
Estudo mostra como 193 executivos de mercado estão lidando com a 
consumerização da TI 
 
Para avaliar como os gerentes de TI estão fazendo para acompanhar os novos desafios de 
gerenciar e garantir a segurança de dispositivos móveis inteligentes, a LANDesk entrevistou 
193 profissionais de informática sobre suas estratégias e sobre as tecnologias que utilizam 
para estar atualizados 
 
A LANDesk Software, líder mundial em gerenciamento de desktops, dispositivos móveis e 
servidores, apresenta um estudo mostrando que o papel dos gerentes de TI mudou 
drasticamente em um curto período de tempo. A consumerização da TI está trazendo novos 
desafios de gestão para o mercado; passa a ser essencial gerenciar, garantir a segurança e 
controlar dispositivos móveis inteligentes e ferramentas de conexão remota avançadas. 
"Virtualmente tudo o que lemos na imprensa e de que temos notícias em primeira mão de 
nossos clientes aponta para o fato de que a TI está no ápice de uma mudança radical e o 
usuário final de computação jamais será o mesmo", declara Marcelo Lava, diretor da LANDesk 
América Latina. "Foi-se o tempo em que o gestor de TI tinha de realizar o provisionamento e a 
manutenção de uma única plataforma de computação. Esta pesquisa demonstra a natureza 
radical dessa evolução e enfatiza a urgência de uma mudança". 
  
Para avaliar como os gerentes de TI estão fazendo para acompanhar o ritmo, a LANDesk 
Software, um dos principais fornecedores de gestão do ciclo de vida de sistemas, segurança de 
limite de rede e gestão de serviços de TI, recentemente entrevistou 193 profissionais de 
informática dos EUA sobre como eles estão se adaptando à nova força de trabalho móvel em 
franca evolução. 
  
37% dos entrevistados apontam incidência de malware em suas empresas - Esse estudo 
envolveu gerentes e administradores de TI em organizações corporativas de médio a grande 
portes. Desses entrevistados, 96% reportaram que os usuários finais de suas organizações 
agora estão usando dois ou mais dispositivos de computação no local de trabalho; no entanto, 
apenas 75% relataram estar de fato gerenciando dois ou mais dispositivos por usuário. Esta 
discrepância demonstra que os usuários finais estão adotando mais dispositivos num ritmo 
mais rápido do que os gerentes de TI são capazes de acompanhar. 
 
Os outros resultados da pesquisa revelam que, dos entrevistados: .44% declararam que pelo 
menos parte de sua mão de obra trabalha remotamente |.77% afirmaram que os usuários 
finais usam seus dispositivos móveis pessoais no local de trabalho| .54% reportaram não ter 
atualmente em vigor nenhuma estratégia de segurança para dispositivos móveis|.37% 
relataram que lidam com mais de 10 incidentes de malware por mês. 
[www.landesk.com/newmobileworkforce]. 
  
A LANDesk Software é um dos principais fornecedores de soluções para gerenciamento de 
sistemas, segurança, serviços de TI, e de processos para desktops, servidores e dispositivos 
móveis de toda a empresa. A LANDesk permite que milhares de organizações possam 
facilmente implementar e usar soluções de gerenciamento end-to-end. [www.landesk.com]. 
 
Fonte: Fator Brasil. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=206514>. Acesso em: 
15 jun. 2012. 
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