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O palestrante do Interop Las Vegas, Michael Finneran, e outros especialistas em BYOD 

discutem as principais tendências que os líderes corporativos de TI devem esperar para 2013 

 

No ano passado, o Gartner classificou o fenômeno BYOD como “a mudança mais radical na 

computação corporativa desde o surgimento do PC”. Tal título dá a impressão de hipérbole, 

mas, até agora, o Bring Your Own Device cumpre as expectativas. 

  

De executivos que queriam acesso ao e-mail corporativo via iPads aos funcionários que 

influenciaram a TI para permitir smartphones Android em substituição ao BlackBerry, os 

consumidores direcionaram a tendência. No entanto, BYOD não é apenas questão de 

funcionários terem o que querem, mas do exército de tablets que invadiu o mundo corporativo 

e de como esses dispositivos mudaram a forma como os profissionais trabalham. 

  

Equipes de marketing começaram a transformar, praticamente, qualquer lugar em que o uso 

de celulares é permitido em um ponto de venda improvisado. Médicos têm utilizado formas 

mais rápidas e convenientes de acessar históricos médicos e prontuários eletrônicos via tablet 

para reduzir o número de retorno de pacientes. Varejistas encontraram novas maneiras de 

atrair consumidores com monitores de touchscreen. A lista segue. 

  

O BYOD também realinhou a hierarquia da indústria tecnológica, facilitando a entrada da Apple 

no ambiente de trabalho; encorajando o uso do Ultrabook, da Intel; e influenciando, 

expressivamente, a estratégia da Microsoft para o Windows 8. O que os administradores de TI 

devem esperar se as iniciativas BYOD continuarem evoluindo? 

  

Aqui estão quatro tendências para manter em mente. 

  

1. BYOD não é moda passageira. 

  

“A tendência da consumerização está viva, está bem e está saltitante; não vai passar tão 

cedo”, disse o analista do Gartner, Michael Disabato. “Eu não acho que vá passar nunca”. De 

fato, mais da metade dos funcionários já utilizava seu próprio dispositivo no trabalho em 2012, 

e existem várias razões para que este fenômeno continue. Satisfação e retenção de funcionário 

são motivadores óbvios. Recrutamento também é um fator. Alguns negócios também abraçam 

as habilidades de BYOD para desvendar casos de uso inovadores de dispositivos móveis, um 

fator que o analista da Forrester, David Johnson, apontou durante uma entrevista. 

  

Johnson disse que as empresas vão continuar “encontrando novas maneiras de usar e 

implementar tablets de usuários para diferentes casos de uso”. Ele afirmou que não é apenas 

questão de tablets invadindo o território dos PCs; mas, que os tablets cumprem propósitos que 

simplesmente não existiram se dispositivos móveis não estivessem envolvidos. “Existe um 

mercado significativo para a adoção corporativa de tablets”, disse ele. 

  

2. Segurança de dados continua sendo uma preocupação.  

 

Assim que funcionários começaram a acessar dados corporativos em dispositivos móveis, o 

risco da perda de dados começou a tirar o sono dos CTOs. Start-ups e vendedores pureplay, 

consequentemente, trouxeram produtos para gerenciamento de dispositivos móveis e 

gerenciamento de aplicativos móveis para o mercado, e grandes empresas, como a Citrix, 

começaram a entrar no jogo. Como BYOD significa que um único usuário pode acessar dados 

corporativos por meio de diversos sistemas operacionais, tais ferramentas se tornaram parte 

essencial de qualquer plano de TI. 

  

Além das ferramentas básicas de gerenciamento, lojas corporativas de aplicativos se tornaram 

uma forma popular para a TI manter o controle sobre conteúdo corporativo. Porém, de acordo 

com Ty Amell, CEO da empresa de desenvolvimento móvel StackMob, ainda é importante 

examinar aplicativos individuais. “Uma vez que os dados estão no dispositivo, é quase tarde 
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demais”, ele disse durante uma entrevista. “Você deve assegurar os dados o mais próximo 

possível da fonte”. Alguns aplicativos acessam os dados de formas desconhecidas por 

administradores de TI e usuários. Algumas dessas atividades são inofensivas, mas, como os 

riscos são muito altos, Amell recomenda que as empresas investiguem como os dados são 

acessados e transmitidos por cada um dos aplicativos, individualmente. 

