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O mundo digital está se transformando 
rapidamente, e o futuro pertence aos líderes que 
capacitam equipes e operações para prosperar em 
qualquer lugar. Os ambientes de trabalho remotos 
e híbridos tornaram-se uma realidade diária e, 
agora, mais de um em cada dois funcionários 
trabalha remotamente.1

A evolução do local de trabalho digital precisa 
ser uma grande prioridade para as organizações; 
pesquisas mostram que o número de usuários 
remotos quase triplicou nos últimos 12 meses.2 
Elas também revelam que as organizações que 
responderam rapidamente e adotaram essa ampla 
escala normal têm tido sucesso não apenas em 
resiliência, mas também na melhoria da satisfação 
e do engajamento dos funcionários.2 

Os CIOs visionários estão adotando medidas hoje 
mesmo para preparar a organização para o futuro 
do trabalho, repensando sua forma de capacitar 
as equipes para que tenham um desempenho 
perfeito em qualquer lugar, independentemente de 
a experiência ser totalmente remota, no escritório 
ou uma combinação híbrida.

Para ajudar você a se preparar, estes são os seis 
principais recursos tecnológicos que você precisará 
desenvolver para ativar uma estratégia de local de 
trabalho digital concentrada no futuro.
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• Espaços de trabalho digitais e personalizados para os usuários

• Colaboração inteligente entre usuários e dispositivos
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• Um local de trabalho digital e seguro por meio de segurança intrínseca

• Uma experiência moderna de networking
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É essencial criar um local de trabalho digital que permita 
que os usuários trabalhem e aprendam em qualquer lugar. 
Para oferecer uma produtividade perfeita, você deve 
proporcionar experiências personalizadas do usuário  
e colaboração inteligente.

Uma estratégia eficaz de local de trabalho digital é flexível 
o suficiente para atender às necessidades do estilo de 
trabalho de cada usuário, utilizando as tecnologias mais 
seguras, eficientes e responsivas. Os modernos dispositivos, 
periféricos e programas de software se combinam  
para aprimorar a experiência do usuário, oferecendo  
as ferramentas e os recursos certos no momento certo  
e, ao mesmo tempo, eliminando as frustrações dos  
sistemas ineficientes. 

Oferecer uma experiência personalizada do usuário 
é uma das maneiras mais eficazes de criar uma cultura 
organizacional vencedora com funcionários altamente 
satisfeitos. 

As organizações líderes com um 
ambiente sofisticado de dispositivos 
apresentam uma melhoria de 21% 
na produtividade, o que representa 
62% a mais que as organizações 
com ambientes menos maduros de 
dispositivos, e têm uma pontuação de 
satisfação do usuário 6,4 vezes maior.3

Ao permitir que a TI gerencie PCs, programas de software 
e infraestrutura "as a service", os CIOs garantem que os 
funcionários trabalhem com a tecnologia certa para suas 
funções e possam se concentrar no trabalho, e não no 
computador.
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1. Espaços de trabalho 
digitais e personalizados 
para os usuários

2. Colaboração  
inteligente entre  
usuários e dispositivos

Mesmo que os funcionários estejam trabalhando fora do 
escritório, eles ainda mantêm contato próximo com seus 
colegas e com os dados da organização. Desde a mudança 
para o trabalho remoto:

Recursos como automação e software 
com inteligência artificial (IA) permitem 
que os funcionários aproveitem um 
local de trabalho digital e inteligente 
que aprende e se adapta para atender 
às necessidades deles. 

Por exemplo, o Dell Optimizer é um software de otimização 
integrado e baseado em IA que aprende e responde  
à maneira como os funcionários trabalham. Ao reduzir 
automaticamente o ruído de fundo, priorizar a largura  
de banda para aplicativos de conferência e gerenciar  
o desempenho dos aplicativos mais usados, ele permite  
que os funcionários aproveitem o trabalho ao máximo  
sem precisar fazer ajustes manuais.

