As Tecnologias Certas Desenvolvem o
Potencial do Lugar de Trabalho Digital
Estudo sobre o local de trabalho digital revela benefícios
tangíveis, mas as organizações devem se preparar para
os riscos de segurança dos dados

Resumo executivo
Qual é o futuro do trabalho? Independente da resposta, é certo que
a tecnologia terá um papel significativo. Os avanços na mobilidade,
a Internet das Coisas (IoT), os ambientes na nuvem e a inteligência
artificial trazem grandes promessas, mas como as organizações podem
encontrar a fórmula certa? Como esses investimentos trarão resultado?
Este estudo analisa os aspectos tecnológicos e humanos do local de
trabalho para ajudar os tomadores de decisão de negócios e TI que
buscam entender os benefícios e riscos do local de trabalho digital.
A força de trabalho atual acelera não só a consumerização de TI, como
também a consumerização do local de trabalho. Essas mudanças de
comportamento e expectativas dos funcionários estão moldando a
forma como as organizações pensam sobre o papel da tecnologia no
local de trabalho. Como sugere a pesquisa deste relatório, os locais
de trabalho mais digitais não apenas promovem a produtividade,
mas também o bem-estar, a motivação e a satisfação no trabalho dos
funcionários. As organizações que capitalizarem com a implementação
de um local de trabalho digital terão uma vantagem competitiva; de fato,
as vantagens da adoção de novas tecnologias no local de trabalho vão
além de ajudar os funcionários a concluir tarefas com mais rapidez, elas
também incluem tornar o processo mais colaborativo e agradável.
Ao mesmo tempo, as empresas precisam estar cientes das crescentes
ameaças à segurança dos dados, que agora são um problema de rotina
para as organizações cada vez mais conectadas. Nossas descobertas
confirmam que o problema se refere tanto a falhas humanas quanto ao
design do local de trabalho digital.
Para entender os fatores das mudanças propostas pelos funcionários
no local de trabalho e ajudar as empresas nessa mudança para obter
uma vantagem competitiva, a Aruba realizou um estudo global com
7.000 funcionários de 15 países. O estudo analisa os níveis e as atitudes
realizadas em relação ao local de trabalho digital, seus benefícios e
como isso afeta o comportamento dos funcionários.
Este relatório analisa quatro temas:

Tendência #1
O local de trabalho digital é realidade e vai definir o futuro do trabalho: Com os avanços na tecnologia de
consumo e espaços mais inteligentes proporcionados pela IoT, o local de trabalho físico está se tornando mais interativo
e personalizado, trazendo ganhos significativos de eficiência, colaboração e produtividade para os funcionários.

Tendência #2
A ascensão dos Revolucionários Digitais; as ferramentas digitais, que fornecem mais do que produtividade,
também garantem uma série de benefícios aos funcionários: Além dos ganhos de eficiência e produtividade, as
empresas que usam mais tecnologias no local de trabalho e IoT estão vendo um aumento na satisfação no trabalho,
no bem-estar dos funcionários, no desenvolvimento profissional e satisfação pessoal. Nossa pesquisa também mostra
uma divisão entre as pessoas que chamamos de Revolucionários Digitais – funcionários que trabalham em locais de
trabalho totalmente digitais e onde novas tecnologias para o local de trabalho são amplamente usadas – e os Atrasados
Digitais (do inglês Digital Laggards), aqueles que estão menos engajados e podem estar ficando para trás.

Tendência #3

Os riscos de segurança surgem nas ações dos funcionários: Novas ferramentas digitais e ambientes que utilizam a
IoT trazem novos riscos de cibersegurança. Para se proteger, a empresa deve se concentrar não só na sua infraestrutura
de trabalho e segurança de rede, como também no comportamento dos seus funcionários. Nossa pesquisa revela
que os funcionários continuam assumindo riscos relacionados à conectividade e segurança da informação, apesar de
estarem altamente cientes das ameaças cibernéticas.

Tendência #4
O futuro é brilhante, avanços contínuos nas tecnologias digitais e automação abrem caminho para melhorar
as experiências no local de trabalho: Embora a automação possa ser considerada uma ameaça à segurança no
trabalho, nossa pesquisa descobriu um entusiasmo geral em relação aos benefícios que ela pode criar; principalmente
na criação de ambientes de trabalho mais inteligentes e mais intuitivos que permitam às pessoas se concentrarem
mais em realizar seu trabalho com eficiência.

Além de examinar essas atitudes e comportamentos, este relatório fornece recomendações sobre como os líderes de TI
podem agir e aproveitar as oportunidades das tecnologias digitais emergentes. Acima de tudo, as empresas do mundo
todo devem avaliar minuciosamente o que inspira e capacita sua força de trabalho e reinventar o papel desempenhado
pela TI na criação de ambientes de trabalho com tecnologia avançada, que colabore para a produtividade e satisfação
dos funcionários.

