
Dispositivos móveis pessoais ganham espaço nas empresas 

Anderson Neco 

 

 

 

O barateamento dos smartphones e tablets, a chegada da geração adepta a essa tecnologia ao 

mercado de trabalho e o aumento da segurança dos dados das empresas criaram o cenário 

ideal para o início de uma tendência no Brasil: a consumerização - termo designado para o uso 

de aparelhos móveis pessoais no trabalho.  

 

De acordo com pesquisa recente feita pela IDC em parceria com a Intel, 38% das companhias 

permitem o acesso a dados corporativos em aparelhos pessoais contra 30% no ano passado.  

"As empresas pararam de permitir o uso de smartphones pessoais enquanto criavam uma 

estratégia integral de mobilidade. Em 2013, com um cenário mais claro, os números voltaram 

a crescer", diz Bruno Freitas, analista de mercado da IDC Brasil.  

 

No ano passado houve uma freada na evolução da adesão da consumerização pelas empresas 

brasileiras, mas a melhora na qualidade das tecnologias de proteção de dados fez os números 

crescerem novamente este ano. "Com as tecnologias de segurança disponíveis hoje - como 

controle de acesso, autenticação de usuário, autenticação a partir de rede e muitas outras -, já 

é seguro aderir à consumerização", analisa Jorge Toledo, diretor de produtos de CRM da Oracle 

na América Latina.  

 

O BYOD (traga seu dispositivo, na sigla em inglês) é a maneira como as companhias lidam 

com a consumerização. "As empresas encontraram meios de aceitar a consumerização com 

segurança. Antes, companhias modernas tinham receio de mostrar dados a aparelhos alheios. 

Hoje, elas têm aparatos tecnológicos que permitem manter dados em segurança", diz Toledo. 

Já na opinião de Freitas, o BYOD ganha força primeiro em grupos de maior porte. "As 

empresas grandes tendem a criar estruturas BYOD antes. As menores devem chegar depois, 

por serem mais informais".  

 

De acordo com Toledo, a consumerização reflete uma transição no atual momento do mercado 

de trabalho, que está sendo formado por uma geração mais antenada. "Gerações antigas têm 

um olhar diferente. A nova geração quer continuar usando a mobilidade no seu universo de 

trabalho. Para os novos, trabalhar e se divertir são a mesma coisa".  

 

De acordo com Rodrigo Tamellini, gerente de produto para tablets e smartphones da Intel para 

a América Latina, o primeiro contato com a tecnologia também é diferente nos dias de hoje. 

"Na era do PC, o primeiro contato acontecia no mundo corporativo. No móvel, o caminho é 

inverso".  
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Apesar do crescimento notório da prática em empresas de ramos diversos, alguns setores da 

economia ainda vão encontrar certa resistência a consumerização. "Eu acho que existem 

algumas áreas onde a adesão é mais sensível. Área financeira, por exemplo. Um banco não vai 

abrir sua estrutura de imediato, por existir uma regulamentação própria. Governos também", 

diz Toledo.  

 

Além de facilitar a vida do empregado, a costumerização também diminui os custos da 

empresa, que tira a compra do aparelho corporativo de seu orçamento. Mas o consultor da IDC 

deixa claro: é preciso investir em segurança. "Economiza na compra do hardware, mas a 

empresa precisa usar esse dinheiro para investir em estratégias efetivas de BYOD", pondera 

Freitas.  

 

E a pesquisa feita em parceria por IDC e Intel revelou outros números sobre TI e Telecom. Em 

2012, este mercado movimentou US$ 3,5 trilhões. Atualmente, o Brasil é o 4º país em volume 

de negócios, com US$ 180 bilhões, atrás de EUA, com US$ 940 bilhões; China, com US$ 340 

bilhões e Japão, com US$ 315 bilhões. O quinto colocado na lista é o Reino Unido, com US$ 

159 bilhões em volume de negócios.  

 

Hoje, o Brasil responde por 5% do mercado mundial de TI e Telecom e 50% do mercado da 

América Latina. E a tendência é que o País aumente sua fatia neste negócio. Enquanto o 

mercado de TI e Telecom em países da Europa e EUA cresce 5% ao ano, no Brasil a taxa de 

aumento anual é de 11%. 

 

 

 

Solução móvel é destaque nas corporações 

Flávia Milhassi 

 

Os empresários brasileiros estão mais adeptos às tecnologias móveis em suas operações. 

Estudo solicitado pela Motorola Solutions e realizado pela Frost & Sullivan apontou que há uma 

utilização maior de tablets, sendo eles empresariais e da identificação por rádio frequência 

(RFID), ambos capazes de aumentar a produtividade do ponto comercial, assim como a 

satisfação do consumidor.  

 

A pesquisa identificou também na hora da escolha das tecnologias móveis, os empresários se 

atentam aos seguintes fatores: menor custo de soluções e equipamentos, a satisfação com 

qualidade, a garantia e o suporte técnico. Das empresas consultadas, 45% consideram o 

menor custo como item importante na escolha do fornecedor, sendo que, para 15% desses 

players, o custo é fator determinante. Já 60% informaram que a escolha do fornecedor está 

ligada a marca já consolidada no mercado. Os tablets têm sido utilizados nos setores de 

varejo, segurança, farmacêutico e financeiro. Entre os aplicativos com maior procura para uso 

nestes dispositivos estão: e-mail e software de suporte de vendas, como o Relacionamento e 

Gerenciamento com o Cliente (CRM) e Inteligência de Negócios (Business Intelligence - BI).  

 

  "As empresas precisam estar atentas à movimentação do mercado e prontas para se 

antecipar e conseguir atender às necessidades de seus clientes, tornando seus funcionários 

mais eficientes", disse, exclusivamente, ao DCI Renata Ronco, gerente de marketing da 

Motorola Solutions. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 9 out. 2013. Caderno A, p. A8. 
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