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BYOD e a virtualização
10 principais descobertas do estudo do Cisco IBSG 
Horizons

Introdução
Gostando ou não, as empresas entraram em um "mundo pós-PC", no qual a rede 
deve acomodar novas opções. Essas opções incluem aplicativos sociais e sistemas 
operacionais tradicionais, móveis e sociais, diversas arquiteturas de servidor e 
uma ampla gama de dispositivos móveis, desde smartphones a tablets e outras 
ferramentas de mobilidade. O Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG) 
conduziu pesquisas e análises extensas para descobrir informações essenciais 
sobre o BYOD (traga seu próprio dispositivo) e as tendências de virtualização de 
desktop nas empresas dos EUA. O estudo de BYOD e virtualização do Cisco IBSG 
Horizons entrevistou 600 líderes de TI corporativos de 18 setores. Este documento 
oferece uma visão geral das 10 principais descobertas. 

É importante destacar que o BYOD é meramente a "ponta do iceberg" quando 
se trata de obter todos os benefícios da mobilidade. Diversos outros elementos 
também são envolvidos (por exemplo, a nuvem terá um papel essencial para 
cumprir a promessa do BYOD). Entretanto, o BYOD e a virtualização de desktops 
já estão exercendo um impacto significativo na empresa, uma tendência que 
certamente crescerá nos próximos meses.

Descoberta nº 1:
A mobilidade é difundida
•	 78% dos funcionários de escritório dos EUA usam um dispositivo móvel (por 

exemplo, laptop, smartphone, tablet) para fins de trabalho.

•	 Os participantes da pesquisa indicaram que 65% dos funcionários de escritório 
de suas organizações precisam da conectividade móvel para exercer suas 
funções.

•	 44% dos profissionais do conhecimento trabalham em casa pelo menos uma 
vez por semana.

•	 O Cisco IBSG estima que trabalhar em casa uma vez por semana economiza 
US$ 2.500 por funcionário anualmente. 
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Descoberta nº 2:
O crescimento da mobilidade afetou a TI significativamente
•	 Em 2014, o número médio de dispositivos conectados por profissionais do 

conhecimento chegará a 3,3, em comparação à média de 2,8 em 2012 
(aumento de 18%). 

•	 Em média, as iniciativas de mobilidade consumirão 20% dos orçamentos de TI 
em 2014 em comparação a 17% em 2012. 

Descoberta nº 3:
Por quanto tempo mais os modelos de financiamento 
tradicionais existirão?
•	 62% das organizações dos participantes da pesquisa pagam pelos dispositivos 

e pelos planos de voz/dados dos funcionários.

•	 75% dos participantes acreditam que a quantidade de dispositivos de 
funcionários conectados a redes empresariais sofrerão um aumento "relativo" 
a "significativo" nos próximos dois anos.

•	 41% dos participantes indicaram que a maioria dos smartphones conectados às 
redes de suas empresas pertence a funcionários.

•	 De acordo com o Cisco IBSG, os funcionários estão dispostos a investir para 
melhorar suas experiências de trabalho. Funcionários do Cisco BYOD, por 
exemplo, pagam em média US$ 600 pelos dispositivos de sua preferência.

Descoberta nº 4:
O BYOD está aqui, e isso não é ruim
•	 88% dos líderes de TI que participaram da pesquisa perceberam que 

a "consumerização" está crescendo na empresa.

•	 76% consideram que a consumerização é "relativamente" ou 
"significativamente" positiva para suas empresas.

Descoberta nº 5:
O BYOD oferece diversos benefícios para a empresa
•	 Para os participantes da pesquisa, os dois principais benefícios aparentes do 

BYOD são a melhora da produtividade dos funcionários (mais oportunidades 
de colaboração) e o aumento da satisfação no trabalho. 

•	 Os benefícios do BYOD variam de acordo com a função e os requisitos de 
trabalho do funcionário. O Cisco IBSG estima que os benefícios anuais dessa 
iniciativa vão de US$ 300 a US$ 1.300, dependendo do cargo do funcionário.
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Descoberta nº 6:
O BYOD apresenta alguns desafios
•	 Os participantes da pesquisa indicaram como principais desafios do BYOD 

(1) garantir a segurança/privacidade dos dados da empresa e (2) fornecer 
suporte de TI para diversas plataformas móveis.

•	 36% dos participantes da pesquisa afirmaram que os departamentos de 
TI de suas organizações fornecem suporte total para os dispositivos de 
funcionários conectados à rede corporativa, com 48% adicional indicando 
que seus departamentos de TI oferecem suporte a dispositivos específicos. 
11% afirmaram que suas empresas toleram dispositivos de funcionários, mas 
não oferecem suporte a eles, e apenas 5% disseram que suas organizações 
proíbem dispositivos de funcionários.

•	 De acordo com o Cisco IBSG, 86% dos custos do BYOD não são relacionados 
ao hardware, enfatizando a importância da seleção dos modelos certos de 
governança e suporte para controlar esses custos. 

Descoberta nº 7:
Os funcionários desejam controlar suas experiências de 
trabalho
•	 Os funcionários estão se voltando ao BYOD porque desejam obter mais 

controle de suas experiências de trabalho, melhorando a produtividade 
e a satisfação no emprego. 

•	 40% dos participantes mencionaram a "escolha do dispositivo" como sua principal 
prioridade de BYOD (poder usar seu dispositivo favorito em qualquer lugar). 

