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Quando a empresa é o aplicativo,
o aplicativo é a empresa
Volume I: A appificação da empresa – Saiba como os aplicativos
estão mudando a forma como os negócios são feitos hoje

Quando a empresa é o aplicativo, o aplicativo é a empresa

Introdução

aplicativos móveis públicos e personalizados desempenham
no aumento da produtividade e da colaboração dos funcionários,
do envolvimento dos clientes e do crescimento da empresa.

O IBM Security, líder em gerenciamento de mobilidade
corporativa (EMM), apresenta o Volume I de uma série
de três partes que explora a appificação da empresa, incluindo
o papel da TI como a grande facilitadora da produtividade
e da colaboração dos funcionários promovida por aplicativos,
do crescimento da empresa e do envolvimento dos clientes.

Uma pesquisa recente com 300 profissionais de mobilidade
empresarial sênior2 realizada pela Enterprise Mobility Exchange
constatou que a maioria dos entrevistados (62,5 por cento) estão
investindo mais em aplicativos do que em qualquer outra
prioridade de mobilidade. Seus quatro principais motivos são
aumentar a produtividade dos funcionários (67,9 por cento),
melhorar a eficiência operacional (50 por cento), aumentar
a rentabilidade (37,5 por cento) e melhorar a satisfação dos
clientes (35,7 por cento)3.

Neste volume, vamos analisar o cenário de aplicativos móveis
da empresa. Saiba como os aplicativos são uma das maiores
prioridades da mobilidade empresarial hoje, por que é fundamental
usar práticas recomendadas no design, no desenvolvimento e na
implantação, e como você, na TI, está em posição de vantagem
para se tornar o herói da empresa nessa revolução de aplicativos.

Essa pesquisa reforça as previsões da Gartner de que os projetos
de desenvolvimento de aplicativos móveis personalizados serão
mais numerosos do que o projeto de PC nativo em uma
proporção de 4:1 até 20154, e que 25 por cento de todas as
empresas terão uma loja de aplicativos em 20175.

Explore a appificação da empresa, inclusive
o papel da TI como a grande facilitadora da
produtividade e da colaboração dos funcionários
promovida por aplicativos, do crescimento
da empresa e do envolvimento dos clientes.

O pensamento MobileFirst,
a appiceleração dos negócios
Com uma cadeia de valor inteira agora exigindo acesso rápido
e sem restrições aos dados, a prática comum demais de forçar
programas arcaicos com interfaces de “cliques” para dispositivos
móveis deixará sua estratégia móvel lentamente sem cobertura
de sinal.

O mundo é móvel
Faz menos de uma década desde que o iPhone, seguido um
pouco mais tarde por seu primo, o tablet, chegou ao mundo.
Durante este tempo, dispositivos móveis e seus aplicativos
transformaram a forma como vivemos: como nos comunicamos,
viajamos, compramos, trabalhamos e muito mais. Essa
transformação da mobilidade foi tão radical, tão revolucionária,
que é difícil imaginar a vida sem esses dispositivos.

A mentalidade de priorizar a mobilidade já não é mais apenas
sobre acesso a dados, nem mesmo a segurança do dispositivo.
Embora importantes, essas verdades universais de capacitação
da TI agora precisam da aplicação de práticas recomendadas
em design e função.
A IBM e a Apple, parceiras no MobileFirst para iOS, lançaram
recentemente a primeira leva de mais de 100 aplicativos
específicos para o setor com o objetivo de colocar a análise
de big data em dispositivos de praticamente qualquer tamanho
sem comprometer a operacionalidade ou exigir um pesadelo
de middleware para completar a “chamada” para o insight.

Os clientes embarcaram nessa onda muito rapidamente.
As empresas demoraram mais para se adaptar, mas estão
recuperando o tempo perdido a um ritmo alucinante. O mercado
de mobilidade empresarial deve crescer US$ 30 bilhões1, já que
as empresas em praticamente todos os setores reconhecem
a importância dos dispositivos móveis corporativos e de
propriedade do funcionário, e compreendem o papel que os
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Primeira leva de aplicativos para
as empresas

Varejo
•

Viagens e transportes
•

•

Com o Passenger+, as tripulações, enquanto em trânsito,
podem remarcar voos, fazer ofertas especiais e muito mais
para os passageiros quando ocorrem atrasos.
Com o Flight Plan, os pilotos podem ver os horários dos voos,
os manifestos da tripulação e os planos de voo antes da
decolagem, tomar decisões mais fundamentadas sobre
o combustível discricionário com base na análise de rich data
e comunicar problemas às equipes de manutenção durante o voo.