62% 
dos entrevistados dizem que 
a colaboração aumentou ou 
permaneceu igual;4

76% 
 dizem que o compartilhamento 
de recursos entre escritórios 
aumentou.4
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3. Opções flexíveis de consumo de tecnologia

Maximizar a simplicidade, as opções e o controle do ambiente de TI é algo essencial para direcionar a 
organização rumo ao sucesso. A aquisição, o consumo e o pagamento de novas tecnologias ou recursos em 
resposta às crescentes necessidades dos negócios ou dos usuários precisam ser tarefas fáceis e econômicas. 
 O consumo flexível de tecnologia e os modelos de entrega "as a service" são caminhos comprovados para que  
a TI dimensione recursos, quando e onde for necessário, sem disrupção.

Considere o PC-as-a-Service (PCaaS) como exemplo. Ao adotar uma abordagem de PCaaS, a equipe de TI pode 
terceirizar serviços completos de computação, como hardware, implementação, suporte, recuperação de ativos 
e transição para novos dispositivos.

O PCaaS da Dell economiza 5,26 horas de mão de obra de suporte  
de TI por dispositivo ao longo do ciclo de vida e reduz os tíquetes  
de help desk em 20% a 35%, liberando a TI para dedicar seu  
tempo a iniciativas mais estratégicas, e não ao suporte técnico  
a computadores.5, 6

Além disso, o PCaaS permite que a equipe gerencie o ciclo de vida do computador por um custo mensal simples 
e previsível, para que você possa controlar os custos e liberar o CAPEX para outras iniciativas digitais.

O consumo flexível de tecnologia por meio do aumento da estratégia "as a service" é mais importante do que 
nunca, proporcionando novos níveis de flexibilidade e escalabilidade aos líderes e às organizações à medida que 
as necessidades comerciais e macroambientais mudam.
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4. Um local de trabalho  
digital e seguro por meio  
de segurança intrínseca

De acordo com as pesquisas, as organizações mencionam as 
preocupações com segurança e privacidade de dados como uma barreira 
principal para a transformação. Ao mesmo tempo, elas informam que o 
fortalecimento das defesas de segurança cibernética é o programa de 
aceleração mais importante.1

A mudança para o local de trabalho digital torna a segurança ainda mais 
essencial. Ao contrário de uma abordagem de segurança cibernética 
baseada em localização, que pressupõe que todos os funcionários 
estejam no mesmo edifício, um local de trabalho digital precisa proteger 
funcionários em todos os lugares. Ao mesmo tempo, as organizações 
que exigem flexibilidade e agilidade precisam garantir que a segurança 
possa ser dimensionada junto com as cargas de trabalho e as demandas 
dos usuários, que passam por mudanças constantes. Portanto, a 
segurança deve ser integrada ao hardware e às soluções em que os 
funcionários confiam e deve ser considerada de modo abrangente em 
toda a estratégia de tecnologia da organização, em vez de ser abordada 
separadamente.

Uma abordagem de segurança intrínseca incorpora a segurança no 
nível mais profundo do hardware, mesmo abaixo do nível do sistema 
operacional, para garantir que os dispositivos e a infraestrutura sejam 
implementados e gerenciados com segurança. Essa abordagem  
considera usuários, IDs, dispositivos, ativos e dados de aplicativos e 
nuvens para ajudar a identificar riscos e evitar ameaças em todo o local 
de trabalho digital.

Além de proteger todos os dispositivos, os data centers e os ambientes 
de nuvem locais devem poder se dimensionar com segurança para 
atender às necessidades sob demanda de usuários e aplicativos. 

As organizações líderes enfrentam, em média, 
18% menos eventos críticos relacionados  
ao comprometimento de dispositivos.2 

A Dell Technologies oferece segurança integrada em todo  
o nosso portfólio de dispositivos, servidores, armazenamento, HCI  
e equipamentos de proteção de dados, a fim de proteger os dados 
independentemente de onde eles sejam armazenados, gerenciados  
ou usados.
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5. Uma estratégia 
escalável de nuvem 
híbrida

Os sistemas locais preexistentes estão dando lugar a uma 
abordagem conectada de várias nuvens que permite que 
a organização seja facilmente dimensionada para atender 
às necessidades e prioridades que passam por mudanças 
constantes. 

