
Qualquer que seja o indústria, 
quem quer que seja o funcionário, 
seja qual tarefa, existe um 
dispositivo Zebra com Android que 
se encaixa perfeitamente.

2. 10 de 10 
escolhas

Junte-se à revolução da mobilidade 
da força de trabalho  
com os dispositivos Zebra com Android.

MOTIVOS PARA SE JUNTAR À REVOLUÇÃO DA 
MOBILIDADE DA FORÇA DE TRABALHO:

1. SO preferido
 para mobilidade 
 empresarial: 
 Android

• Segurança líder da classe
• Melhor eficiência
• Maior produtividade
• Maior precisão

A Zebra tem a maior 
variedade de dispositivos 
Android para empresas do 
mundo.

3. A Zebra é 
 a melhor
 escolha para
 empresas

A Melhor Abordagem: A Zebra com Android é exclusivamente 
reforçada para uso nos ambientes empresariais mais difíceis.

Os Melhores Dispositivos: Com a maior seleção do mundo 
para dispositivos Android empresariais, a variedade da Zebra 
abrange hardwares para qualquer eventualidade.

O Melhor DNA: O Mobility DNA funciona em nível celular nos 
dispositivos móveis da Zebra para transformar o sistema 
operacional de consumo mais popular - Android™ - em uma 
força empresarial que aumenta a produtividade, simplifica o 
gerenciamento e facilita a integração.

Android domina o mundo com mais de 80%¹ de participação 
no mercado de smartphones.

O Android é incrivelmente flexível e personalizável e apoiado 
por uma comunidade de desenvolvimento global.

O Android para empresas é soberbamente seguro e robusto 
graças à arquitetura reforçada exclusiva da Zebra.

6. Está tudo nas estatísticas...
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funcionários agora 
trabalham fora do 
escritório pelo menos 
uma parte do tempo
Será que os seus são tão 
ágeis, seguros, eficientes, 
produtivos e precisos quanto 
deveriam ser... e poderiam ser 
com a Zebra com Android?

72%
de aumento no número 
de dispositivos...
... gerenciados por empresas 
entre 2014 e 2015.

Isso é 72% em apenas um 
ano.
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dispositivos 
portáteis no mundo 
agora usam 
Android.
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A REVOLUÇÃO DA MOBILIDADE DA FORÇA DE 
TRABALHO ESTÁ ACONTECENDO NESTE MOMENTO.
Junte-se hoje com a Zebra com Android e o Mobility DNA.

Saiba como em zebra.com/android

8. A Zebra tem
 informações
 revolucionárias...

Você pode encontrar informações e recursos úteis em 
zebra.com/android incluindo conteúdo sobre:

• A Revolução da Mobilidade da    
 Força de Trabalho: Visão geral  
 em vídeo
• Por que Android?
• Por que Zebra com Android?
• Dispositivos Zebra com   
 Android: Os melhores e mais   
 inteligentes

• Relatórios de solução
• Um dia na vida
• 10 Passos: Selecionando o   
 dispositivo certo para você

1. Acertar Significa Tudo, Migrando Aplicativos Móveis Empresariais Existentes, Pesquisa VDC, 2015 | Mobilidade Empresarial e Dispositivos Conectados

2. Employees Use Multiple Gadgets For Work — And Choose Much Of The Tech Themselves, Frank Gillett, 02.22.201

(http://blogs.forrester.com/frank_gillett/12-02-22-employees_use_multiple_gadgets_for_work_and_choose_much_of_the_tech_themselves)

3 & 4 Relatório Analítico Citrix Mobile, fevereiro de 2015  (https://www.citrix.com/articles-and-insights/workforce-mobli-
ty/jun-2015/7-enterprise-mobility-statistics-you-should-know.html)

5. Mobilize e Revolucione
 o seu negócio

• Manufatura
• Armazenamento
• T&L
• Varejo
• Saúde

A Zebra está 
ajudando
as organizações em 
5 áreas verticais:

4. Grandes benefícios 
por escolher Zebra 
com Android

7. A maior variedade de   
dispositivos empresariais         
com Android.


