
rigor as áreas de 
infraestrutura de Tl devem 
padronizar seu parque de 
equipamentos. Mas este é 
um conceito que não se 
aplica mais aos dispositivos 

móveis diante da crescente 
consumerização, movimento praticamente 
irreversível que leva os funcionários a levar 
para a empresa aquele equipamento 
especial que ele próprio escolheu. 
Pesquisa global da Avanade "Dissipando 
seis mitos sobre a Consumerização de Tl", 
apontou que no Brasil quase 97% dos 
colaboradores usam seus devices pessoais 
para finalidade do trabalho, a segunda 
colocação da prática no mundo. E se a 
consumerização assusta e incomoda a Tl, 
enche os olhos do CFO, pela economia de 
capex que proporciona. 

Este fenômeno gerou um dos 
grandes desafios hoje das áreas de 
infraestrutura, que é como gerenciar e 

garantir a segurança de aparelhos 
diversos que não pertencem à 
empresa, mas que são empregados na 
lida corporativa. Os limites entre a 
segurança e a privacidade são tênues e 
a tarefa de administrar esta 
complexidade acabou por gerar um 
novo mercado. Hoje ele é disputado 
por players que vão de empresas como 
SAP e IBM, que têm plataformas de 
Mobile Device Management (MDM), a 
integradores de mobilidade e 
desenvolvedores de aplicativos, e, 
como não poderia deixar de ser, os 
fornecedores da área de segurança. 

"As empresas não podem mais dizer 
não a consumerização, principalmente 
quando se tratam das novas gerações. 
Têm que dizer sim, mas controlar o que 
eles podem fazer", diz Charles Simão, 
especialista em segurança virtual da 
Trend Micro, que conta com a suíte 
Trend Micro Mobile Security. O conjunto 

de sistemas permite criar mecanismo 
para bloquear o aparelho em caso de 
perda, instalar e desinstalar aplicativos, 
localizar, colocar senha, realizar 
inventário, criptografar o cartão de 
memória quando necessário, impedir 
jogos ou o acesso ao Youtube quando 
estiver na rede da empresa. 

Se no mundo do desktop a empresa 
tem que conviver com no máximo três 
sistemas operacionais, no mundo móvel 
este número dobra: Android, iOS, 
Symbian, BlackBerry, Windows Phone, 
fora as versões para tablet. Simão 
observa que, por ser aberto, o Android é 
o que tem mais maware, pois se pode 
instalar qualquer coisa. Diferentemente do 
iOS da Apple que exige análise do 
aplicativo, a não ser os usuários que 
partem para o Jail breack, 
desbloqueando os dispositivos de 
segurança do aparelho. 

A Trend identificou 5 mil aplicativos 
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ser cadastrado e gerenciado. Além disso, 
é possível implementar perfis para que o 
usuário só tenha acesso ao que é 
necessário para as suas funções. A 
empresa também pode criar sua loja de 
aplicativos", enumera Valverde. 

A ferramenta faz ainda o inventário 
levantando quais dispositivos estão 
ativos, com quem estão e quais as 
aplicações que cada um roda. No 
contexto da consumerização ele 
recomenda que seja monitorado 
apenas o uso corporativo. E cada 
empresa define a sua política. A oferta 
da SAP inclui tanto vendas para 
empresas como para integradores, 
sejam os de mobilidade como a Navita 
ou parceiros como Sonda, Resource e 
Stefanini, entre outras. 

A IBM estendeu as funcionalidades 

do Tivoli, que já era usado para 
gerenciamento de diferentes end points 
como PCs, notebooks e ATMs, para o 
mundo da mobilidade com o IBM End 
Point Manager lançado após a aquisição 
da Big Fix. "As empresas já vinham 
sofrendo com o desafio de administrar 
ambientes heterogêneos. O que já era 
complicado e exigia mais de uma 
ferramenta, hoje piorou com a mobilidade 
e a consumerização. A IBM dispõe de 
uma única ferramenta que resolve todos 
os problemas", garante Abreu. 

A solução de mobilidade é um MDM 
que endereça dois pontos: proteção e 
gestão dos dispositivos. No primeiro caso 
garante a proteção das informações 
corporativas permitindo apagar em caso 
de perda e por meio de um processo 
seletivo (new wipe), que faz a varredura 
apenas neste campo. Também ajuda na 
implementação de políticas e caso o 
usuário mude uma configuração o 
aparelho emite um alerta ao administrador 
permitindo que ele identifique o que não 
está em conformidade. 