  

Com BYOD e mobilidade encorajando o uso da computação em nuvem, Amell acha importante 

considerar onde os dados ociosos são armazenados. Algumas empresas esquivam-se do 

armazenamento local de dados corporativos em um dispositivo de funcionário, por exemplo. 

Outras podem precisar cumprir restrições regulatórias, como leis que proíbem que certos 

negócios armazenem conteúdo sigiloso em território estrangeiro. 

  

3. BYOD é uma ferramenta de recrutamento.  

 

O analista da Gartner, Michael Silver, observou, no ano passado, que universitários 

começaram a utilizar políticas BYOD para avaliar ofertas de emprego. De acordo com Disabato, 

da Gartner, esta tendência ainda é forte. Isto é, como os jovens funcionários começam a 

trabalhar ligados na cultura online e com suas plataformas tecnológicas preferidas, ambientes 

de TI restritivos são um impedimento ainda mais forte do que no passado. “Se as empresas 

não estiverem preparadas, elas terão problemas em contratar novos funcionários com o passar 

do tempo”, disse ele. 

  

Amell, da StackMob, concorda, lembrando que “a tecnologia de consumidor ultrapassa a 

tecnologia corporativa” em muitas maneiras. Como resultado, funcionários cresceram 

acostumados com ferramentas poderosas, com interfaces intuitivas, não exatamente o que 

encontramos em muitas das tradicionais ferramentas de negócios. Agora que BYOD permite 

que os funcionários acessem suas plataformas preferidas, poucos deles estão dispostos a 

voltar para um sistema estreitamente definido e confinado. 

  

Embora tenha dito que não há dados quantificáveis, Johnson, analista da Forrester, concorda 

que BYOD tenha se tornado um fator de recrutamento. O melhores e mais brilhantes 

candidatos, disse ele, “não querem se sentir presos às burocracias. Se todo o resto é o mesmo 

– salário, local – eles vão buscar a liberdade para obterem sucesso”. 

  

4. Apple deve manter-se líder de BYOD. 

  

O iOS foi, sem dúvida, a plataforma móvel mais popular em BYOD em 2012, de acordo com 

Michael Finneran, da dBrn Associates e palestrante sobre mobilidade no Interop Las Vegas. O 

Android tem maior fatia de mercado, no geral, mas dentro das empresas, a coroa é da Apple, 

disse Finneran. 

  

No entanto, Finneran apontou em um post publicado em Janeiro, em seu blog, que os recentes 

lançamentos da Apple deixaram a desejar em upgrades revolucionários esperados pelos 

consumidores. O post diz, também, que o desktop e o sistema operacional vindos de 

Cupertino, embora não sejam tão divididos quanto os dois lados do Windows 8, não são tão 

harmoniosamente integrados quanto poderiam. Entre reparos bruscos na plataforma e uma 

série de upgrades incrementais, o palco está montado para que um novo concorrente ganhe 

espaço. 

  

O Windows 8 é esse concorrente. Funcionários se entusiasmaram com um tablet Windows 

antes do lançamento do novo sistema operacional, mas o interesse foi diminuindo quando a 

primeira leva de dispositivos Windows 8 deixou a desejar. 

  

“O iPad é o favorito pelo o que pode fazer: e-mail, web, consumo de mídias, é divertido”, disse 

Finneran. As opções de Windows 8, como o Surface Pro, fazem um papel “trabalho sério”, 

disse ele, mas tais dispositivos irão preencher apenas “fatias especializadas do mercado”. 

  

De acordo com Johnson, da Forrester, novatos irão sofrer para gerar ondas, já que os 

departamentos de TI se acostumaram a gerenciar as plataformas mais populares do momento. 
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“O que aconteceu foi familiaridade”, afirmou ele. “Eles sentem que compreendem o iOS e o 

Android pelo lado da confiança cotidiana”. Ele contou que quando os clientes da Forrester 

discutiram opções Windows 8, “são vistas como um problema caro para solucionar devido a 

tudo que deve ser feito durante o ciclo de vida de um PC”, como consertos e provisionamento. 

Com o iOS e o Android, em contraste, disse Johnson, “eles começaram a perceber que é 

possível usar esses dispositivos em novas formas e que são mais fáceis de gerenciar”. 

 

Fonte: InformationWeek [Portal]. Disponível em: 

<http://informationweek.itweb.com.br/13218/4-fortes-tendencias-de-byod-para-

2013/>. Acesso em: 7 mar. 2013.  
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