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Shadow IT:
o CIO que diz sim
Paulo é diretor de 

vendas de uma grande 

indústria química

Ele lidera uma equipe 
com 20 executivos e 
viaja muito, visitando 

indústrias de transformação 
espalhadas por todo o Brasil. 
Em seu notebook, no seu 
smartphone, no PC de sua 
casa, ele acessa aplicações 
homologadas e testadas pela 
equipe de TI de sua empresa. 
Mas Paulo emprega diariamen-
te, também, aplicações que ele 
baixou da web e que são úteis 
em sua rotina. Trata-se de 
serviços como Google Docs e 
Dropbox, entre várias aplica-
ções para uso pessoal.  

Paulo é um dos milhões de 
usuários corporativos que en-
contram na Shadow IT recur-
sos que facilitam sua vida.  

O que é preocupante é que 
Paulo pode estar usando web 
services Shadow IT também 
para compartilhar informações 
sensíveis como senhas, docu-
mentos confi denciais e planos 
de longo prazo de sua empresa 
com interlocutores internos ou 
externos. 

Ele não será o único.  
Relatório produzido pela 

Blue Coat Elastica no primeiro 
semestre deste ano mostra que 
as empresas utilizam, em mé-
dia, 841 aplicações na nuvem, 
um valor 20 vezes maior do 
que as aplicações que foram 
aprovadas pela área de TI. Na 
prática, portanto, os funcio-
nários corporativos seguem 
baixando serviços da nuvem e 
usando esses serviços – sejam 
seguros ou não – para com-
partilhar dados. Trata-se de 
uma ação que não obedece às 
diretrizes das empresas. 

O relatório da Blue Coat Elas-
tica aponta, ainda, que 23% 
dos dados mais estratégicos da 
empresa são compartilhados 
pela nuvem.  Essa tendência 
é confi rmada pelo fato de que 
12% dos documentos inseridos 
em aplicações web da Shadow 
IT traziam informações confi -
denciais. 

Uma forma de lidar com 
esta realidade é, muito sim-
plesmente, tentar esmagar 
o uso da Shadow IT em sua 
organização. 

Quem tentou seguir esse 
caminho já entendeu que se, 
hoje, existem milhares de 
aplicações na nuvem, amanhã 
haverá ainda mais. 

Diante disso, talvez valha 
a pena abrir caminhos de 
comunicação entre a TI e as 
áreas de negócio para ouvir 
o usuário e conseguir que ele 
também escute a TI. Criar 
pontes entre a TI e a área de 
Recursos Humanos também 
é essencial – a abordagem 
aqui descrita preocupa-se em 
evitar que o funcionário fi que 
desmotivado com as restrições 
impostas pela TI. Trata-se de 
trabalhar a partir de premissas 
construtivas em que todos os 
envolvidos (TI, negócio, RH) 
são igualmente ouvidos e res-
peitados, e todos interagem 
pelo bem da empresa.

Neste contexto, a 

segurança da TI torna-

se responsabilidade de 

todos, e a produtividade e 

a inovação, também. 

É possível que um usuário 
tenha descoberto, na web, 
uma aplicação sob medida 
para seu desafi o; é possível 
que o CIO teste esse sistema 
e concorde. É possível que o 
RH acompanhe esse momento 
de transformação corporativa e 
elimine arestas, atuando como 
mantenedor de vínculos que 
estão em pleno processo de 
renovação. 

É importante destacar, no 
entanto, que neste rio de trocas 
entre a TI, o negócio e o RH, 
todos têm de compreender que 
a empresa funciona a partir 
de regras de conformidade 
(compliance) que têm razões 
de existir. Não se trata de, 
simplesmente, tirar a TI de 

cena e deixar o uso da Shadow 
IT correr solto. Muito pelo 
contrário. 

Segue sendo fundamental 

descobrir, monitorar 

e controlar o acesso a 

aplicações na nuvem – 

incluindo Shadow IT. 

Isso pode ser feito com ajuda 
das soluções CASB (Cloud 
Access Security Broker). A 
primeira conquista que as 
soluções CASB trazem à corpo-
ração usuária é dar visibilidade 
às aplicações Shadow IT. As 
melhores plataformas reali-
zam uma auditoria completa, 
repleta de recursos analytics. 
O resultado é a geração de 
sofi sticados e detalhados rela-
tórios sobre o que as áreas de 
negócio estão fazendo (down-
load, upload) e que aplicações 
Shadow IT estão usando. 