Na gestão, permite identificar quem 
está acessando a rede e por qual 
dispositivo e que aplicações tem 
instalado. Abreu observa que as 
empresas liberaram o acesso a email e 
calendário, mas o uso de aplicações 
móveis vai crescer exponencialmente. 
Uma das formas de gerenciar isso é criar 
lojas de aplicativos e implementar 
configurações remotas e administrar 
aplicações que o usuário não deve usar. 

Na Tivit, integradora de Tl, até pelo 
perfil tecnológico, a consumerização 
atingiu níveis altíssimos. Nenhum 
problema para a empresa que resolveu 
administrar a questão indo direto à fonte, 
tirando o foco dos devices e 
concentrando esforços na proteção das 
informações na sua origem. Fabiano 
Droguetti, diretor de soluções e 
tecnologia da empresa, observa que a 
companhia já presta serviços de alta 
criticidade em infraestrutura de Tl de 
empresas como administradoras de 
cartões de crédito e meios de 
pagamentos e utiliza normas como a ISO 
27001 e PCI-BSS. 

"Essas informações dos clientes, que 
a gente acaba tendo acesso, exigem um 
cuidado adicional e uma política de 
controle e classificação. Nossa 
preocupação maior é com o controle da 
fonte da informação nos clusters, com 
mecanismos como data loss prevention 
para o controle dos fluxos de informações 
na rede e criptografia. Com isso, vemos a 
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consumerização como algo natural, 
porque o controle está na fonte e não na 
ponta", diz Droguetti. 

Quanto ao tráfego de dados, tudo 
que passa pela rede é monitorado. "A 
partir do momento que o usuário se 
conecta na rede, está sendo monitorado. 
Se ele tentar copiar uma lista de cartão 
de crédito para um pendrive será 
bloqueado. Enfim nossa estratégia é 
muito mais na informação do que no 
dispositivo", distingue Drogetti. 

Serviços 
Boa parte do trabalho de gestão dos 

dispositivos móveis vem sendo 
executada pelos integradores. A 
Microcity está lançando a oferta Mobile 
Corp levando a experiência que já tem 
em notebooks para tablets e 
smartphones. A empresa executa a 
logística de distribuição, oferece suporte 
em inglês, espanhol e português e faz o 
gerenciamento do hardware e das 
aplicações estabelecendo as regras da 
politica de acordo com os perfils. E 
executa o trabalho por meio de uma 
parceria com a Navita que, por sua vez, 
atua no nicho de integração e 
desenvolvimento de mobilidade. 

A Navita utiliza as plataformas Afaria, 
da SAP, o Zenprise e está testando o 
recém lançado Fusion, da RIM, além do 
Air Watch, da Good Technology. Todos 
podem ser usados para serviços de 
MDM com os quais é entregue uma 
camada de serviços que vai de suporte 
técnico, suporte ao ambiente, 
sincronismo de emails, monitoramento 
pró-ativo, gestão de inventário e 
logística, até a gestão dos contratos 
com as operadoras. "É possível saber 
quando chega um lote de equipamentos 
e monitorar quando começa e termina a 

garantia e o comodato", diz Paulo 
Delpizzo, diretor de soluções de 
mobilidade da empresa. 

A Abacomm desenvolve e opera 
aplicativos de mobilidade na 
modalidade de serviços. Para esta base 
de clientes presta serviços como gestão 

de ativos, aplicativos e usuários, além 
de suporte remoto. Mas sempre 
atrelado aos contratos de SaaS. 
Segundo Ulisses Campos, diretor 
executivo da empresa, o MDM permite 
a proteção dos ativos por meio de 
inventários constantes, e a garantia que 
os equipamentos estejam configurados 
da melhor forma possível. Mas nem 
todo contrato solicita o MDM. 

"Hoje há no mercado dois tipos de 

lançada em julho", diz Ricardo Picolli, 
CTO da Prime System. 

Julio Fábio Chagas, diretor comercial 
da integradora MC1, observa que entre 
as empresas que já assumiram o que 
era inevitável, nem todas ainda estão 
atentas para a necessidade de se 
gerenciar esses parques heterogêneos. 
"De 45 clientes com operações na 
América Latina, cinco têm contrato de 
gestão dos equipamentos", diz Chagas. 
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Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 8, n. 79, p. 21-23, maio 2012.