Como identificar um “Revolucionário Digital’?
Os dois grupos, “Revolucionários Digitais” e “Atrasados Digitais”, foram identificados no estudo com base nas
respostas dos entrevistados que relataram trabalhar em um local completamente digital, onde as novas tecnologias
são amplamente utilizadas em toda a organização, e naqueles que relataram trabalhar em locais onde a tecnologia
era de uso limitado ou não usada.

TENDÊNCIA #1:

O local de trabalho digital é realidade
e vai definir o futuro do trabalho
A tecnologia do local de trabalho não inclui somente ferramentas
fornecidas pela empresa, mas todo o ambiente de trabalho que ela cria

A tendência
Cada vez mais, as organizações se comunicam e fazem negócios por meio de canais
digitais; sendo assim, a natureza do trabalho está se diversificando. Não se trata
apenas de smartphones e conexões de Wi-Fi seguras. O local de trabalho digital
atual vai além de um ambiente de escritório tradicional com tecnologia incluída,
agora toda a infraestrutura e o espaço físico são projetados e otimizados pensando
nas ferramentas digitais.
Nosso estudo mostra não apenas uma alta adoção de tecnologias padrão, de
Wi-Fi (fornecido por 82% das organizações pesquisadas) a cibersegurança (67%)
e ambientes na nuvem (43%), como também da nova geração de tecnologias.
Sem contar com linhas que dividem as instalações e funções gerenciadas pelo
departamento de TI, essas tecnologias para a IoT automatizam controles de
temperatura e iluminação (24%), tecnologia de audiovisual para sala de reunião
ativada por voz e sem fio (23%) e aplicativos móveis corporativos personalizados
(23%), oferecendo informação baseada na localização.
A consumerização de TI é resultado do forte apetite dos funcionários por um
local de trabalho que, por padrão, seja digital. Quase dois terços dos funcionários
entrevistados no nosso estudo (64%) disseram que sua organização corria o risco
de ficar para trás sem a integração das novas tecnologias do local de trabalho. Além
disso, 71% deles disseram que o local de trabalho do futuro deve ser totalmente
automatizado, e 72% afirmaram que o local de trabalho deve se tornar um ambiente
totalmente interativo que se atualize e se ajuste automaticamente, enquanto 61%
querem integrar realidade aumentada e realidade virtual para fortalecerem seu
trabalho.
Cada vez mais, as pessoas estão procurando um ambiente de trabalho digital
que torne tudo mais eficiente: desde os controles de temperatura do escritório
até as reservas da sala de reunião. Com as tecnologias de consumo cada vez
mais avançadas, oferecendo, por exemplo, produtos de automação residencial, e
tornando-se uma característica da vida pessoal da maioria dos funcionários, eles
esperam ter os mesmos benefícios em seu local de trabalho.
Os resultados do estudo não poderiam ser mais claros: as organizações e os locais
de trabalho que não conseguirem acompanhar a nova geração de tecnologias
para o local de trabalho limitarão os resultados dos funcionários e perderão sua
vantagem competitiva.

Quase dois terços dos funcionários entrevistados no nosso
estudo (64%) disseram que sua organização corria o risco
de ficar para trás sem a integração das novas tecnologias
do local de trabalho.

64%

Não importa o setor de atuação, vemos uma mudança dos locais de
trabalho para que se tornem mais centrados no ser humano, pois
as empresas se esforçam para atender às rápidas mudanças nas
expectativas de como as pessoas querem trabalhar. Isso depende da
combinação de avanços tecnológicos, que incluem os móveis, com
as ciências cognitivas, para ajudar as pessoas a se envolverem com o
trabalho de novas formas. Isso não significa apenas experiências únicas
e espetaculares para os funcionários, mas também a oportunidade de
atrair e reter os melhores talentos.
Joseph White, Diretor de Estratégia, Design e Gestão do Local de Trabalho da Herman Miller

O que isso significa para o departamento de TI?
•

Se você está investindo no local de trabalho digital, você está no caminho certo para o sucesso: os líderes
de TI que estão investindo em novas tecnologias de local de trabalho digital estão alinhados às necessidades
sempre em evolução da força de trabalho.

•

Você precisa de um roteiro de ações e de parceiros: considerando que a maioria dos trabalhadores do
mundo todo (64%) acredita que os escritórios tradicionais se tornarão obsoletos, existe uma força clara para que
o departamento de TI trabalhe com os gerentes de negócios, funcionários e outros grupos envolvidos na criação
de um roteiro para chegar ao objetivo do local de trabalho digital interativo.

•

A preparação para o futuro começa hoje: comece a investigar se a sua infraestrutura de tecnologia atual
é flexível o suficiente para atender aos casos de uso emergentes que estão por vir. Se a resposta for negativa,
comece a planejar agora, para que a TI se torne uma aliada, e não uma barreira, para o futuro do trabalho.