Acima de tudo, porém, as 
soluções CASB controlam o 
acesso, via nuvem, a dados 
críticos da companhia. Isso 
evita que o usuário desavisado 
consiga compartilhar por meio 
de serviços Shadow IT infor-
mações essenciais ao negócio. 
Para isso, o CASB identifi ca e 
classifi ca informações confi -
denciais. 

Nas melhores plataformas 
CASB, o dado crítico jamais 
é trafegado na nuvem. Quem 
tentar compartilhar, por exem-
plo, dados extraídos de aplica-
ções como SalesForce, Oracle 
Sales Cloud e ServiceNow, 
perceberá, perplexo, que onde 
deveria haver uma informa-
ção inteligível encontram-se, 
apenas, símbolos sem sentido. 
Isso acontece por causa dos 
recursos de tokenização do 
CASB. 

O grau de eficácia das 
soluções CASB é tal que é 
possível programar a exclu-
são de dados confi denciais de 
uma transação específi ca ou 
bloquear o download de um 
arquivo crítico. Trata-se de 
uma solução muito poderosa 
que simplesmente impede que 
uma informação estratégica 
seja compartilhada por meio 
de um serviço Shadow IT. 

Um alerta: nem todos 

os apps que a área de 

negócio baixa são Shadow 

IT. 

É bom lembrar que muitos 
funcionários utilizam aplica-
ções como Twitter, Facebook 
ou Dropbox para seu uso 
pessoal. A inspeção de apps 
de uso pessoal pode entrar 
em confl ito com o respeito à 
privacidade dos funcionários. 
Nesta questão, a área de TI 
anda no fi o da navalha. Daí a 
importância de compartilhar 
a tomada de decisão sobre 
bloqueios e proibições com os 
gestores de negócio. 

Nos dias atuais, as unida-
des de negócios são capazes 
de implementar serviços de 
TI com a mesma velocidade 
com que eles são criados na 
web. É o que índica o Gartner. 
Segundo um relatório desse 
instituto de pesquisa, em 2015, 
35% do orçamento de TI foram 
gastos em ações definidas 
fora do departamento de TI. 
E, até 2017, os CMOs (Chief 
Marketing Offi cers) investirão 
mais em serviços de TI do que 
os CIOs. 

Neste contexto, ganha es-
paço a TI que atua como 
“trusted advisor” da área de 
negócio, iluminando com seu 
conhecimento o caminho para 
se melhorar a experiência do 
usuário e a produtividade da 
empresa.

É o consenso, e não o 

confl ito, que promove a 

segurança do ambiente 

corporativo digital e real. 

Durante muito tempo a área 
de TI foi conhecida por dizer 
não. Vivemos, agora, a era 
em que com todo o critério, a 
partir de informações muito 
bem fundamentadas, o CIO 
pode dizer sim. 

 
(*) É country manager

da Blue Coat Brasil.

Marcos Oliveira (*)

TI
  

News@
Bysoft aposta em pequenas e médias indústrias 
em novo lançamento

@A Bysoft, empresa de tecnologia especializada em comércio 
exterior, anuncia o lançamento do módulo de exportação do 

SMARTER, solução voltada às pequenas e médias indústrias. A 
Bysoft acredita que o novo módulo do SMARTER poderá atender 

as pequenas e médias empresas do setor de maneira mais completa, 
apoiando o desenvolvimento do mercado externo brasileiro. A solução 
fornece controle dos pedidos de venda para o exterior, geração de 
documentos e Notas Fiscais, controle de embarques e de câmbios 
- funcionalidades que permitem a diminuição de erros humanos nas 
operações rotineiras e melhoram o gerenciamento de estoques e 
expedição das mercadorias.

Samir Iásbeck de Oliveira (*)

Algumas estatísticas apontam que já existem mais smartpho-
nes do que televisores no mundo e, em alguns países, o 
número de aparelhos já é maior do que a sua população. No 

Brasil, os smartphones estão entre um dos produtos de consumo 
mais vendidos. Atualmente, 15% do tráfego global na internet é 
proveniente de dispositivos móveis, e cerca de 50% das buscas 
acontecem via mobile. Por ano, são investidos cerca de 22 bilhões 
de dólares em propagandas para o público mobile, e este número 
só aumenta, principalmente porque mais de 15% das compras 
de varejo já são realizadas por meio dos dispositivos móveis. E 
essas estatísticas são de 2013.

