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Os espaços de trabalho amigáveis aos 
funcionários ganham importância

O suporte a diferentes sistemas 
operacionais (SO) de desktop e formatos 

de dispositivos é cada vez mais necessário

Os riscos de não acompanharmos o ritmo

Um espaço de trabalho competitivo

Chegou a hora do UEM

No entanto, apenas 40% das 
empresas consideram como meta 
primordial implantar dispositivos móveis 
no espaço de trabalho para melhorar 
e aumentar a produtividade dos 
funcionários.

Apenas 21% consideram 
como meta primordial 
implantar dispositivos 
móveis no espaço de 
trabalho para melhorar a 
vantagem competitiva e a 
participação de mercado.

As empresas estão muito longe de poder gerenciar todos os 
dispositivos que acessam redes, aplicativos e dados corporativos:

Apenas 43% dos 
dispositivos pessoais dos 
funcionários (BYOD) são 
gerenciados na empresa 

Apenas 63% dos dispositivos 
corporativos são 

gerenciados na empresa

O Windows ainda é o SO dominante em 
PCs corporativos, mas não como era antes:

Até 2020, a base instalada total de PCs com Windows 10 nas 
empresas será menor do que a base instalada de qualquer 
outra versão corporativa do Windows na história do SO.

O aumento do uso de Macs nas empresas e o surgimento dos 
casos de uso de B2B para Chromebooks significam que as 

equipes de TI precisarão de ferramentas de gerenciamento 
unificado de endpoints (UEM) para poder dar suporte a tipos 

de SO e formatos de dispositivos variados.

Os problemas associados à implantação 
de tecnologias de mobilidade e ao 

gerenciamento de SO são muito comuns:

Problema

40% das empresas enfrentam problemas de segurança

32% das empresas enfrentam problemas de segurança relacionados 
à perda ou ao roubo de dispositivos móveis com dados confidenciais

23% das empresas têm problemas de conformidade que requerem 
a aplicação de patches para solucioná-los

Solução de UEM

Problema

Solução de UEM

65% das empresas desejam utilizar uma solução de UEM 
para poder aplicar políticas exclusivas de segurança e 
gerenciamento em vários tipos de dispositivos (notebooks, 
PCs, smartphones, tablets etc.)

27% das empresas enfrentam problemas de controle de 
versão entre SO, aplicativos e/ou aplicativos corporativos 
móveis

60% das empresas desejam usar uma solução de UEM para 
reduzir o número de plataformas de software usadas para 
gerenciar endpoints
61% das empresas desejam consolidar as equipes de TI que 
gerenciam os PCs e a mobilidade para melhorar a eficiência 
operacional e coordenar os recursos de gerenciamento de 
endpoints

Seus concorrentes estão trabalhando a todo 
vapor para gerenciar as forças de trabalho:

Porém, há mais trabalho a ser feito:

As “expectativas de implantação geral 
da tecnologia móvel” foram superadas 
na opinião de apenas 36% das 
empresas.

Uma maior flexibilidade para os funcionários e a 
possibilidade de utilizarem dispositivos da escolha 
deles, e que já conhecem, significam uma força de 
trabalho mais competitiva, melhores oportunidades 

para aumentar a produtividade e mais vendas.

Um melhor gerenciamento dos 
dados mestres e dos metadados 

significa que a empresa toda 
utilizará um mesmo conjunto de 
parâmetros, KPIs, definições de 

dados e regras de negócios.

A urgência do gerenciamento 
no espaço de trabalho digital

Um infográfico da IDC patrocinado pela VMware

43% 63%

36%

Os funcionários 
engajados melhoram 
a satisfação do cliente

A concorrência para 
ter a melhor força de 
trabalho é acirrada

Os funcionários 
engajados são mais 
produtivos

43% dos dispositivos pessoais 
dos funcionários (BYOD) são 
gerenciados na empresa

E 63% impressionantes dos 
dispositivos corporativos são 
gerenciados na empresa

das empresas pretendem usar, de modo 
parcial ou integral, o gerenciamento unificado 
de endpoints nos próximos 18 a 24 meses81%

Mensagem do patrocinador
Comece hoje mesmo: saiba mais sobre como fortalecer seu espaço de trabalho digital.
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