
Qual sua 
estratégia de 
mobilidade? 

Empresas precisam de planejamento, 
controle e gestão do uso dos dispositivos 
móveis para crescer com eficiência e 
segurança. Renato Improta 

o FENÔMENO DA MOBILIDADE CORPORATIVA t em sido comparado, em 

grau de importância, ao surgimento comercial da internet nos anos 
1990. No Brasil, mais da metade dos telefones celulares vendidos 
já são smartphones, com conexão à internet — o que significa que 
o aparelho já atingiu todas as classes de renda. Os aplicativos estão 
cada vez mais fáceis de baixar e usar, muitos são grátis, e muito 
intuitivos. A enorme taxa de adesão dos consumidores a dispositi-
vos móveis desencadeou algo conhecido como "consumerização" 

— ou "trazer o seu próprio dispositivo" (em inglês, "bring your own 
device", conhecido pela sigla BYOD). A ut
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O uso intensivo na vida pessoal, vem levando a 
uma pressão crescente por parte dos funcionários 
pelo uso de soluções de mobilidade também nas 
empresas onde trabalham, para facilitar o acesso a 
dados, integração e realização de tarefas. E a pressão 
não vem apenas de trabalhadores remotos, mas tam-
bém de quem trabalha dentro da empresa e passa 
parte do tempo fora da sua mesa, em reuniões, inter-
nas ou externas, ou em viagens. Muitos perceberam 
que é prático e rápido fazer treinamentos, relatórios 
de despesas e aprovações de orçamento em qualquer 
lugar, com um dispositivo móvel, em vez de apenas 
do seu próprio desktop. A pressão pela adoção de 
smartphones e tablets vem de todas as camadas e 
hierarquias, de fora para dentro das empresas. 

As áreas de tecnologia da informação nas em-
presas precisam responder de alguma forma a essa 
pressão crescente, pois já perceberam que, apesar 
dos inúmeros desafios, é melhor surfar nessa onda 
do que ficar de fora. No entanto, é preciso equalizar 

esforços, pois a adoção da mobilidade na empresa 
significa usar novos dispositivos, sistemas opera-
cionais, plataformas de desenvolvimento e camadas 
de integração com os sistemas já existentes. Assim, 
pode-se ganhar mais produtividade e engajamento. 

O desafio é, exatamente, definir o real valor da 
mobilidade, em termos de retorno dos esforços e 
investimentos. Quanto é possível enxergar, nos pro-
cessos de negócios da empresa, o valor de uma ope-
ração que pode ser feita remotamente, em qualquer 
lugar? Qual o valor de receber uma ordem de serviço 
rapidamente, na hora certa? Alguns processos co-
mo equipar a força de campo ou a força de vendas 
de uma empresa, com recursos móveis, tem seu va-
lor determinado mais facilmente. Porém, além de 
determinar o valor da mobilidade em suas diversas 
aplicações e oportunidades, é necessário responder 
questões técnicas decorrentes de cada processo, co-
mo por exemplo, qual rede usar, de que tipo e em 
que momento? O processo exige que o dispositivo 
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trabalhe desconectado de uma rede (off line)? Usar 
dispositivos próprios ou contratar como serviço? 
Quais dispositivos usar para cada processo de negó-
cio? Ou seja, mesmo onde o valor da mobilidade é 
evidente, restam questões técnicas a equacionar. 

É preciso levantar as demandas por mobilidade 
de maneira geral, identificar quais são os recursos 
que a empresa já dispõe, internamente, e em quais 
áreas de negócios o retorno do investimento é maior. 
Além disso, é necessário avaliar que tipo de mobili-
dade a empresa deve adotar, com o objetivo de se 
determinar o valor global de mobilidade e permitir 
a definição de um plano de atuação alinhado com a 
estratégia da empresa. 

As demandas para as áreas de TI nas empresas 
vêm de todos os lados, desde o setor financeiro, que 
quer usar recursos de mobilidade para aprovação de 
despesas, até o operacional, que quer usá-los para 
automação de uma planta. As respostas a essa pres-
são dos funcionários e das áreas de negócio não rara-
mente têm sido pontuais; falta uma visão estratégi-
ca de fundo que permita adotar a mobilidade: qual 
a resposta técnica, em termos de arquitetura, que 
trará os melhores resultados com a maior segurança 
e que ao mesmo tempo viabilize estratégia de mobi-
lidade e realize o valor identificado. 

