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Resumo: Este artigo tem como objetivo estudar e analisar uma nova tendência 
do mercado, o Bring Your Own Device (BYOD) e discutir os riscos e 
oportunidades na adoção desse novo conceito. A tendência do BYOD surgiu 
juntamente com a consumerização e está em uma adoção crescente pelo mundo 
afora. Com os incentivos fiscais cedidos pelo governo brasileiro e com o 
barateamento desses equipamentos, esse conceito só tende a aumentar no 
Brasil. 
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Abstract: This article aims to study and analyze a new market trend, the Bring 
Your Own Device (BYOD) and discuss the risks and opportunities in the adoption 
of this new concept. The BYOD trend emerged together with Consumerization and 
are in a growing adoption around the world. With the tax incentives granted by the 
Brazilian Government and the cheapening of the equipment, this concept only 
tends to increase in Brazil. 
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Introdução 

Com a enorme popularização de dispositivos móveis como smartphones e 
tablets, é cada vez mais comum se ver funcionários utilizando seus próprios 
equipamentos dentro das empresas, tal fato acarreta conseqüências positivas e 
negativas que devem ser avaliadas na adoção dessa nova tendência. O BYOD 
está se tornando cada dia mais uma realidade da qual não se pode negar. 

 
 
Metodologia 

Para a elaboração deste artigo foram coletadas informações de diversos 
sites, revistas especializadas em tecnologia, assim como livros de profissionais 
conceituados nas áreas. As informações coletadas e descritas neste artigo foram 
utilizadas como base para se chegar às conclusões apresentadas.   

Este artigo tem como objetivo elucidar quais são os riscos e oportunidades 
para as empresas na adoção do BYOD e como elas podem gerenciar essa nova 
tendência do mercado. 

O material apresentado neste artigo está estruturado da seguinte maneira: 

 Visão Atual e Futura; 

 Riscos na adoção do BYOD; 

 Oportunidades; 

 Formas de gerenciamento; 
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 Conclusões; 

 Referências. 
 
 

Pesquisa 

Nesta fase serão apresentadas a visão atual e futura, os riscos e as 
oportunidades na adoção do BYOD e as formas de gerenciamento. As 
informações aqui apresentadas foram retiradas de livros, sites e entrevista de 
profissionais da área. 

 
Visão Atual e Futura 

Bring Your Own Device - BYOD (Traga o seu próprio dispositivo) é uma nova 
tendência que vem se tornando cada vez mais comum nas empresas, 
principalmente em países considerados de primeiro mundo, e que está se 
espalhando em uma velocidade enorme, prova disso é uma pesquisa realizada 
em 2012 pela Juniper Research e publicada no site de tecnologia Information 
Week, onde ela prevê um crescimento de mais de 100% nos usuários de BYDO 
até 2014, passando o número atual de 150 milhões para cerca de 350 milhões de 
pessoas utilizando seus dispositivos móveis dentro das organizações.  

 
Figura 1- Usuário de BYOD, em milhões 

 
O Impacto do BYOD é tão grande que em matéria pública em 2012 pelo site 

Computer World, o instituto de pesquisas do Gartner  afirma que o Bring Your 
Own Device será uma das mudanças mais radicais da computação empresarial, 
isso desde que computadores desktops começaram a ser utilizas nos locais de 
trabalho. 

Em janeiro de 2012 a Dell publicou em seu site oficial, pesquisa realizada 
pela ABI Research, expondo os números de vendas de smartphones em 2010, só 
no ano citado foram vendidos mais de 302 milhões de smartphones vendidos em 
todo mundo sendo que eles prevêem uma taxa de crescimento saudável de 19% 
ao ano até 2016, se levarmos em consideração esses números em 2016 teremos 
aproximadamente 857 milhões de smartphones vendidos em todo globo, isso 
significa que teremos 1 (um) smartphone para cada 10 habitantes no mundo. 
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Figura 2-Venda de smartphones em milhões 

 
 
Riscos na Adoção do BYOD 

Com a enorme popularização dos dispositivos móveis, e com a adoção cada 
vez maior do BYOD, começaram a surgir novas ameaças as informações das 
empresas. Neste tópico serão abordados alguns dos riscos identificados na 
adoção do BYOD. 
 