TENDÊNCIA #2:

A ascensão dos Revolucionários Digitais;
as ferramentas digitais, que fornecem mais
do que produtividade, também garantem
uma série de benefícios aos funcionários
Com o aumento na adoção da tecnologia do local de trabalho, a força
de trabalho moderna está se dividindo entre aqueles que aproveitam os
benefícios das tecnologias digitais e aqueles que estão ficando para trás

A tendência
Não é surpresa alguma que as atitudes em relação à tecnologia no local de
trabalho e sua adoção variem entre os funcionários e as diferentes organizações.
O nosso estudo identificou dois grupos distintos na força de trabalho atual: os
Revolucionários Digitais, funcionários que trabalham em locais de trabalho digitais
nos quais as novas tecnologias do local de trabalho são amplamente usadas; e
os Atrasados Digitais, aqueles cujo ambiente de trabalho não possui ferramentas
digitais.
A tecnologia do local de trabalho é frequentemente associada à eficiência e
produtividade, mas isso é apenas uma parte dos benefícios proporcionados
por um local de trabalho digital. Descobrimos que há vantagens significativas
relacionadas à satisfação pessoal e bem-estar para os Revolucionários Digitais por
eles trabalharem em locais de trabalho mais digitais.
Os Revolucionários Digitais são aqueles que recebem e esperam uma infraestrutura
digital da sua empresa e estão mais abertos aos benefícios que ela pode oferecer.
Em nosso estudo, 75% deles disseram que seu chefe permite usar sua própria
tecnologia pessoal no trabalho e 73% disseram que a tecnologia digital aumentou
sua produtividade (versus 51% dos Atrasados Digitais).
Seja no equilíbrio entre trabalho e vida pessoal ou na motivação pessoal e
desenvolvimento profissional, os Revolucionários Digitais registraram níveis
significativamente maiores de ganhos pessoais e profissionais. Quase três quartos
(74%) disseram que sua satisfação no trabalho é boa ou muito boa e 70% deles
relataram que o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é bom. Eles também
estão 59% mais propensos do que os Atrasados Digitais a dizer que estão
aprendendo novas habilidades no local de trabalho, 61% mais propensos a dizer
que efetivamente realizam múltiplas tarefas durante o dia, e 65% mais propensos a
acreditar que sua função é estratégica para sua organização.
Entre os Revolucionários Digitais, três quartos relatam bem-estar positivo no local
de trabalho versus 50% dos Atrasados Digitais. Uma proporção semelhante (73%)
elogiou a cultura de funcionários da empresa, e apenas 39% dos Atrasados Digitais
relataram o mesmo.
Uma conclusão mais ampla e importante do estudo é que os Revolucionários
também apresentam maior probabilidade de serem positivos em relação ao
ambiente de trabalho e à organização em geral. A maioria (73%) elogiou a visão da
sua empresa, em relação a apenas 38% dos Atrasados Digitais; 78% foram positivos
sobre o ambiente no trabalho, 75% sobre a cultura do trabalho e 67% sobre os
níveis de criatividade.

Nossa pesquisa mostra que há dividendos significativos quando a tecnologia é bem
projetada e bem implementada nas empresas de hoje, ajudando não apenas as
pessoas a fazerem melhor o seu trabalho, mas a serem mais felizes e mais realizadas
no trabalho. A tecnologia não deve limitar ou prejudicar as funções das pessoas,
mas sim apoiar e aprimorar suas atividades. Os recentes avanços tecnológicos
agem como um catalisador para as organizações começarem um relacionamento
mais produtivo entre as pessoas e a tecnologia no local de trabalho e em outros
lugares.
A tecnologia do local de trabalho tem a oportunidade de ser a principal força
para o bem-estar no trabalho. Nosso estudo descobriu que 80% dos funcionários
dizem que o bem-estar pessoal e a satisfação no trabalho são importantes para
eles; atender a essa necessidade deve ser uma das principais preocupações de
qualquer organização. Considerando o valor que a maioria das empresas atribui ao
bem-estar dos funcionários e à satisfação no trabalho em um mercado de trabalho
altamente competitivo, a necessidade de investir na criação de locais de trabalho
conectados digitalmente que possam atender às necessidades dos funcionários
torna-se uma prioridade.

Quase três quartos (74%) disseram que sua satisfação no
trabalho é boa ou muito boa e 70% deles relataram que o
equilíbrio entre vida pessoal e profissional é bom.

O que isso significa para o departamento de TI?
•

O bem-estar e o conforto dos trabalhadores não são modismos:
o estudo mostra que a maioria dos entrevistados indica que o seu bem-estar
e a satisfação no trabalho dos funcionários são importantes. Portanto, os
investimentos em experiências digitais de alta qualidade no local de trabalho
são justificados.