•

Telecomunicações
•

Bancos e mercados financeiros
•

•

O Advise & Grow coloca os bancários em contato com seus
clientes de pequenas empresas, com autorização protegida
para acessar perfis de clientes e análises competitivas, obter
insights de análises para fazer recomendações personalizadas
e concluir transações protegidas.
Com o Trusted Advice, os consultores podem acessar
e gerenciar carteiras de clientes, obter insights de poderosas
análises preditivas na cozinha do cliente ou no café local, em
vez de no escritório do consultor, com a capacidade de testar
recomendações com ferramentas de modelagem sofisticadas
até o fim para concluir transações protegidas.

Quando usados corretamente, aplicativos públicos e privados
podem elevar uma empresa a novos patamares. Quando usados
incorretamente, eles não só podem comprometer a produtividade
dos funcionários e o envolvimento dos clientes, mas também
expor a empresa a possíveis ameaças.
Cada vez mais, os aplicativos móveis são uma fonte de
vulnerabilidades de segurança corporativa. Práticas inadequadas
de armazenamento de dados, malware, acesso não autorizado,
falta de criptografia e vazamentos de dados causados pela
sincronização podem representar grandes riscos à segurança.
Para as empresas que não possuem uma estratégia móvel
robusta que incorpore o gerenciamento de aplicativos móveis6,
funcionários fazendo mau uso de dispositivos e não praticando
o bom comportamento para dispositivos móveis podem agravar
o risco já inerente aos aplicativos mal projetados.

Com o Retention, os agentes têm acesso a perfis e históricos
de clientes, inclusive a uma pontuação de risco de retenção
baseada em análise, além de alertas inteligentes, lembretes
e recomendações sobre os próximos melhores passos
e a simplificação das transações essenciais, como a coleta
de assinaturas eletrônicas e prêmios.

Governo
•

•

O Expert Tech aproveita os recursos nativos do iOS como
o FaceTime para facilitar o acesso a serviços de expertise
e localização para otimização de rotas para entregar um
excelente serviço no local, resolução de problemas mais
eficiente e produtividade, além da maior satisfação do cliente.

Aplicativos são ótimos, exceto quando
não são

Seguros
•

Com o Sales Assist, os associados podem se conectar com
perfis de clientes, fazer sugestões com base em compras
anteriores e seleções atuais, verificar o inventário, localizar
itens na loja e enviar itens de fora da loja.
O Pick & Pack combina a tecnologia baseada em proximidade
com sistemas de inventário de back-end para transformar
o atendimento do pedido.

O Case Advice aborda a questão da carga de trabalho e o suporte
entre os assistentes sociais que estão tomando decisões críticas,
uma família ou uma situação de cada vez, em movimento.
A solução ajusta as prioridades do caso com base em insights
gerados por análise e avalia o risco com base em análise preditiva.
O Incident Aware converte o iPhone em um ativo
indispensável para a prevenção da criminalidade, oferecendo
aos policiais acesso a mapas e feeds de vídeo de locais de
incidentes, informações sobre a condição da vítima, o risco
de escalada e o histórico do crime, além de melhor capacidade
de chamar reforços e serviços de apoio.

As empresas precisam ser muito mais conscientes sobre como
promover a produtividade de forma segura.7 Já não vale mais
proteger e-mails, calendários, contatos e alguns aplicativos dos
funcionários e, em seguida, bloquear o acesso a praticamente
qualquer outra coisa. Os funcionários de hoje querem escolher
os aplicativos (e muitas vezes precisam deles) para trabalhar.
Para capacitar os funcionários, as empresas precisam ser capazes
de distribuir e gerenciar aplicativos móveis de forma segura
(em dispositivos BYOD e COPE) que sejam essenciais para
a produtividade dos funcionários e para o bom funcionamento
das empresas.
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As empresas que entram na categoria “usando aplicativos da
forma certa” são as únicas com uma estratégia sólida que
aproveitam o poder da mobilidade e, ao mesmo tempo,
protegem o acesso aos recursos da empresa.

Mas antes disso você precisa das informações e ferramentas
adequadas para verificar se está desenvolvendo, implantando
e gerenciando os aplicativos da sua empresa de acordo com
as práticas recomendadas.