•	 A segunda prioridade de BYOD dos participantes é o desejo de realizar tarefas 
pessoais no trabalho e tarefas de trabalho durante as horas livres.

•	 Os funcionários também desejam levar seus próprios aplicativos para o trabalho. 
69% dos participantes disseram que aplicativos não aprovados, especialmente 
redes sociais, e-mail baseado em nuvem e mensagens instantâneas, são 
relativamente e muito mais prevalentes hoje do que há dois anos.

Descoberta nº 8:
A virtualização de desktops está crescendo
•	 A virtualização de desktops permite que os funcionários aproveitem uma 

experiência similar em uma ampla gama de dispositivos, desde desktops 
a laptops até smartphones e tablets. Essa capacidade é alternadamente 
referida como infraestrutura de desktop virtual (VDI), desktop virtual hospedado 
(HVD), desktop como um serviço (DaaS) e computação baseada em servidor.

•	 80% dos participantes indicaram que estão "muito conscientes" da virtualização 
de desktops e 18% disseram que estão "relativamente conscientes".
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•	 68% dos participantes concordaram que a maioria das funções de profissionais 
do conhecimento é adequada para a virtualização de desktops. 

•	 50% observaram que suas organizações estão em processo de implantação de 
uma estratégia de virtualização de desktops.

Descoberta nº 9
A virtualização de desktops também apresenta desafios
•	 Enquanto 70% dos líderes de TI reconhecem que metade ou mais dos 

funcionários de suas organizações se beneficiariam com a virtualização de 
desktops, eles também expressaram algumas preocupações.

•	 A principal preocupação dos participantes (33%) foi a proteção de dados, ou 
seja, garantir que as pessoas certas tenham o acesso a dados confidenciais da 
empresa e do cliente. A segunda preocupação foi a continuidade dos negócios, 
ou seja, a capacidade de continuar as operações em condições adversas, 
como interrupções causadas por acidentes naturais ou erro humano.

Descoberta nº 10
A virtualização de desktops afetará grande parte dos negócios
•	 A virtualização de desktops já está deixando sua marca e continuará a exercer 

um impacto significativo nos negócios empresariais. Os participantes da 
pesquisa indicaram que as três áreas a seguir serão as mais beneficiadas pela 
virtualização de desktops: (1) continuidade dos negócios, (2) produtividade 
dos funcionários, e (3) custos de TI.

•	 Entre os dispositivos, os participantes listaram suas principais prioridades de 
virtualização de desktops como: laptops (81%), desktops (76%), smartphones 
(64%) e tablets (60%). 

•	 Os participantes da pesquisa declararam que os principais cargos para os 
quais a virtualização de desktops é direcionada são: (1) funcionários de 
campo/que têm contato com o cliente, (2) funcionários que trabalham com 
dados confidenciais da empresa, (3) funcionários que trabalham de casa com 
frequência e (4) executivos.

•	 A virtualização de desktops e o BYOD estão mudando a forma como os 
aplicativos são provisionados para os funcionários. Por exemplo, 35% dos 
participantes disseram que os funcionários podem fazer download somente 
de aplicativos pré-aprovados da loja de aplicativos da empresa, enquanto 23% 
indicaram que aplicativos aprovados e não padrão são disponibilizados na loja 
de aplicayivos da empresa.

Horizons Cisco IBSG 
Relatório da pesquisa

Página 4   Cisco IBSG © 2012 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

68% dos participantes 
concordaram que a 
maioria das funções 
de profissionais do 
conhecimento é adequada 
para a virtualização de 
desktops.
 

Os participantes da 
pesquisa indicaram que as 
três áreas a seguir serão 
as mais beneficiadas pela 
virtualização de desktops: 
(1) continuidade dos 
negócios, (2) produtividade 
dos funcionários, 
e (3) custos de TI.
 



Horizons Cisco IBSG 

Mais informações
O Cisco Internet Business Solution Group (IBSG), a consultoria global da empresa, ajuda os líderes das maiores organizações públicas 
e privadas do mundo a resolver desafios cruciais para os negócios. Através da conexão de estratégias, processos e tecnologias, os 
especialistas de setor do Cisco IBSG permitem aos clientes transformar ideias visionárias em valor.

Para obter mais informações sobre o IBSG, acesse http://www.cisco.com/ibsg
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Sobre o Cisco IBSG Horizons
O Horizons é um programa de análise e pesquisa multimodal criado para 
identificar oportunidades de transformação dos negócios motivadas por inovações 
tecnológicas. A abordagem multimodal do Horizons se concentra em três áreas 
essenciais: (1) pesquisas primárias, como pesquisas de clientes, grupos de focos 
e entrevistas com especialistas; (2) pesquisas secundárias aprofundadas com 
líderes e influenciadores de mercado; e (3) a aplicação de análises preditivas para 
obter informações sobre as inovações técnologicas e quantificar seus efeitos. 

Para obter mais informações sobre o estudo "BYOD e a virtualização" do Cisco 
IBSG Horizons, entre em contato com:

Joel Barbier
Prática de pesquisa e economia do Cisco IBSG 
jbarbier@cisco.com

Joseph Bradley
Prática de pesquisa e economia do Cisco IBSG
josbradl@cisco.com

James Macaulay
Prática de pesquisa e economia do Cisco IBSG
jmacaula@cisco.com

Richard Medcalf
Prática de pesquisa e economia do Cisco IBSG
rmedcalf@cisco.com

Christopher Reberger
Prática de pesquisa e economia do Cisco IBSG
creberge@cisco.com
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