para distribuição de aplicativos, alavancando um 
modelo de consumo para o acesso ao aplicativo móvel que está sintonizado com o local de 
trabalho. Em vez de sobrecarregar o pessoal de TI, já sobrecarregadas com a obtenção de 
aplicações para dispositivos individuais, essas lojas de aplicativos fornecem um mecanismo 
central de distribuição para os empregados a fazer download de aplicativos próprios. 
 
Tecnologias da App Store de empresas como a AppCentral, App47 e Apperian imitar lojas de 
produtos populares aplicativos como o Google Play (anteriormente o Android Market]) e App 
Store da Apple, mas proporcionar o acesso a aplicativos necessários no local de trabalho. 
Organizações controlar o acesso às lojas, que podem ser baseados em nuvem. Os usuários 
acessam então as lojas diretamente de seus dispositivos, seja corporativo ou emitido auto-
comprado, e exibir uma paleta de aplicativos, que podem ser desenvolvidos por terceiros ou 
internamente. 
 
"Este conceito de loja toda app é uma maneira de implantar esses aplicativos perfeitamente 
móveis para os usuários", diz Vizay Kotikalapudi, gerente sênior de gerenciamento de endpoint 
da Symantec e da mobilidade, que em uma recente pesquisa de profissionais de TI em 6,275 
organizações descobriram que 66 por cento dos entrevistados estavam considerando o 
desenvolvimento de uma loja de aplicativos da empresa. Isso é uma grande mudança a partir 
de 2011, diz CEO App47 Chris Schroeder: "A empresa não estava focado no todo ou em lojas 
de aplicativos móveis corporativos app" em 2011, mas "em 2012, estamos vendo o completo 
oposto." 
 
Nada como uma imagem de disco para dispositivos móveis 
 
Obter aplicações para dispositivos móveis é diferente de realizar a mesma tarefa para sistemas 
maiores. "Se você pensar em desktops e laptops, empresa de TI durante anos dependeu 
principalmente de uma série de ferramentas, talvez o mais proeminente a imagem de disco 
corporativa" para obter os aplicativos instalados, diz John Dasher, vice-presidente de produtos 
e marketing da AppCentral. "Não há realmente uma imagem de disco corporativo para um 
dispositivo móvel." 
 
Este é o lugar onde a empresa loja de aplicativos entra em jogo, diz ele. As empresas que 
desenvolvem seus próprios aplicativos personalizados, por exemplo, não querem fazer a sua 
propriedade intelectual disponível em uma loja de aplicativos comerciais, assim que criar a sua 
própria. 
 
Lojas de aplicativos também permitem o acesso dos funcionários a partir de onde quer que 
estejam. ThinkBasis, que vende aplicativos de vendas para cirurgiões plásticos, está usando o 
serviço App47 loja de aplicativos, pois permite que os funcionários acessem aplicativos de 
diferentes locais. "Precisávamos de algo que nos permite dar [o pessoal de vendas] as 
ferramentas de que necessitam" para acesso remoto, diz Nick Dumitru, presidente do 
ThinkBasis. 
 
O movimento da loja corporativa aplicativo está em seus primeiros dias, diz Dasher, 
estimando-se menos de 10 por cento das empresas agora têm. IOS da Apple eo Android do 
Google são as escolhas dominantes. 
 
GE recebe um início precoce app store 
 
General Electric lançou sua própria loja de aplicativos corporativos para os funcionários em 
2009, chamando-a GE AppCentral, embora não seja ligado ao fornecedor do mesmo nome. Os 
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funcionários têm aplicativos baixados mais de 350.000 vezes, incluindo a produtividade e 
service-oriented software. Os usuários podem acessar a loja em seu telefone móvel ou através 
da Web e tiver um aplicativo enviado por email para seu smartphone, diz Dayan Anandappa, 
CIO da mídia digital na GE. Mobilização é estratégica para a GE, diz ele, é por isso que foi um 
dos primeiros a adotar a loja de aplicativos da empresa. Usuários fazer download de 
aplicativos baseados em direitos de acesso específicos. 
 
Outra questão é reconhecer a interface do usuário tem de ser flexível. "Quando você está 
projetando isso, você tem que estar ciente do fato de que as pessoas vão estar acessando 
através do seu dispositivo móvel com fatores de forma diferentes", diz Anandappa. Assim, as 
interfaces adequadas devem ser fornecidos, diz ele. 
 
App Store serviços em nuvem emergentes 
 
App47 lançou o seu serviço baseado em nuvem há um ano. A empresa também tem uma 
solução premissa-on, voltada principalmente para o governo federal, que ainda não está 
confortável com o uso da nuvem, CEO diz Schroeder. 
 
Da mesma forma, AppCentral oferece SaaS e soluções on-premise. Mas semelhante à 
experiência App47, 85 a 90 por cento dos clientes optar pela versão em nuvem. "Mais e mais 
companhias estão tentando descobrir a conveniência e disponibilidade imediata de soluções de 
cloud computing basta fazer muito sentido", diz VP produtos Dasher. 
 
BYOD uma força motriz, mas não é obrigatório 
 
O BYOD (traga seu próprio dispositivo) o fenômeno, em que os funcionários querem usar o 
dispositivo de sua escolha tanto para uso pessoal e empresarial, é definitivamente um papel no 
surgimento de lojas de aplicativos corporativos. 
 
Chris Hazel, analista do 451 Research, diz que as lojas de aplicativos corporativos são 
"basicamente facilitador outro BYOD", onde as aplicações e os dados se tornam mais críticos, 
em oposição a dispositivos específicos, diz ele. 
 
Claro, você não tem que apoiar BYOD para beneficiar do uso de uma loja de aplicativos da 
empresa. Caso em questão: a GE, que suporta apenas dispositivos GE-previstas, incluindo 
principalmente iOS e BlackBerry, da RIM, bem como alguns dispositivos Android e Windows 
Mobile. A empresa está olhando para opções BYOD, mídia digital notas CIO Anandappa. 
 
É claro, porém, que, independentemente de uma empresa está emitindo seus próprios 
dispositivos ou deixando os usuários a escolher, a tendência de empresas que se instalarem as 
suas próprias lojas de aplicativos móveis é aquele que é provavelmente a disparar em 
crescimento. Empresa de TI rapidamente mudou-se para o mundo dos smartphones e tablets, 
e lojas de aplicativos estão indo para servir como uma ferramenta de gestão estratégica. 
 
Fonte: CIO, 17 abr. 2012. [Portal]. Disponível em: <http://cio.uol.com.br>. Acesso 
em: 18 abr. 2012. 
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