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Introdução 

Com o crescimento da mobilidade e da colaboração entre 

os trabalhadores no ambiente corporativo, que ocorre em 

uma variedade de dispositivos, as empresas estão 

implementando uma infraestrutura de comunicação 

unificada ágil e segura. A implantação ativa de soluções de 

tecnologia de UC nas empresas tem crescido muito, mas 

a sua adoção pelas empresas de médio porte tem sido 

especialmente menor. Apesar disso, ao buscar maneiras de 

fazer mais com menos, essas empresas têm utilizado cada 

vez mais a nuvem e as redes convergentes para fornecer 

soluções de UC. 

Em outubro de 2013, a Cisco encomendou à Forrester 

Consulting um estudo detalhado sobre as atuais tendências 

e percepções de uso da comunicação unificada entre as 

empresas de médio porte (com 100 a 999 funcionários) da 

América do Norte, Á sia e Europa. 

Funcionários capacitados 
influenciam as empresas de TI em 
relação ao suporte à BYOD 

Desde a introdução do primeiro smartphone, funcionários 

pressionam cada vez mais os departamentos de TI para 

que eles forneçam aplicativos corporativos para seus 

dispositivos preferenciais. Empresas de todo o mundo 

estão explorando as iniciativas de BYOD que permitam ao 

funcionário sem vínculo trabalhar de forma produtiva 

e segura. De acordo com a Forrsights Mobility Survey,  

2º trimestre de 2013, da Forrester, 31% das empresas de 

médio porte de todos os setores estão planejando 

implementar um modelo de implantação de BYOD para 

smartphones em um ano ou mais, 13% estão planejando 

implementar nos próximos doze meses e 22% já 

implementaram um modelo para smartphones (consulte 

a Figura 1). Além disso, 34% das empresas estão 

planejando implementar um modelo de implantação de 

BYOD para tablets em um ano ou mais, 14% nos próximos 

doze meses e 12% já implementaram um modelo, o que 

também é mostrado na Figura 1.  

  

FIGURA 1 

Implantação do BYOD 

 

Observação: a opção “Não sei” não é mostrada. 

Base: 898 responsáveis pelas decisões relacionadas à rede e às telecomunicações de empresas com 100 a 999 funcionários da América do Norte e da 

Europa 

Fonte: Forrsights Mobility Survey, 2º trimestre de 2013, Forrester Research, Inc. 
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A viabilização de recursos de UC em uma grande 

variedade de dispositivos apresenta vários desafios para os 

profissionais de TI. De acordo com a Forrsights Mobility 

Survey, 2º trimestre de 2013, da Forrester, 18% dos 

participantes esperam um aumento considerável do número 

de dispositivos com suporte das empresas de médio porte 

no próximo ano, e 11% acreditam que o número de 

sistemas operacionais também aumentará 

consideravelmente. Mais dispositivos resultam em mais 

riscos, portanto, é de se esperar que os mesmos 

responsáveis pelas decisões relacionadas à rede e às 

telecomunicações de empresas de médio porte antecipem 

um aumento dos requisitos de segurança no próximo ano. 

Enquanto isso, a expectativa de 65% é de que o número 

total de funcionários que usam um programa BYOD da 

empresa aumente levemente ou consideravelmente 

(consulte a Figura 2). 

Modelos de implantação de UC de 
empresas de médio porte atuais 
e futuros 

Embora 42% das empresas de médio porte atualmente 

gerenciem ou implantem a UC por meio de modelos 

autoprovisionados e autogerenciados, a expectativa é de 

que essa porcentagem sofra uma queda para 36% nos 

próximos anos. A Forrsights Networks And 

Telecommunications Survey, 1º trimestre de 2013, da 

Forrester, sugere que um número cada vez maior de 

empresas de médio porte adotará a nuvem para implantar 

a UC com eficácia e oferecer suporte às suas demandas 

em uma grande variedade de dispositivos. Os participantes 

da pesquisa indicam que o uso por eles de modelos de 

implantação no local sofrerá uma queda de 19% para 15%, 

mas preveem que a nuvem como um serviço, ou 

infraestruturas compartilhadas, está ganhando 

popularidade (consulte a Figura 3). 

  

FIGURA 2 

Mais dispositivos trazem mais riscos 

 

Observação: a opção “Não sei” não é exibida. 

Base: 295 responsáveis pelas decisões relacionadas à rede e às telecomunicações de empresas com 100 a 999 funcionários da América do Norte e da 

Europa 

Fonte: Forrsights Mobility Survey, 2º trimestre de 2013, Forrester Research, Inc. 
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Os serviços em nuvem para comunicação unificada podem 

estimular a vantagem comercial da empresa reduzindo as 

despesas e aumentando a flexibilidade, a eficiência 

e a produtividade. O desejo de reduzir o gasto de capital 

com hardware e software (49%) e de simplificar as 

operações de rede e de telecomunicações (47%) são as 

principais motivações para as empresas de médio porte 

considerarem o serviço hospedado, em nuvem privada ou 

em nuvem pública para a UC (consulte a Figura 4). 

Os outros motivos são: promover mais flexibilidade para os 

negócios e para a TI (42%), além de aumentar mais 

o desempenho e o serviço do que seria possível 

internamente (35%). 

  

FIGURA 3 

Modelos no local em desvantagem em relação à nuvem 

 

Observação: a opção “Não sei” não é exibida. 

