
Os instrumentos de trabalho tradicionais estão a ficar ultrapassados 
à medida que as ferramentas digitais tomam conta das empresas.

 Telemóveis, portáteis e tablets são agora obrigatórios 
em todas as atividades e sectores.

AS NOVAS 
FERRAMENTAS
DE TRABALHO

usam
smartphones

69%

212 SMS
 é a média mensal

diária que cada
utilizador envia

 usam internet 
no PC/Tablet

9,9%

têm 4G

5,7
MILHÕES

é o tráfego médio 
mensal de dados 

nos móveis

1,5 GB

PRODUTIVIDADE

FLEXIBILIDADE
Todos ganham tempo e capacidade 

de responder de forma mais imediata 
às exigências do negócio

Com estas ferramentas é mais fácil 
garantir o equilíbrio entre equipas 
localizadas em diferentes cidades, 
e também entre o tempo de lazer 
e o trabalho

COMUNICAÇÃO
Toda a equipa pode estar em 
comunicação permanente, 
sem preocupações com os custos, 
estejam na sua secretária, em casa 
ou em deslocação junto de clientes 

PRESENÇA
Mesmo sem estabelecer uma

chamada ou fazer um contacto
de mensagem, cada um pode

publicar o seu “estado”, mantendo 
a privacidade se estiver ocupado

COLABORAÇÃO
Uma dúvida, a necessidade de

 informação para completar um  documento
 ou a partilha de dados são mais rápidos,

 mesmo em equipas dispersas Principais vantagens da

MOBILIDADE 
NAS EMPRESAS

A adoção de soluções de comunicações 
unificadas tira partido dos dispositivos 

que os colaboradores já trazem consigo 
e aumenta o seu potencial 
em favor da produtividade

Fonte: Anacom, Factos e Números, 2º trimestre 2016

UTILIZAÇÃO ALARGADA
Existem poucos equipamentos
com uma utilização tão preponderante 
como os telemóveis, que acompanham 
em permanência os portugueses 
e já são o seu principal meio de contacto

 têm internet 
no smartphone

90,1%

milhões de assinaturas 
móveis ativas
em Portugal

12,7

Para continuarem a ser produtivos e aproveitarem 
as vantagens do trabalho em mobilidade, os negócios de hoje 
precisam de ferramentas para processar e digitalizar documentos 
de forma remota e que lhes assegurem acesso a informação exata

75% DA MÃO-DE-OBRA
NA EUROPA OCIDENTAL 
ATÉ 2018 SERÁ MÓVELFonte: IDC

51%
dos utilizadores admitem que o investimento 
em tecnologia traz maior produtividade

referem a maior motivação no trabalho

73%

44%
dos colaboradores de empresas referem
a melhoria de serviço ao cliente

72%
destacam a colaboração entre equipas

Fonte: Estudo Ipsos Mori

OPINIÃO DOS
UTILIZADORES

PREOCUPAÇÕES 
COM A SEGURANÇA
O estabelecimento de uma política de segurança 
da informação é uma das exigências 
de uma estratégia de mobilidade

ALERTA

das empresas não tem 
implementada qualquer 

medida de segurança 
documental, apesar 
do elevado número 

de falhas na segurança 
da informação corporativa 

que continuamente 
são noticiadas.

75%

Fonte: IDC

dos colaboradores 
defendem que 
a informação 

deve estar protegida

88%

Fonte: Kaspersky

a perda de dados 
internos e confidenciais 

é a principal preocupação 
de quase metade 

das empresas

48%

Fonte: Ipsos Mori

A maioria dos utilizadores querem continuar a usar os seus equipamentos 
preferidos no trabalho e não um dispositivo atribuído pela empresa, 

mas há que ter alguns cuidados nas políticas de Bring Your Own Device (BYOD)

BYOD TRAGA O SEU
PRÓPRIO EQUIPAMENTO

Crie uma 
política clara 

de uso 
da tecnologia

1

Estabeleça um 
sistema simples 

mas seguro 
para acesso

2

Configure 
os equipamentos 

over the air

3

Mantenha a 
informação pessoal 
separada dos dados 

da empresa

4

Faça uma
monitorização

constante

5

Fonte: IBM Security

Este documento foi produzido pela PT Empresas e todos os direitos de utilização estão reservados. 


