
A migração em 
massa para 
dispositivos móveis
A mudança para dispositivos móveis, dados e aplicativos para trabalhar  
a qualquer hora e em qualquer lugar continua a receber adesão em massa.
Aqui estão os números que CIOs e CISOs não podem ignorar neste ano.

Pesquisa diz que 
dispositivos móveis são 
o grande motivador de
crescimento dos negócios 97%planejam investir o

mesmo valor ou mais 
em mobilidade

75%
desejam obter 
maior 
flexibilidade

64%
desejam obter  
maior 
produtividade

41% 
desejam obter  
satisfação dos 
funcionários

Quantidades massivas de adoção de aplicativo
Aplicativos gerenciados pelo IBM MaaS360:

~10 milhões de aplicativos distribuídos.

100 mil aplicativos entre lojas de aplicativos 
corporativas.

472 – média de aplicativos gerenciados por 
organizações extremamente móveis.

10 – número médio de aplicativos gerenciados por 
SMB, organizações de médio e grande portes.

Categorias de aplicativos mais populares:

31% – Negócios

17% – Educação

16% – Produtividade

10% – Serviços essenciais, jogos e viagem

80%
públicos

Aplicativos 
públicos vs. 

Privados
20%

privados

Fatores preocupantes nos dispositivos móveis
O que os entrevistados dizem?

58%
afirmam que preocupações 
de segurança travam a 
adoção de dispositivos 
móveis

59%
dizem que os recursos 
precisam aumentar 
para gerenciamento 
de aplicativos e 
dispositivos móveis

Principais incidentes de segurança relacionados aos dispositivos móveis

23%
de perda de 
dados

23%
de malware 
detectado nos 
dispositivos

13%
de uso de aplicativo 
móvel não autorizado

Porém, os dispositivos móveis 
continuam fortes…
Principais investimentos projetados em 
dispositivos móveis:

38% – MDM ou EMM

30% – Contêiner móvel seguro

28% – VPN

Principais implantações de aplicativo:

87% – Comunicação

42% – Colaboração

Divisão das agendas de gastos

29% 26%
Encontre a resposta para controlar os medos e ambições 

referentes aos dispositivos móveis em massa com o…

As organizações continuam a encontrar maneiras de adotar e adaptar-se a novos casos de uso de dispositivos móveis. Para 
a equipe de TI, isso significa ter a estratégia e a tecnologia certas para ajustar a escala entre habilitação e segurança. Isso 
começa com o EMM. O EMM é como a produtividade móvel é ativada. O EMM é como a segurança móvel é oferecida.

*Dados de aplicativo fornecidos pela IBM

para medidas 
relativas a fraudes 
e acesso

dizem que podem vincular a 
implementação de soluções móveis 
a um aumento na receita