Base: 190 responsáveis pelas decisões relacionadas à rede e às telecomunicações de empresas com 100 a 999 funcionários da América do Norte e da 

Europa 

Fonte: Forrsights Networks And Telecommunications Survey, 1º trimestre de 2013, Forrester Research, Inc. 
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Empresas de médio porte recorrem às 
redes convergentes para fornecer UC 

Como as redes convergentes oferecem cada vez mais 

recursos para atender às necessidades do funcionário 

móvel capacitado, as empresas de médio porte estão 

evitando as redes separadas de voz, vídeo e dados 

e adotando as redes convergentes para UC. Os recursos 

de qualidade de serviço (QoS) subjacentes das redes IP 

convergentes atingiram um alto nível de maturidade, 

portanto, no momento, os gerentes de TI de empresas de 

médio porte estão mais à vontade para optar por essa 

abordagem. 

Cada vez mais, os fornecedores de serviços oferecem 

opções de nuvem integralmente IP, que conectam o serviço 

de UC à empresa por meio de entroncamentos SIP. Ao 

serem questionados sobre a migração para uma rede toda 

IP de voz, vídeo e dados, 78% dos participantes da 

pesquisa para esse perfil concordaram que isso possibilitaria 

uma melhor integração de voz, vídeo e colaboração com 

aplicativos de negócios. O desenvolvimento das funções de 

rede também significa que a capacidade de gerenciamento 

seria facilitada, com 70% concordando que ter uma rede 

comum facilitaria a escalabilidade conforme o crescimento 

da empresa, e 68% concordando que oferecer suporte aos 

padrões abertos facilitaria o suporte aos aplicativos 

empresariais (consulte a Figura 5). 

  

FIGURA 4 

Benefícios da nuvem 

 

Base: 165 responsáveis pelas decisões relacionadas à tecnologia de UC (gerente de TI ou função superior) de empresas com 100 a 999 funcionários da 

América do Norte, Á sia e Europa 

Fonte: um estudo encomendado realizado pela Forrester Consulting em nome da Cisco, em dezembro de 2013 
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A segurança está no topo da lista de 
recursos necessários para UC dos 
gerentes de empresas de médio 
porte 

Em um mundo cada vez mais propenso a invasores, junto 

com o desejo dos funcionários de optar pelo uso de seus 

próprios dispositivos, não nos surpreende que a segurança 

das sessões de UC esteja no topo da lista de recursos 

necessários dos gerentes de TI, com 83%. 

Em seguida, os responsáveis pelas decisões de TI indicam 

que planejam implementar — ou já implementaram — voz 

(76%), vídeo (59%), mensagens instantâneas (63%) 

e colaboração em tempo real na Web (61%), junto com 

recursos de segurança (83%), para oferecer suporte aos 

seus programas BYOD (consulte a Figura 6). 

  

FIGURA 5 

Redes convergentes com aumento de popularidade entre as organizações de médio porte 

 

Observação: a opção “Não sei” não é exibida. 

Base: 165 responsáveis pelas decisões relacionadas à tecnologia de UC (gerente de TI ou função superior) de empresas com 100 a 999 funcionários da 

América do Norte, Á sia e Europa 

Fonte: um estudo encomendado realizado pela Forrester Consulting em nome da Cisco, em dezembro de 2013 
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Conclusão 

O ambiente empresarial global atual coloca as empresas de 

médio porte sob pressão para inovar e competir. As 

ferramentas de comunicações unificadas ajudam 

a estimular a produtividade, a inovação e o atendimento ao 

cliente, mas sua implantação e suporte podem ser um 

desafio para os gerentes de TI de empresas de médio porte. 

Para serem bem-sucedidos na área de comunicação unificada, 

esses gerentes precisam levar em consideração que: 

› O momento de questionar a BYOD já passou. A opção 

de um funcionário pelo uso de smartphones e tablets já 

é um conceito bem estabelecido. Os gerentes de TI de 

empresas de médio porte já estão se preparando para 

oferecer recursos de UC para todos os dispositivos 

e sabem que a segurança dessas sessões é a maior 

prioridade. 

› O interesse na UC em nuvem está aumentando. Os 

gerentes de TI de empresas de médio porte enfrentam 

o desafio constante de maximizar o investimento em 

sistemas atuais, bem como de planejar seus futuros 

roteiros de UC. Eles consideram a nuvem uma melhor 

opção para preparar esses investimentos para o futuro, 

mas estão controlando cuidadosamente o tempo de 

migração de sistemas no local. 

› A confiança dos gerentes de TI de empresas de 

médio porte nas redes convergentes é alta. A longa 

e lenta mudança das redes de circuitos de comutação 

para redes de pacote completo para voz, vídeo e dados 

está no auge. Os gerentes de empresas de médio porte 

conhecem os seus benefícios e têm mais confiança em 

sua capacidade de oferecer a qualidade de serviço 

apropriada para UC. 

FIGURA 6 

Recursos de UC são prioridades do programa BYOD 

 

Observação: a opção “Não sei” não é exibida. 

Base: 165 responsáveis pelas decisões relacionadas à tecnologia de UC (gerente de TI ou função superior) de empresas com 100 a 999 funcionários da 

América do Norte, Á sia e Europa 

Fonte: um estudo encomendado realizado pela Forrester Consulting em nome da Cisco, em dezembro de 2013 
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Metodologia 

Este perfil de adoção de tecnologia foi encomendado pela Cisco. Para criar esse perfil, a Forrester utilizou sua Forrsights 

Mobility Survey, 2º trimestre de 2013 e Forrsights Networks And Telecommunications Survey, 1º trimestre de 2013. 

A Forrester Consulting complementou esses dados com perguntas personalizadas aos responsáveis pelas decisões de  

TI em empresas de médio porte dos EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Índia, Cingapura e Austrália. Participaram da 

pesquisa, gerentes de TI e em funções superiores responsáveis pelas decisões relacionadas à tecnologia de UC. 

A pesquisa personalizada auxiliar foi realizada em dezembro de 2013. Para mais informações sobre o painel de dados da 

Forrester e os serviços de consultoria técnica empresarial, visite www.forrester.com. 
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