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“Amobilidade não é umasimples
extensão do actuallegado dos sis-
temas informáticos, é umaforma
completamentenovadefazerne-
gócio.Asempresasqueestãofoca-
das em aumentar as capacidades
dos seus colaboradores e clientes
e em encontrar novos caminhos
paraonegócioatravésdesoluções
de mobilidade começam a desta-
car-se”. As palavras são de Dan
Lauderback,líderglobaldaáreade
MobilityServices daAccenture.

A Accenture realizou, em Ja-
neiropassado,umestudo–Accen-
ture 2012 CIO MobilitySurvey–
que espelha como a mobilidade é
encaradapelasempresas.Aanáli-
se, que envolveu 240 executivos
de Tecnologias de Informação
(TI) conclui que se a chegada da
Internet revolucionou o mundo
nosanos90,amobilidadepodeter
um efeito semelhante ou mesmo
superiorao daWorldWide Web.

Assim, 67% dos executivos de
Tecnologias de Informação con-
sideram que a mobilidade vai ter
impactonosseusnegóciosdefor-
maigualousuperioraosefeitosda
Internetnadécadade 90.

Umdadocuriosoqueesteestu-
doespelhasãoasdiferençasentre
“osmercadosmaduros”eos“mer-
cadosemergentes”.Destafeita,os

CIO que operam nas economias
emergentesequequeremapostar
na mobilidade dentro da sua em-
presaestãoacolocarestetemano
topo da agenda, o que contrasta
comoquesepassanaseconomias
maduras.

Os números são claros: “48%
dos inquiridos nos mercados
emergentes possuem uma estra-
tégia de mobilidade amplamente
desenvolvida”,enquanto“apenas
12%dosinquiridosnosmercados
madurosalegaramtersemelhan-
te estratégia”.

Umoutrodadoqueesteinqué-
rito demonstraé que 69% dos in-
quiridos colocariammais de 20%
dos orçamentos que possuem
paraesteanoeminvestimentona
áreadamobilidade.

Porém,edooutroladodamoe-
da,estãoosmotivospelosquaisas
empresas não apostam mais em
soluções de mobilidade: a segu-
rança e os custos. Dos executivos
que responderam ao inquérito,
metade apontaram a segurança
“como o principal factor que os
impede de corresponder às suas
prioridadesdemobilidade”;e43%
indicaramos custos e o orçamen-
tocomocausasparanãorecorrem
maisaestassoluções.26%indicou
a interoperabilidade com os ac-
tuais sistemas ou a falta de com-
preensão sobre os benefícios da
mobilidade.
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“A mobilidade é uma
forma completamente
nova de fazer negócio”

Maioria dos executivos de TI consideram que a
mobilidade irá mudar os negócios tanto como a Internet

A crescente
penetração de
‘smartphones’
e ‘tablets’ está a
comprimir os
ciclos de inovação
de TI para a
empresa para 12
a 18 meses.
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Mobilidade | Dos 240 executivos de TI questionados pela Accenture, 50%
apontaram a segurança como o principal factor de afastamento da mobilidade.
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Quase metade dos inquiridos
nos mercados emergentes
possuem uma estratégia de
mobilidade desenvolvida.
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