
O uso de dispositivos pessoais
no ambiente de trabalho é
consequência direta da
“consumerização” do mercado
de tecnologia. “É um fenômeno
que subverte a ordem de
entrada da tecnologia nas
corporações. Os colaboradores
é que estão trazendo para a
empresa os novos dispositivos
lançados no mercado”, analisa
Cezar Taurion, da IBM Brasil.

Na prática, isso significa que
os consumidores domésticos
de tecnologia alargaram sua
fatia de mercado. Dados de
2009 da consultoria Gartner já
apontavam que os usuários
ditos “comuns” consomem
mais tecnologia do que os de

negócios. Na IBM, lembra Taurion,
as primeiras experiências com o
uso de dispositivos pessoais no
trabalho começaram entre 2008 e
2009, impulsionadas pelo sucesso
planetário do iPhone, da Apple.
“Antes, usávamos o BlackBerry,
mas quando veio o Iphone, muitos
colaboradores que haviam
comprado o aparelho para uso
pessoal quiseram utilizá-lo no
trabalho, diz. Para o executivo, a
tecnologia touchscreen, usada
hoje em dispositivos da Apple e
em celulares que rodam variantes
do sistema operacional Android,
permitiu uma popularização sem
precedentes dos smartphones. “É
muito mais intuitiva. Até uma
criança consegue entender.”

Cada vez mais comum nos Esta-
dos Unidos, o uso de dispositivos
e aplicativos de uso pessoal no am-
biente de trabalho se populariza
no país, em parte por influência
de grandes companhias interna-
cionais que disseminam a prática
por aqui. E também porque a ten-
dência ajuda a reduzir os custos
das corporações.

Conhecida no mercado ameri-
cano pela sigla BYOD (bring your
own device ou traga o seu próprio
dispositivo), ela é consequência
direta do aumento do poder dos
consumidores que, no papel de co-
laboradores, se tornam mais pro-
dutivos ao escolher a tecnologia
de sua preferência.

Levantamento feito pela con-
sultoria IDC entre agosto e setem-
bro deste ano, a partir de entrevis-
tas com 288 profissionais de TI (ge-
rentes e diretores) de empresas
brasileiras com mais de dez funcio-
nários, mostra que 38% permi-
tem o acesso a dados corporativos
em smartphones pessoais, contra
30% no ano anterior. Em relação
aos tablets, a permissão para utili-
zação no ambiente corporativo au-
mentou de 27% para 29% no perío-
do pesquisado.

“É uma tendência irreversível”,
sustenta Elia San Miguel, analista
da consultoriaGartner.“Não é ape-
nas uma questão de reduzir custos.
Asempresasperceberamqueo fun-
cionário podia ser mais produtivo
usando uma tecnologia com a qual
se sente mais à vontade, um dispo-
sitivo que ele mesmo escolheu e
com a qual está mais familiariza-
do”. O Gartner ouviu neste ano
2.053 diretores de TI ao redor do
planeta para saber se as compa-
nhias vãoparardefornecerdisposi-
tivos aos seus colaboradores. Den-
tro do universo de empresas que
participaram da pesquisa, 6% já
não fornecem devices aos seus em-
pregados. Tomando em considera-
ção as projeções para o ano de
2016, esse percentual sobe para
38%, chegando a 45% em 2020.

Embora a política de BYOD pri-
vilegie o poder de escolha do fun-
cionário, traz desafios para as
companhias que a adotam, princi-
palmente com relação à questões
de segurança de dados corporati-
vos e privacidade de informações
pessoais do empregado.

“Há problemas de segurança?

Sim, por isso a empresa deve ado-
tar uma política clara para o uso de
dispositivos pessoais”, argumenta
Cezar Taurion, gerente de Novas
Tecnologias da IBM Brasil. “Já exis-
tem softwares que permitem ras-
trear e apagar o conteúdo de um
celular perdido pelo funcionário,
por exemplo.”

Na Intel, o uso de dispositivos
pessoais no ambiente corporati-
vo remonta à década de 1990,
com a adoção de laptops em subs-
tituição aos desktops nos Esta-
dos Unidos. A partir de 2010, a
política de BYOD começou a ser
implementada mundialmente.
Segundo Luzzi, além de ampliar
a produtividade, o BYOD contri-
buiu para reduzir custos dentro
da empresa. Em 11 anos, o uso de
dispositivos móveis pessoais re-
duziu em 67% o custo total de
propriedade — TCO, na sigla em
inglês — que engloba gastos com
hardware e software.
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Tendência dos colaboradores de levar ao ambiente trabalho smartphones e tablets pessoais se populariza no país
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 nov. 2013, Empresas, p. 14.
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