
 
 

 

 

 

A tecnologia de utilização pessoal tem evoluído muito rapidamente e com ela 

também mudam os hábitos de utilização. 

A internet de banda larga cada vez mais acessível e fiável, os serviços baseados na 

cloud, a miniaturização dos componentes, a evolução dos ecrãs e interfaces táteis, 

são fatores que têm contribuído para o aparecimento de novos formatos de 

dispositivos como smartphones, tablets, ultrabooks, que privilegiam cenários de 

utilização em que a extrema mobilidade, a rapidez e o acesso permanente à 

informação são cruciais. Estes novos formatos de dispositivos foram concebidos 

principalmente para consumo de informação e utilização pessoal. Consulta de email 

e Internet em qualquer lugar, leitura de notícias, jogos e comunicações em 

smartphones ou tablets, são já um hábito para muitos de nós. 

 

Mas as fronteiras entre vida pessoal e profissional estão cada vez mais esbatidas. Os 

utilizadores rapidamente começam a utilizar os dispositivos pessoais para utilizações 

profissionais, flexibilizando o seu estilo de trabalho e muitas vezes acelerando 

processos. As empresas também beneficiam com a motivação dos colaboradores e 

o acréscimo de produtividade. 

É cada vez mais comum os colaboradores terem mais que um dispositivo – o PC, o 

tablet e o smartphone, propriedade da empresa ou dos próprios, e usarem todos 

tanto na sua vida pessoal como profissional. Cada dispositivo tem o seu cenário de 

utilização ideal - comunicações móveis, colaboração, consumo de conteúdos, 

produção de conteúdos, entre outros - e um local ideal de utilização - no sofá, na 

rua, no escritório ou em viagem. 

 



 
 

No entanto, esta fusão entre o mundo pessoal e o de trabalho traz desafios que o 

departamento ou o fornecedor de TI das empresas não está apto a responder: 

 O risco de perda de dados é grande e a possibilidade de esses dados serem 

acedidos por quem não deve pode ter impactos gravíssimos nas 

organizações. 

 O suporte aos utilizadores é mais complexo porque não existe um ambiente 

normalizado. 

 É mais difícil garantir a conformidade com normas internas ou de indústria. 

 A necessidade de expor as aplicações e dados corporativos para estarem 

acessíveis em qualquer parte do mundo aumenta a complexidade das infra-

estruturas. 

 

Um estudo realizado pela Forrester para a Unisys ilustra a distância que há entre a 

realidade dos utilizadores e a preparação que as infraestruturas de TI das empresas 

têm para suportar esta nova realidade.  

 

Se um colaborador se depara com um problema num dispositivo pessoal que 

usa para fins profissionais, qual é a primeira ação que toma? 
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Outros

Recorre a um fórum ou site social

Contacta o fornecedor

Pergunta a um amigo ou colega

Resolve sozinho

Contacta o departamento de TI

Resposta dos colaboradores

Resposta do departamento de TI



 
 

O inquérito a 2,609 colaboradores de empresas em todo o mundo revelou que estes: 

 Tornaram os smartphones e tablets ferramentas críticas para o negócio. 44% 

(com tendência ascendente) usam smartphones para trabalhar e 15% usam 

tablets. 

 Usam vários dispositivos para trabalhar. Os smarphones e tablets substituem 

ou complementam computadores em alguns cenários, mas não se tornarem 

o dispositivo principal. Dos inquiridos, 43% usam 3 ou mais dispositivos. A 

razão principal é a conveniência. 

 Usam aplicações de comunicações, colaboração e de negócio nos seus 

dispositivos móveis. Email ainda é a principal utilização, mas a colaboração, 

CRM, gestão comercial e partilha de ficheiros são as que tornam os 

dispositivos mais úteis. 

 

No mesmo estudo lê-se que 27% dos inquiridos usam tecnologia adquirida pelos 

próprios, porque precisam, não porque querem. Inclui smarphones, tablets e 

computadores pessoais e aplicações baseadas na cloud. Mais de metade utilizam 

aplicações e sites pessoais não autorizados – “porque preciso no meu trabalho e a 

minha empresa não me deu alternativa.” 

 

Para ajudar as empresas a ultrapassar este distanciamento, o Windows Intune é a 

solução desenvolvida pela Microsoft que dá ao responsável/fornecedor de TI da 

empresa a capacidade de gerir os múltiplos dispositivos dos seus colaboradores. É 

um serviço baseado na cloud, logo não implica custos iniciais de projeto, como o 

hardware, software ou serviços de implementação e depois de efetuada a subscrição 

está pronto a utilizar. 

A gestão das TI com o Windows Intune é centrada no utilizador. A mesma licença 

permite gerir até 5 dispositivos de cada utilizador com sistemas operativos Windows 

(desde o Windows XP ao Windows 8), Windows Phone 8, iOS (iPhone e iPAD) e 

Android. As aplicações de negócio são entregues ao utilizador, em todos os seus 

dispositivos. No caso de dispositivos móveis, a entrega é feita através de um portal 

self-service, personalizado, de aplicações. Permite ainda a implementação de 

políticas de segurança nas várias plataformas, ajudando a garantir a 

confidencialidade dos dados.  



 
 

Saiba mais: 

 Windows Intune 

 Estudo da Forrester / Unisys: “Mobile Workers Use Personal Apps To Solve 

Customer Problems” 

 

http://www.microsoft.com/windowsintune

