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Uma estratégia moderna para  
o local de trabalho digital: Por que  
é importante trabalhar e aprender 
de qualquer lugar
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O local físico onde o trabalho ou o aprendizado 
acontece não define mais a experiência do 
usuário. Impulsionados por um apetite de 
experiências e recursos digitais, nós claramente 
entramos em um mundo onde é possível fazer 
tudo de qualquer lugar, o que cria um potencial 
ilimitado para inovações sem fronteiras e uma 
colaboração flexível.

À medida que a experiência de escritório que 
nós conhecíamos continua evoluindo, os líderes 
organizacionais têm uma enorme oportunidade 
de repensar o futuro do trabalho e a forma como 
maximizam a agilidade, os dados, as inovações e a 
produtividade em todo o local de trabalho digital.

Embora os eventos recentes tenham acelerado 
essa mudança, o futuro sempre acompanhou 
as experiências mais fluidas e flexíveis dos 
locais de trabalho digitais, à medida que os CIOs 
conduzem as organizações para obter mais valor. 
De acordo com o Digital Transformation Index 
(DTI) da Dell Technologies (um estudo global 
das tendências de transformação dos negócios), 
89% dos entrevistados afirmam que a disrupção 
global mostrou a necessidade de um ambiente de 
TI mais ágil/escalável, enquanto 79% disseram 
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que, agora, estão reinventando seu modelo de 
negócios como resultado da disrupção.1 Sem 
dúvidas, o local de trabalho digital desempenhará 
um papel ainda maior na capacitação desses 
novos modelos de negócios, e as pesquisas 
mostram um aumento de 2,8 vezes nos usuários 
remotos em relação ao ano passado.2

Agora que as experiências remotas e híbridas  
(em que os membros da equipe alternam 
entre realizar o trabalho remotamente e no 
local) se tornaram padrão, os CIOs têm novas 
oportunidades de repensar sua abordagem 
de tecnologia e adotar uma cultura híbrida 
para proporcionar uma experiência do usuário 
envolvente e perfeita. Olhando para o futuro, 
eles também estão conscientes de como suas 
decisões afetam a satisfação dos funcionários: 
48% temem correr o risco de desgaste dos 
funcionários por tentar adaptar a estratégia de  
TI nesses momentos incomuns.1

O novo normal, um futuro em que é possível fazer 
tudo de qualquer lugar, já chegou; continue lendo 
para ver as principais estratégias que os líderes 
da diretoria devem considerar para impulsionar o 
sucesso organizacional neste novo mundo híbrido.
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As experiências recentes demonstraram para os usuários  
e os líderes organizacionais que relativamente poucas tarefas 
precisam ser feitas totalmente em um escritório, se é que 
precisam ser feitas em um escritório. Além disso, a ativação 
de um local de trabalho digital também agrega outros 
benefícios que vão além da capacidade de adaptação dos 
negócios. As organizações líderes observaram um aumento 
de 21% na produtividade do funcionário, um número 62% 
maior que o das organizações que têm dificuldades para 
oferecer suporte ao trabalho remoto.3 Além disso, essas 
organizações líderes observaram uma redução de 28% no 
tempo gasto pela TI no gerenciamento do ambiente de local 
de trabalho digital, o que representa uma redução 47% maior 
que a das organizações que ainda têm dificuldades para 
gerenciar a tecnologia preexistente no local.3

O segredo para um local de trabalho digital de sucesso  
é a combinação certa de tecnologias flexíveis, seguras  
e responsivas. Assim como em um ambiente tradicional  
de trabalho ou de aprendizado, os usuários precisam  
de ferramentas eficientes para trabalhar e colaborar  
de qualquer lugar. 

Eles precisam de acesso aos dados da organização  
e precisam de dispositivos seguros, inteligentes e de alto 
desempenho para realizar todas as tarefas. Os principais 
CIOs acompanham as mudanças das necessidades 
organizacionais e dos usuários aproveitando as experiências 
sob demanda e "as a service" que permitem que eles 
adaptem os recursos de TI imediatamente, conforme 
necessário.

O novo normal: Aceitando o futuro em que é possível fazer tudo de qualquer lugar

Para continuar nesse ritmo crescente, o CIO deve garantir 
que a estratégia de tecnologia da organização seja 
independente da localização, para que a TI possa atender 
aos usuários de forma igualmente eficaz, seja do outro 
lado do mundo ou no fim do corredor. E tudo precisa  
ser gerenciado de forma consistente e econômica.
A pesquisa do DTI da Dell Technologies também destaca 
a importância de proporcionar a produtividade de 
qualquer lugar, já que as Líderes Digitais estão cada 
vez mais concentradas em transformar as operações 
em um mundo sem fronteiras. Embora apenas 6% 
das organizações tenham atendido aos critérios de 
classificação como Líder Digital:

Ao capacitar funcionários com experiências digitais de 
trabalho e aprendizado, as Líderes Digitais permitem que 
as organizações atraiam e aproveitem talentos globais 
de qualquer lugar. Além de impulsionar a resiliência 
operacional, essa flexibilidade e escalabilidade oferecem  
à organização a agilidade necessária para aproveitar 
novas oportunidades, gerar valor contínuo e superar  
as disrupções.