Atualmente, mais de 80% das 
organizações informam que usam mais 
de uma nuvem, enquanto se espera que 
a porcentagem de usuários de nuvem 
que consomem infraestrutura em nuvem 
de mais de três provedores dobre nos 
próximos três anos.7 Além disso, quase 
89% das organizações entrevistadas 
planejam implementar a infraestrutura em 
nuvem privada nos próximos 12 meses.8

No entanto, nem toda nuvem é adequada para todas 
as cargas de trabalho. Você deve ter a flexibilidade, a 
visibilidade e o controle para usar a nuvem certa para 
a carga de trabalho certa e no momento certo, com 
base nos requisitos organizacionais e de aplicativo. 
Uma abordagem eficaz de várias nuvens permite que a 
organização aproveite o consumo flexível e os modelos "as 
a service" para entregar o desempenho e os resultados de 
que os usuários precisam para desempenhar suas funções 
de qualquer lugar.

Por exemplo, a Dell Technologies oferece o APEX Hybrid 
Cloud, que oferece uma experiência consistente e sem 
disrupções em nuvens privadas, públicas e de borda 
para que os usuários possam acessar o melhor ambiente 
para um caso de uso específico, com escalabilidade, 
throughput, capacidade e desempenho adequados.

6. Uma experiência 
moderna de networking
Hoje em dia, o caminho certo para a conectividade  
pode parecer diferente à medida que nos movimentamos 
com facilidade entre os locais de trabalho. Para competir 
no mundo acelerado de hoje, um local de trabalho  
digital requer uma rede digital que possa acompanhar  
as necessidades de uso intenso de dados dos usuários  
e aplicativos.

À medida que as organizações adotam espaços de 
trabalho híbridos, os dados não são mais contidos na  
rede corporativa. 

Agora, a organização média gerencia 
13,53 petabytes de dados, um 
aumento de 831% desde 2016.9 

Poucas organizações têm uma rede tradicional que pode 
ser dimensionada tanto assim em um curto período. 
É imprescindível que os CIOs atuais compreendam o 
verdadeiro volume de dados e como eles são capturados 
ou usados em vários pontos de contato para proporcionar 
a produtividade perfeita em qualquer ambiente de trabalho 
remoto, móvel ou em escritório.

À medida que a garantia de capacidade e largura de banda 
se tornam as maiores preocupações, o SD-WAN permite 
que você gerencie e dimensione a rede digitalmente 
sem se preocupar com limitações, desempenho nem 
disponibilidade. A solução Dell EMC SD-WAN com 
tecnologia VMware é uma solução simples e turnkey 
que permite que você entregue acesso confiável e de 
alto desempenho a serviços em nuvem, data centers 
privados e aplicativos empresariais baseados em software 
"as a service" sem sobrecarregar a rede corporativa. Ela 
também garante o desempenho dos aplicativos, aprimora 
a visibilidade e reduz os custos da WAN em até 75%.10
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O novo local de trabalho híbrido: oportunidades infinitas

A ativação de um local de trabalho digital não é mais uma estratégia opcional para permitir um trabalho flexível  
ou atrair talentos mais amplos; hoje, ela é uma tarefa imprescindível exigida pelas novas realidades organizacionais. 
Os líderes devem capacitar as equipes para que possam operar perfeitamente de qualquer lugar e, ao mesmo 
tempo, adotar as prioridades de TI que aumentarão ainda mais a agilidade e a capacidade de adaptação em um 
mundo digital.

Resolver as complexidades resultantes de oferecer suporte a pessoas, aplicativos e dados altamente dispersos 
pode ser uma tarefa intimidante. Na Dell Technologies, somos seu parceiro de tecnologia confiável, prontos para 
acelerar sua visão para um local de trabalho digital e proporcionar a melhor experiência possível.

Passamos a última década ampliando os recursos de trabalho remoto de nossa própria equipe global e, portanto, 
entendemos a fundo o que é necessário para fazer isso com sucesso, tecnológica e culturalmente. Nada nos 
impedirá de ajudar você a desbloquear caminhos mais rápidos e flexíveis para a transformação, eliminando os 
obstáculos em seu caminho.
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Saiba mais sobre os desafios e as 
oportunidades do local de trabalho digital.

Saiba mais sobre "A nova era do trabalho 
remoto: Tendências da força de trabalho 
distribuída".

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