A tecnologia mobile vem recebendo cada vez mais atenção dos 
mais variados tipos de empresas e organizações, principalmente 
daquelas que querem continuar na linha de frente da inovação, 
pois ainda há muitos recursos e ferramentas inexploradas em um 
mercado que só tende a crescer. Então, porque não aproveitar que 
os celulares estão sempre à mão para possibilitar novas formas 
de aprendizado? Você sabia que muitas universidades, cursos e 
empresas estão apostando no ensino por meio de dispositivos 
móveis, mais conhecido como o mobile learning?

Se você ainda não dá a devida importância para este assunto, 
pode ser necessário repensar a sua estratégia, pois, grande parte 
dos seus consumidores estão utilizando o mobile, e eles desejam 
uma experiência de aprendizado superior a de estudar a partir 
de um computador. Acreditamos que a forma mais didática de 
explicar os principais conceitos relacionados ao mobile learning 
é abordando as 12 questões-chave sobre o tema. Veja a seguir!

Q1. O que é mLearning ou Mobile Learning?  - também 
conhecido como mLearning, é derivado do ensino a distância, e 
pode ser defi nido como o uso de tecnologias móveis como smar-
tphones e tablets para obter uma experiência de aprendizado. 
Esse modelo oferece aos usuários a capacidade de aprender utili-
zando a mobilidade ao seu favor, com acesso imediato e ilimitado 
à informação, na hora e no local em que necessitam.

Q2. O que está causando o rápido desenvolvimento do 

mLearning? Atualmente, a tecnologia móvel tornou-se parte 
integrante do dia a dia das pessoas. A fl exibilidade que ela oferece 
está sendo amplamente utilizada pelas pessoas para satisfazer 
suas necessidades variadas e o cenário não é muito diferente 
quando se trata da aprendizagem.

Q3. Por que você não deve ignorar o mLearning como 

parte da sua oferta de treinamento? Do meu ponto de vis-
ta, para maximizar o impacto do seu treinamento, é necessário 
oferecer fl exibilidade para as pessoas aprenderem no disposi-
tivo que elas escolherem. Considere alguns dados, como 60% 
dos trabalhadores consideram que a mobilidade é o seu "mais 
relevante dispositivo de trabalho"; quase 100% dos alunos são 
suscetíveis de completar o treinamento no formato móvel; 47% 
das organizações já estão usando dispositivos móveis para as 
suas iniciativas de formação.

Q4. O mLearning pode ser usado em todos os tipos de 

treinamento corporativo? O mLearning é um ótimo meio para 
que qualquer treinamento passe do estilo formal para o informal. 
Ele também pode ser utilizado de forma efi caz para promover a 
aprendizagem colaborativa ou social.

Q5. Quais são os benefícios de mLearning? Fornece fl e-
xibilidade para os alunos; Oferece maior envolvimento do aluno; 
Demonstra melhores taxas de conclusão e maior retenção; Facilita 
a aprendizagem colaborativa; Oferece suporte multidispositivo; 

Porque adotar mobile 
learning para treinamento? 
De acordo com uma pesquisa da associação de marketing móvel MMA, feita pela Millward Brown 
Brasil e NetQuest, o brasileiro passa em média 3h14 por dia usando o aparelho celular. Segundo a 
pesquisa, que foi divulgada em setembro deste ano, a média sobe um tanto considerável quando são 
considerados os jovens da geração “millennials”, alcançando 4h diárias. Nota-se que este número vem 
aumentando ano após ano

Adapta-se ao treinamento formal, bem como ao Suporte de De-
sempenho; Facilita "a aprendizagem como um continuum".

Q6. Em quais aspectos você precisa ser cuidadoso 

quando começa a adotar o mLearning? a. Mobile Learning 
não é eLearning; b. Uma regra não serve para todos; c. O mesmo 
conteúdo e estratégia de aprendizagem funcionaria em todos os 
dispositivos; d. tablets e smartphones suportam HTML5, mas a 
mesma estratégia de aprendizagem não funciona em ambos os 
dispositivos; e. Foque na estratégia de oferecer uma completa 
experiência de aprendizagem em smartphones primeiro; f. Para 
implementar o mLearning precisamos considerar todos os as-
pectos do universo mobile

Q7. Pode mLearning ser usado para atender as diferentes 

expectativas da sua força de trabalho “Millennial”? Para 
ser capaz de resolver isso, você precisa primeiro estar ciente das 
características da geração “millennial”, suas preferências, modos 
de acesso à informação, e os seus vícios. Então você pode projetar 
sua estratégia nesse sentido, usando elementos da forma como 
eles buscam suprir suas diversas necessidades de informação e 
entretenimento.