Muitas empresas, inclusive no Brasil, estão par-
tindo para o desenvolvimento da sua própria loja de 
aplicativos para uso exclusivo dos funcionários. É 
uma solução que permite, de um lado, o uso do seu 
próprio dispositivo (BYOD) pelo empregado; de ou-
tro, permite a criação das aplicações que poderão ser 
instaladas nesses dispositivos de maneira automáti-
ca e dentro de uma política de perfis definida pela 
empresa, aliviando a carga de trabalho dos departa-
mentos de TI. E, o mais importante, dá mais seguran-
ça, controle e gestão sobre as aplicações e dados da 
empresa. Quando as empresas não seguem o cami-
nho de definição da estratégia de mobilidade, defi-
nindo o valor das iniciativas ao negócio e prioridades, 
arquitetura tecnológica e competências necessárias 
para seu desenvolvimento, perdem a visão completa 
e a adoção dos recursos de mobilidade irá demorar 
mais e terá custo maior. 

As áreas de TI em conjunto com as áreas de ne-
gócio precisam descobrir como fazer para que os 
processos apresentem ganhos reais a partir do uso 
da mobilidade. O processo precisa ser pensado de 
forma integrada, e pode ser diferente para áreas 
diferentes. Mas é preciso definir as categorias e 
níveis de necessidade de recursos móveis para ca-
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revisões a cada seis meses. O estado da mobilidade 

no futuro deve ser sempre monitorado, em termos 

de serviços, governança, melhores práticas e pipeli-

ne de oportunidades. 

O plano de estratégia de mobilidade é uma fer-

ramenta para controle e gestão para crescer. Adotar 

muitas iniciativas isoladas como resposta a pressões 

específicas vindas de diferentes áreas é um caminho 

desorganizado de atuação, que só gera ineficiência. 

No Brasil, a adoção de dispositivos móveis pelas 

empresas está cada vez mais forte e com foco em 

usar a mobilidade para aumentar receitas e produ-

tividade, enquanto que na Europa, por exemplo, o 

foco hoje está em combater a crise e cortar custos. 

Entre os setores que mais investem em soluções es-

tratégicas de mobilidade no País estão os de agrone-

gócio, Utilities e varejo de bens de consumo e finan-

ceiro — onde mobile-payment e mobile-wallet estão 

em franco crescimento. Também as provedoras de 

serviços de TV por assinatura têm usado cada vez 

mais a mobilidade para alavancar seus negócios. 

Aqui, porém, com o mercado menos maduro, as 

empresas interessadas em adotar uma estratégia 

de mobilidade para seus negócios ainda enfrentam 

grande dificuldade para entender e avaliar os players. 

É um desafio adicional, particular do mercado brasi-

leiro, dado o grande movimento de fusões e aquisi-

ções e a pulverização do mercado, com muitas mul-

tinacionais e pequenas e médias empresas locais. 

Estamos aprendendo a determinar quem é que está 

jogando o jogo da mobilidade — as soluções de mo-

bilidade envolvem um grande ecossistema de forne-

cedores de produtos e serviços, como fabricantes de 

aparelhos, desenvolvedores de sistemas, programas 

e provedores de acesso. Por isso, as áreas de TI das 

empresas precisam ter uma visão estratégica, e não 

simplesmente tecnológica. 

Para procurar alto desempenho no mercado de 

mobilidade, a coisa mais importante a lembrar é que 

estamos mirando em um alvo móvel. Dispositivos 

continuam a evoluir, assim como aplicações e fer-

ramentas de desenvolvimento. Assim como era pre-

ciso fazer em tempos de internet, é fundamental se 

concentrar no que e como a mobilidade pode servir 

ao negócio: a estratégia móvel deve ser revista a cada 

seis a 12 meses para verificar se a empresa ainda está 

fazendo apostas nas tendências certas. 

O caminho para mobilidade e seus benefícios po-

de ser mais rápido e eficiente se as empresas criarem 

sua visão estratégica para a mobilidade. 

da uma; há vários sistemas operacionais que podem 

ser usados e capacidades a serem desenvolvidas 

pelas áreas de TI. É preciso olhar que tipos de rede, 

dispositivos, aplicações, sistemas e conhecimentos 

serão necessários; avaliar o estado atual, as capa-

cidades atuais e novas oportunidades para desenvol-

vimento. A partir dessa visão do todo, é preciso ela-

borar uma estratégia que atenda à definição do que 

é valor para a empresa — algumas dão mais ênfase 

às receitas; outras ao engajamento; e outras a ques-

tões operacionais. 

A partir daí, é possível definir as prioridades e elabo-

rar um plano de longo prazo — lembrando sempre 

que longo prazo, quando se trata de tecnologia, é 

algo entre um e dois anos — com a necessidade de 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 90, n. 7, p. 72-76, jul. 2012.
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