Por que o local de trabalho digital  
é uma prioridade da diretoria

63% 
informam que implementam 
recursos mais amplos de trabalho 
em casa/remoto;1

61% 
estão transformando seus 
serviços e modelos de  
consumo para atender  
às novas necessidades  
do clima empresarial atual.1
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Embora muitas organizações tenham acelerado drasticamente a adoção de um local de trabalho digital no início da década, 
agora, elas têm a oportunidade de otimizar a estratégia de tecnologia em longo prazo.

Os CIOs visionários avaliam criticamente as mudanças culturais e tecnológicas que permitirão que eles prosperem com uma 
estratégia sustentável, econômica e concentrada em tecnologia digital. Os que fazem isso aceleram a maturidade digital da 
organização, fazendo com que ela tenha diversas vantagens em relação às organizações menos maduras.

Ao elaborar uma estratégia de local de trabalho digital, os CIOs devem fazer quatro importantes considerações:

1. Proporcionar uma experiência vencedora 
de trabalho e aprendizado: 

Como a principal ferramenta que os funcionários usam 
para trabalhar, o computador sempre desempenhou um 
papel essencial na experiência do funcionário. Mas, agora 
que as pessoas trabalham e aprendem nos sofás e nas 
mesas da cozinha, muitas vezes, o computador é a porta 
de entrada para as interações delas com as organizações e 
os membros da equipe. Entregar e oferecer suporte a uma 
experiência de computação segura, inteligente e de alto 
desempenho nunca foram tarefas tão importantes.

As organizações líderes são duas 
vezes mais propensas que as 
organizações menos maduras a dizer 
que a experiência de tecnologia de 
seus funcionários as ajuda a enfrentar 
momentos desafiadores, resultando em 
pontuações de satisfação do usuário 
6,4 vezes maiores.3

2. Permitir a colaboração contínua: 

Só porque os funcionários nem sempre conseguem se 
reunir em uma sala de conferência, isso não significa 
que eles estejam trabalhando sozinhos. Seja por meio de 
ferramentas de produtividade compartilhadas, aplicativos 
em nuvem ou videoconferências ao vivo, os CIOs precisam 
garantir que os membros da equipe sejam continuamente 
produtivos e possam colaborar de qualquer lugar.

As organizações líderes observaram 
aumentos significativamente maiores 
na produtividade do usuário nos últimos 
12 meses, com uma melhoria de 21% na 
produtividade.2

O novo normal: Aceitando o futuro em que é possível fazer tudo de qualquer lugar

O que é necessário para entregar o local de 
trabalho digital?

3. Controlar custos: 

Embora o local de trabalho digital ofereça mais flexibilidade 
sobre onde e como os funcionários trabalham e aprendem, 
os CIOs devem eliminar as barreiras à adoção de novas 
tecnologias por meio de soluções flexíveis de pagamento e 
modelos de entrega e consumo "as a service".

As organizações líderes reduzem 
em 28% o tempo que a TI leva para 
gerenciar o ambiente, o que representa 
uma redução 47% maior que a das 
organizações menos maduras; esse 
aumento na eficiência de TI ajuda  
a gerar 27% de economia.3

4. Criar um ambiente seguro: 

Já é difícil o bastante oferecer segurança cibernética 
quando todos os dispositivos da organização estão em 
um só lugar. Com os computadores conectados a dados 
hospedados na nuvem a partir de redes domésticas 
frequentemente desprotegidas, o risco e a exposição 
aumentam exponencialmente. Os CIOs e a liderança 
devem garantir que os funcionários e os instrutores, 
respectivamente, possam acessar com segurança todas 
as ferramentas e recursos de que precisam para suas 
funções e tenham a mesma experiência segura e eficiente, 
independentemente de onde trabalhem ou aprendam.

As organizações líderes enfrentam,  
em média, 18% menos eventos críticos 
relacionados ao comprometimento  
de dispositivos.2
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Principais estratégias para o sucesso do local de 
trabalho digital
Como todas as organizações mudaram fundamentalmente para sempre, você precisa criar um local de trabalho digital que 
esteja pronto para tudo. Isso inclui:

Experiências personalizadas do usuário: 

Os funcionários devem ter acesso a computadores modernos, inteligentes, seguros  
e de alto desempenho que permitam que eles deem seu melhor, de qualquer lugar. 