Gerenciamento – Com a falta de conhecimento sobre o BYOD as empresas 
acabam cometendo o erro de comprar qualquer Mobile Device Management 
(MDM) que aparecesse na frente, mesmo estes não atendo as peculiaridades do 
negócio, tal fato pode ser prejudicial não só para a companhia, mas também para 
todos os colaboradores que adotaram o BYOD. 
O gerenciamento não correto dos dispositivos móveis pode abrir brechas e deixar 
vulnerabilidades a serem explorados por pessoas com más intenções. De acordo 
com matéria pública no site de tecnologia Information Week a mobilidade 
juntamente com as redes sociais são os novos alvos dos cibercriminosos.  
Diversidade de dispositivos e sistemas operacionais – Em um ecossistema 
onde a variedade de dispositivos e sistemas operacionais é enorme, é difícil 
entender, conhecer e gerenciar todas as possibilidades. Esse segundo Sreenivas 
(2012) e publicada no site de tecnologia Information Week, é um dos grandes 
desafios do BYOD. Encontrar ou mesmo entender toda essa variedade não é uma 
tarefa fácil, por isto a necessidade de uma política e um sistema que seja 
maleável o suficiente que atenda toda essa gama de possibilidades. 
Legislação - De acordo com a advogada especialista em Direito digital Patricia 
Peck em entrevista ao site de tecnologia Information Week  a maior dificuldade 
das empresas que adotam o BYOD é a falta de clareza na confecção dos 
contratos. Segundo ela, são alguns pontos chave:  

 Privacidade 

 Conteúdo 

 Questão trabalhista 
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O BYOD é um fenômeno que veio para ficar, e como toda nova tecnologia 
ela veio para agregar valor e trazer novas oportunidades para as empresas. São 
considerados os pontos mais relevantes na adoção do BYOD: 

 
Produtividade - Em pesquisa compartilhada em seu relatório, a Cisco  coloca 
como um dos principais benefícios do BYOD o aumento da produtividade do 
funcionário, isso em termos de maior resultado e melhor colaboração uns com os 
outros. O aumento da produtividade é comprovada também na pesquisas 
realizadas em 2012 pelas empresas Forrester Consulting e Decisive Analytic 
publicada no site de tecnologia Computer Word  segundo as consultorias 70% das 
empresas que adotaram o BYOD têm como foco principal o aumento da 
produtividade de seus funcionários e colaboradores. 
Redução de Custos – Segundo matéria do site de tecnologia Computer World 
(2012), funcionários de empresas que adotaram o BYOD estão trabalhando até 
20 horas a mais sem cobrarem por isso. De acordo com relatório trimestral da 
Mobile Workforce Report (2012), um terço dos trabalhadores que utilizam seus 
equipamentos nas empresas nunca se desliga de suas obrigações totalmente em 
seu tempo livre. O relatório ainda mostra que 92% dos colaboradores gostam da 
flexibilidade que o BYOD lhes traz e são contentes em trabalhar mais horas. 
Em pesquisa realizada pela Cisco IBSG (2012) e publicada pela própria Cisco, a 
redução de custos é o terceiro beneficio mais vistos nas empresas, ficando atrás 
somente de produtividade e satisfação no trabalho. 
Mobilidade – A mobilidade se tornou um diferencial tão grande que a Microsoft 
(2012) destaca este ponto como destaque do seu novos sistema operacional, o 
Windows 8. Segundo a Microsoft o fato de o sistema operacional possibilitar a 
utilização a partir de toques irá impulsionar ainda mais a mobilidade nas 
companhias.    
Diferencial para o negócio – Em matéria publicada pela IDGNOW , Moretti 
(2012) destaca que 80% dos gerentes de TI acreditam que empresas com 
políticas de BYOD possuem certa vantagem sobre outras organizações. 
 

 
Figura 3-Principais Beneficios 

 
Formas de Gerenciamento 



  5 

Neste tópico serão discutidas maneiras de se gerenciar o BYOD diminuindo 
possíveis ricos auxiliando na tomada ágil das decisões. Não serão levantados 
requisitos e especificações técnicas, apenas serão exemplificadas tecnologias ou 
melhores práticas utilizadas no mercado. 
 