Como usar os aplicativos da forma certa
desde o começo

Comece mapeando sua empresa de
aplicativos móveis

Criar uma estratégia bem-sucedida de aplicativos8 desde
o começo, uma que ajude a garantir segurança, escalabilidade
e sustentabilidade, não só protege as empresas das vulnerabilidades
de dados e da perda de clientes, mas do desperdício de tempo
e de recursos preciosos.

O IBM® MaaS360® dá suporte às práticas recomendadas de
gerenciamento de aplicativos e auxilia empresas de todos os
tamanhos a implantar estratégias de aplicativos protegidos,
escaláveis e sustentáveis.
Você está preparado para ser o herói da empresa? Para saber
mais, confira os seguintes documentos técnicos adicionais:

Como parte de um artigo encomendado pela IBM, O ROI de
criar momentos excepcionais em dispositivos móveis9, a Forrester
identificou os dez principais fatores de custo na criação de um
aplicativo. Entre eles está a capacidade do aplicativo de se
integrar com sistemas empresariais existentes, de se atualizar
rapidamente e sem problemas quando novas versões são lançadas
e de proteger dados em repouso, em movimento e em uso.

•

•

A pesquisa descobriu que quando os aplicativos são bem projetados
de acordo com as práticas recomendadas, a organização pode
economizar em média até 10 por cento na criação de aplicativos
e 20 por cento na execução deles. No entanto, ignorar essas
práticas recomendadas na concepção, no desenvolvimento e na
implantação do aplicativo pode custar a uma empresa quase
duas vezes mais para criar e 50 por cento mais para executá-lo10.

Volume II: Quatro componentes de uma estratégia sólida
de aplicativo móvel. Colabore com seus usuários para
desenvolver uma estratégia de aplicativo que funcione para
a sua organização. Saiba o que você precisa considerar nos
diversos estágios do ciclo de vida de um aplicativo móvel.
Volume III: Como lidar com os riscos à segurança da
appificação. Entenda as considerações técnicas e práticas para
habilitar e proteger com êxito a empresa e, ao mesmo tempo,
criar e implementar uma empresa baseada em aplicativos.

Recursos relacionados
•
•

TI, a grande facilitadora
Com cada vez mais funcionários usando os dispositivos móveis
para fechar negócios em movimento e seis em cada dez
consumidores baixando aplicativos específicos de negócios11,
as empresas simplesmente não podem deixar de fazer a appificação
corretamente.

Começa pela TI
Na appificação da empresa, a TI está em posição de vantagem
para ser heroína da empresa, a grande facilitadora do sucesso com
aplicativos móveis, a campeã na mobilidade. Você pode impulsionar
a produtividade e a colaboração dos funcionários, o envolvimento
dos clientes e as receitas liderando o desenvolvimento e a
implantação de uma estratégia de aplicativos que ajude a atender
às necessidades de todos, da empresa aos usuários, tudo isso
e ainda manter a empresa protegida de malware, vazamentos
de dados e outras ameaças potencialmente graves.
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Mobilize o conteúdo e os aplicativos da empresa (IBM)12
Security in the New Mobile Ecosystem (Instituto Ponemon)13
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Sobre o IBM MaaS360

Sobre o IBM Security

O IBM MaaS360 é a plataforma de gerenciamento de mobilidade
corporativa que garante produtividade e proteção de dados da
forma como as pessoas trabalham. Milhares de organizações
confiam no MaaS360 como a base para suas iniciativas de
mobilidade. O MaaS360 oferece um abrangente gerenciamento
com fortes controles de segurança entre usuários, dispositivos,
aplicativos e conteúdo para dar suporte a qualquer implantação
de mobilidade. Para saber mais sobre o IBM MaaS360 e começar
um teste grátis de 30 dias, acesse www.ibm.com/maas360

A plataforma de segurança da IBM fornece inteligência de
segurança para ajudar as organizações a proteger de forma
holística funcionários, dados, aplicativos e infraestrutura.
A IBM oferece soluções de gerenciamento de identidades
e acessos, gerenciamento de informações de segurança e eventos,
segurança de banco de dados, desenvolvimento de aplicativos,
gestão de riscos, gerenciamento de endpoint, proteção contra
invasões de última geração e muito mais. A IBM opera uma
das organizações mais abrangentes de P&D em segurança.
Para mais informações, acesse www.ibm.com/security
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