Colaboração inteligente: 

A inteligência artificial integrada aos dispositivos ajuda os usuários a ser mais produtivos, 
aprendendo e adaptando-se à forma como eles gostam de trabalhar.

Opções flexíveis de consumo de tecnologia: 

Alinhe o consumo de tecnologia à estratégia de negócios por meio do gerenciamento do 
ciclo de vida de modelos de computador de entrega flexível e "as a service", o que permite 
a você automatizar e simplificar seu modo de implementar, proteger, gerenciar e oferecer 
suporte a dispositivos para reduzir o tempo de inatividade dos funcionários e aprimorar  
a produtividade da TI.

Um ambiente digital seguro: 

Proteja seus endpoints e sua organização com segurança integrada no hardware e, ao 
mesmo tempo, ofereça opções para garantir a conformidade com requisitos de proteção 
de dados, permitir a continuidade e minimizar a perda de dados.

Uma estratégia escalável de nuvem híbrida: 

Melhore a visibilidade da TI e a supervisão de todas as tecnologias de sua organização 
para maximizar a consistência e a flexibilidade da nuvem.

Uma estratégia "as a service": 

Analise o consumo de tecnologia de sua organização de modo abrangente para 
determinar em que áreas os modelos flexíveis e "as a service" da infraestrutura local 
proporcionariam mais flexibilidade, agilidade e escalabilidade futura para que possam ser 
facilmente modificados conforme as necessidades mudarem ao longo do tempo.

Uma experiência moderna de networking: 

O SD-WAN oferece a capacidade de gerenciar e dimensionar a rede digitalmente 
sem se preocupar com as limitações de largura de banda, ajudando você a garantir o 
desempenho e a disponibilidade dos aplicativos para aprimorar a experiência do usuário.

O novo normal: Aceitando o futuro em que é possível fazer tudo de qualquer lugar



Bem-vindo ao futuro do trabalho

Agora que o trabalho é algo que as pessoas fazem, e não um lugar aonde elas vão, a capacidade de 
proporcionar a melhor experiência possível de local de trabalho digital é essencial para o sucesso futuro. 
Os CIOs visionários de hoje reconhecem o valor incrível de uma cultura em que é possível fazer tudo de 
qualquer lugar; as organizações só conseguirão superar os desafios continuamente e se adaptar para ter mais 
oportunidades e sucesso com um local de trabalho realmente digital.

Não importa onde sua organização se encontre hoje, a Dell Technologies não vai desistir de ajudar você a 
remover as complexidades derivadas do trabalho com pessoas, aplicativos e dados dispersos. Como seu 
parceiro de tecnologia confiável, nós estamos à disposição para ajudar você a alcançar um local de trabalho 
digital que esteja pronto para tudo, alimentado por uma infraestrutura segura e ágil.

Fontes:

1Digital Transformation Index da Dell Technologies, outubro de 2020. Pesquisa realizada pela Vanson Bourne com 4.300 líderes de negócios em 18 países.  
https://www.delltechnologies.com/pt-br/perspectives/digital-transformation-index.htm#scroll=off.

2Com base no estudo do ESG encomendado por Dell Technologies, Intel e VMware, "Organizações que aceleram o local de trabalho digital conquistam melhorias", abril de 2021. 
Resultados baseados em uma pesquisa on-line global dupla-cega, feita com dois mil responsáveis pelas decisões de TI. Os resultados reais variam. Relatório completo:  
https://www.delltechnologies.com/resources/pt-br/asset/analyst-reports/solutions/organizations-accelerating-their-digital-workplace-experience-achieve-improvements.pdf.

3Com base no estudo do ESG encomendado pela Dell Technologies, Intel e VMware, "Três iniciativas essenciais para acelerar os resultados de negócios com tecnologia: 
Hybrid Work Enablement, Data-led Innovation, and Flexible IT Delivery", março de 2021. Resultados baseados em uma pesquisa on-line global dupla-cega, feita com dois mil 
responsáveis pelas decisões de TI. Os resultados reais variam. Relatório completo: https://www.delltechnologies.com/resources/pt-br/asset/analyst-reports/solutions/three-
critical-initiatives-to-accelerate-your-business-results-with-technology.pdf

Recursos adicionais:

Saiba mais sobre como impulsionar  
a agilidade nos negócios e por que isso  
é essencial no ambiente digital de hoje.

Aprenda o segredo para ativar o local de 
trabalho digital em sua organização.

Saiba como a Dell Technologies pode ajudar você a potencializar o local de trabalho digital.
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