Q8. Quais são os outros aspectos que você pode usar 

para aumentar o impacto da mLearning? Microlearning e 
Social learning.

Q9. O que está em destaque em mLearning? Enquanto mLe-
arning usa vários formatos envolventes, as tendências que você 
deve adotar são os vídeos interativos ou aplicativos móveis.

Q10. Quais outras abordagens você pode adotar para 

aumentar o impacto do seu mLearning? Para multiplicar o 
impacto, você pode alavancar na combinação de microlearning e 
aprendizagem social; proporcionar um caminho de aprendizagem 
baseado na abordagem dos alunos; e oferecer aprendizagem 
personalizada.

Q11. Por que microlearning e Mobile Learning formam 

uma combinação perfeita? O microlearning consiste em um 
método de ensino focado na aprendizagem de forma rápida e 
prática, por meio de pequenos blocos de informações. Através 
de materiais que explicam conceitos em termos simples e com 
uma linguagem de fácil acesso, o conteúdo é apresentado para 
usuário de forma específi ca e direta. Quando entregue a partir 
de dispositivos móveis, como smartphones, no entanto, seu po-
tencial é amplifi cado. Nessas circunstâncias, a tendência é que 
os usuários não só aprendam mais rapidamente como também 
se tornem capazes de reter as informações durante um maior 
período de tempo.

Q12. Por que combinar gamifi cação e Mobile Learning? 
Gamifi cation ou Gamifi cação consiste em fazer o uso de desafi os e 
pensamentos lógicos para sua estratégia de ensino, treinamento, 
motivação e até mesmo vendas. Ela parece um processo de difí-
cil aplicação, mas esta não é a realidade. Implantando medidas 
simples, como: barras de progresso, recompensa para usuários 
com as melhores notas nos cursos, ou ganhar uma medalha 
após completar uma etapa, já signifi ca que estamos aplicando 
o gamifi cation e incentivando, de forma sadia, a competição e 
o desafi o.

Espero que este artigo forneça algumas dicas que você pode 
aplicar em sua organização, independentemente se você é novo 
para mLearning ou está procurando abordagens que podem 
aumentar o impacto do seu mLearning.

(*) É CEO e Fundador do Qranio, plataforma mobile de aprendizagem que usa 
a gamifi cação para recompensar os usuários e estimulá-los a se envolver com 

conteúdos educacionais em todos os momentos.

Plataforma sobre a cultura dos videogames 
VICE Media estreia o Waypoint, nova plataforma sobre jogos ele-

trônicos e cultura gamer em geral. O VICE Gaming foi reformulado, 
seguindo uma estética renovada e com um conteúdo mais completo, 
engajado e, claro, com uma nova alcunha. Além de informar com 
conteúdos especializados e vídeos exclusivos, o site tem o intuito de 
investigar o como e o porquê de as pessoas jogarem. Também serão 
feitos streamings de partidas entre jogadores mundo a fora.    

Um “waypoint” é qualquer coisa no mundo que usamos para nos 
orientar, algo para o qual olhamos em busca de direção durante uma 
jornada, assim como nos jogos eletrônicos, principalmente de gêneros 
como RPG e aventura. No passado, estes pontos de referência eram 
naturais e comuns, como uma árvore esquisita ou uma plantação 
adiante no cenário, bem como torres, fortalezas, caminhos e tabernas. 
Lugares que os viajantes poderiam ver à distância e locais onde as 
pessoas paravam para descansar antes de seguirem em frente.   

Em alguns jogos, os “waypoints” também ganham outra dimen-
são: são os primeiros e mais claro exemplos de intenção de um 
jogador. Por isso o nome Waypoint foi escolhido, sugerindo uma 
plataforma nova e mais completa, a grande opção de guia para 
os amantes dos jogos casuais, especialistas dos gêneros hardcore 
e profi ssionais dos eSports.

No último fi m de semana o canal sediou e fez uma enorme 
transmissão com 72 horas, onde a equipe Waypoint jogou 72 jogos 
clássicos que marcaram época, junto a convidados e personalida-
des, entre eles membros da VICE Brasil, famosos da comunidade 
de jogadores e músicos, sempre avaliando e comentando os 
games em tempo real.