MDM – Mobile Device Management – Atualmente existem várias opções de 
MDM de grandes empresas, como, por exemplo, Symantec e McAfee. Em 
entrevista ao site de tecnologia Computer Word, Cooney (2012) cita que, segundo 
pesquisas do Gartner, 65% das empresas irão adotar algum tipo de tecnologia de 
MDM. 
Elaboração de uma política/norma sobre dispositivos móveis – Para a 
advogada especialista em Direito Digital Patricia Peck as empresas devem criar 
um manual de uso dos dispositivos, sendo que este manual deve conter também 
informações de como se portar em redes sociais.  
A adoção de uma política de BYOD ou de gerenciamento de dispositivos móveis 
além de ser importante para a segurança também faz parte das diretrizes 
definidas pela International Organization for Standardization a ISO/IEC 27001. O 
item 11.7.1. “Computação e comunicação móvel” aborda exatamente este 
assunto, segundo texto da ISO “Convém que uma política formal seja 
estabelecida e que medidas de segurança apropriadas sejam adotadas para 
proteção contras os ricos do uso de recursos de computação e comunicação 
móveis.” Portanto a política de gerenciamento de dispositivos móveis é importante 
também para todas as empresas que desejam estar em conformidade com as 
melhores práticas de segurança. 
Redes Sem Fio – Praticamente todos os dispositivos móveis atuais do mercado 
não possuem uma porta especifica para troca de dados, porém todos esses 
dispositivos possuem a tecnologia wireless (redes sem fio), daí a necessidade de 
se implantar ou melhorar as redes sem fio das empresas. 
Treinamento e Conscientização – De nada adianta possuir todos os controles e 
políticas possíveis se os funcionários não forem devidamente treinados. No 
mesmo item já citado da ISO a 11.7.1 uma das orientações é: “Convém que seja 
providenciado treinamento para os usuários de computação móvel...”.  

 
Conclusões 

Como exibido nas pesquisas e entrevistas dos vários profissionais aos sites 
de tecnologia, o BYOD já deixou de ser uma tendência para se tornar uma 
realidade no dia a dia das empresas. Com os incentivos de impostos fornecidos 
pelo governo federal a dispositivos fabricados em território nacional, os 
smartphones e tablets se tornarão cada vez mais populares e comuns nas 
companhias. 

Várias empresas e CIO’s pelo mundo já perceberam a importância do BYOD 
e estão correndo atrás para adaptarem suas companhias para receber esse novo 
conceito de trabalho, porém, apesar da pressa, essa é uma decisão que deve ser 
planeja da forma minuciosa com participação forte das áreas de Planejamento, 
Segurança da Informação, Tecnologia da Informação (TI) e Jurídico. Podemos 
considerar essas quatro áreas como vitais para que o BYOD seja implementado 
de forma segura, eficiente e legal. Durante o percurso para implementação, várias 
dificuldades podem ser encontradas, como por exemplo, falta de literatura 
nacional, falta de conhecimento no assunto, diversidade de dispositivos e 
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sistemas operacionais, entre várias outras coisas, porém o que pode ser 
constatado é que o esforço vale à pena é que os retornos são certos.  

Aplicando de maneira correta os controles é possível mitigar grande parte 
dos riscos, mas não é possível eliminar todos, por isso a necessidade de se ter 
políticas e normas muito bem estruturadas e pensadas. É nesse ponto que se 
mostra a importância do envolvimento da área de segurança da informação e da 
área jurídica na implementação do BYOD. Outros fatores que podem ser 
considerados determinantes para o sucesso do Bring Your Own Device nas 
empresas é a aquisição de uma suíte de ferramentas MDM (Mobile Device 
Management) que atendas as necessidades e peculiaridades de cada 
companhia/instituição, a conscientização dos funcionários, principalmente frente a 
diversas ameaças que cercam os dispositivos móveis e o apoio de toda alta 
administração. 

Há tempos o BYOD deixou de ser uma tendência e passou a ser uma 
realidade, e uma realidade que só tende a aumentar. Como em qualquer outra 
tendência ela nos traz vantagens e desvantagens, cabe a nós, profissionais de 
segurança, analisar e gerenciar estes riscos para que ao invés de “dores de 
cabeça” tenhamos retornos sobre todos os investimentos. A utilização da 
tecnologia pode nos afundar ou nos levar ao topo, o destino só depende da 
maneira de como a utilizamos. 
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