
27%

Integração com mídia social 
e software de colaboração

26%

Integração com aplicativos de 
negócios como ERP e CRM

26%

Recursos de telefone de 
mesa em dispositivos móveis

Porcentagem de empresas trabalhando 
com recursos de compatibilidade móvel*

Porcentagem de empresas 
trabalhando em infraestrutura 
própria para dispositivos móveis*

Gerenciamento de 
dispositivos móveis

57%

Redes LAN sem 
�o seguras

81%

Acesso VPN 
seguro

76%

Ferramentas de 
gerenciamento 
de rede

81%

Aumento das horas de trabalho “fora do escritório”  

Sede do 
cliente

33%

42%

Residência Lugares 
públicos

Enquanto se 
deslocam

24%
28%

15%

24% 22%

32%
A porcentagem de 
funcionários que 
trabalham dos locais a 
seguir algumas vezes 
por mês ou mais*

20122010

2010
Uso de dispositivos 

móveis fora do 
escritório

2012
Uso de dispositivos 

móveis fora do 
escritório

Enquanto os dispositivos móveis 
aumentam, a TI responde na 
mesma proporção
Um estudo realizado recentemente pela 
Forrester Consulting e encomendado pela 
Cisco com tomadores de decisão presentes 
no campo con�rma que a proliferação de 
dispositivos em empresas de médio porte 
continua a causar impacto signi�cativo no 
ritmo de mudanças para as equipes de TI.

Devido a esse crescimento contínuo no uso de dispositivos móveis, 
a maioria dos pro�ssionais de TI já partiram para 
soluções de rede e infraestrutura de maior 
capacidade.

Porém, vale a pena salientar que pro�ssionais de TI como 
você também estão se preparando para a nova onda de 
expectativas móveis: 

Conectividade em volume e velocidade de 
crescimento constante para todos os aplicativos 
e servidores que conhecemos e precisamos para 
atender às nossas atividades empresariais diárias.

A sua empresa está pronta? 

Podemos ajudá-lo a buscar soluções que 
continuarão a alavancar a expansão de seus 
negócios.

A mobilidade oferece uma forma 
animadora de trabalhar em uma 
empresa de médio porte e a 
Cisco tem tudo que você precisa – 
comunicações uni�cadas e 
colaboração, rede e segurança, 
tudo em um só lugar. 

Saiba mais em: www.cisco.com/go/midmarket

*Fonte
“Successfully Deploying Communications And Collaboration Solutions To 
Meet The Needs Of Your Medium-Size Business,” um estudo realizado 
pela Forrester Consulting e encomendado pela Cisco, fevereiro de 2013.


