
Em uma pesquisa recente da Cisco realizada 
pela Illuminas, 400 empresas de médio porte 
e responsáveis pela tomada de decisões de 
TI nos EUA falaram sobre como suas 
empresas estão lidando com a mobilidade.
Qual é a estratégia da sua empresa?

Fonte: Illuminas#CiscoMobility
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97%

Apoiar funcionários Apoiar clientes

Têm uma estratégia de mobilidade
 em vigor em toda a empresa com

 iniciativas claramente definidas

63% das empresas com uma estratégia de
 mobilidade afirmam que a integração de
 soluções de mobilidade é simples e fácil

Em empresas que não possuem uma 
estratégia, apenas 43% dizem que 
isso é simples e fácil

Não têm uma estratégia de mobilidade 
em vigor em toda a empresa com 
iniciativas claramente definidas

Quais são as empresas que apoiam as 
iniciativas de mobilidade?

Estratégia de mobilidade 
que engloba toda a empresa

Uma estratégia de mobilidade que 
engloba a empresa integralmente 
facilita a implementação

49%51%

Segurança móvel78%

Gerenciamento de dispositivos móveis 65%

Acesso a VPN 64%

Iniciativas principais de mobilidade:

Benefícios de mobilidade:

63% 43%

38%

Maior produtividade Maior eficiência empresarial
de modo geral

Redução de custos

72% 70% 59%

31%

42%

2015

2014

Aplicativos de colaboração

Aplicativos empresariais personalizados

Aplicativos empresariais

Desktops virtualizados

Apoiar funcionários

Os funcionários acessam os aplicativos de 
colaboração principalmente pelo celular

Desafios de mobilidade:

A porcentagem de aplicativos empresariais 
adaptados para celular aumentará:

E-mail/Calendário

Acesso ao servidor de arquivos de rede

Intranet

Videoconferência

Com./IP e tel./VoIP unificados

Aplicativos de produtividade
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Gerenciamento de 
riscos de segurança

Aumento de custos de 
infraestrutura da TI

Disponibilização de uma 
experiência segura e estável 

nos dispositivos

FuncionáriosParceiros Clientes

96%

34% 30%

44% afirmam que gerenciar
riscos de segurança é um 
desafio suficiente para evitar 
que eles avancem com uma 
iniciativa de mobilidade

64% 49% 46%

Funcionalidades disponíveis e que 
estão sendo estendidas para 
dispositivos móveis:

ESCRITÓRIO

As empresas disponibilizam
a maioria dos aplicativos
empresariais e recursos

no escritório e em laptops

O formato do dispositivo,
especificamente o tamanho da tela,

influencia o tipo de recursos e
funcionalidades estendidos aos

funcionários

LAPTOP SMARTPHONE TABLET

Apoio aos clientes

Acreditar que comportar os 
dispositivos móveis dos 
clientes é importante

Reconhecer que proteger os dados
 do cliente é a principal

 preocupação

Acreditar que disponibilizar
 aplicativos móveis

 para os clientes
 é importante

Aumentar a satisfação do cliente 76%

Aumentar a fidelidade do cliente 73%

Melhorar o reconhecimento da marca 66%

As empresas estão usando a mobilidade 
para construir relacionamentos:

Menos da metade das empresas está utilizando 
a mobilidade para incentivar compras, 
mas a expectativa é que isto aumente:

Utilizar a mobilidade para
incentivar a compra

imediata

Planejar para implementar
a funcionalidade que

permite vendas no futuro

44% 85%

Apesar das preocupações de segurança, 
o apoio a iniciativas de mobilidade com 
foco no cliente são vistas como uma 
chave para o sucesso empresarial

68%

72% 80%