•

Um local de trabalho digital está diretamente relacionado a uma força
de trabalho mais competitiva: os dados mostram que os Revolucionários
Digitais estão 59% mais propensos a aprender novas habilidades do que os
Atrasados Digitais. Isso sugere que os benefícios da implementação de um
local de trabalho digital bem projetado não trazem apenas melhorias imediatas
quanto à produtividade, como também um investimento no desenvolvimento
dos funcionários, um efeito positivo duradouro para as empresas.

•

Desenvolvimento de soluções pensando em grandes experiências
do usuário: O estudo mostra que os investimentos em tecnologia que mais
beneficiam os Revolucionários Digitais (como salas de reunião modernas,
aplicativos móveis de ambientes na nuvem e serviços de edifício inteligente) são
bem projetados e bem implementados. Isso significa que os engenheiros de rede
precisam passar mais tempo com usuários de dispositivos, desenvolvedores
de aplicativos e gerentes de negócios para desenvolver em conjunto ótimas
soluções.

TENDÊNCIA #3:

Os riscos de segurança surgem
nas ações dos funcionários
Um local de trabalho mais conectado é mais vulnerável a ciberataques,
um risco que se torna mais grave com o comportamento dos funcionários

A tendência
O local de trabalho digital traz benefícios claros para as empresas e seus funcionários,
mas também apresenta novos desafios. Uma organização mais conectada, que
opera em plataformas digitais e aplicativos, também está mais aberta a ataques de
segurança. Com os investimentos em infraestruturas físicas maiores, agora digitais
e conectadas, as empresas precisam fazer mais para garantir a conformidade
com os padrões de segurança da informação e privacidade dos dados. A empresa
precisa entender a mentalidade dos funcionários que estão motivando a mudança
para locais de trabalho mais tecnológicos.
Nossa pesquisa descobriu que a abordagem com os funcionários pode ser
problemática no caso de empregadores que buscam limitar sua responsabilidade
nos assuntos de cibersegurança. A boa notícia é que os funcionários pensam mais
nesse aspecto, com 52% deles relatando que se preocupam com cibersegurança
de forma contínua ou frequente.
No entanto, apesar de conhecerem os protocolos de segurança e privacidade
das suas empresas, os funcionários ainda apresentam comportamentos de risco
que podem burlar as medidas de segurança tradicionais. Um quarto deles (25%)
conectou-se à rede Wi-Fi aberta potencialmente sem segurança nos últimos doze
meses e 17% permitiram que outra pessoa usasse seu dispositivo. No geral, 70%
dos funcionários admitiram algum tipo de comportamento online arriscado no
ano passado, seja compartilhando ou duplicando sua senha, copiando arquivos de
trabalho para um dispositivo pessoal ou conectando-se a uma rede desconhecida.
Todos esses comportamentos ocorreram mesmo com 92% dos funcionários
relatando que estão cientes do impacto de uma violação de dados da empresa,
enquanto 77% disseram considerar a cibersegurança como “muito” ou
“extremamente” importante. A diferença entre o que pensam e como agem nessas
questões se torna ainda mais aparente ao considerar que apenas 53% deles
disseram usar o software de cibersegurança fornecido a eles pela empresa.
Considerando o custo significativo associado a qualquer tipo de violação de
cibersegurança, as empresas precisam resolver o problema relacionado a
funcionários que ainda são menos cuidadosos em seu comportamento de segurança
no dia-a-dia do trabalho do que realmente dizem ser. Para as organizações, não
basta investir em redes seguras e software de cibersegurança; elas também
precisam reconhecer os riscos apresentados por erros humanos e entender a
ironia de que o funcionário com maior inclinação digital pode representar um risco
maior do que aquele que conhece menos e pouco se preocupa com ciberameaças.

No geral, 70% dos funcionários admitiram algum tipo de
comportamento online arriscado no ano passado

70%

O que isso significa para o departamento de TI?
•

Mais coisas conectadas criam mais pontos de entrada: as políticas de segurança devem seguir os usuários e
os dispositivos, independentemente de onde estão ou como entraram na rede.

•

A segurança deve se adaptar a comportamentos imprevisíveis, em constante mudança: os profissionais
de TI não podem assumir que os trabalhadores de qualquer nível vão aderir às práticas recomendadas de segurança
apenas porque os funcionários são mais treinados ou conscientes sobre os riscos de cibersegurança. Desta forma,
o departamento de TI deve planejar a proteção dos seus usuários com ferramentas de segurança avançadas que
sejam fáceis de usar, utilizando análises comportamentais.

•

Projetos deficientes trazem riscos aos negócios: políticas ou tecnologias de segurança mal projetadas que
interferem na produtividade do funcionário fazem com que os funcionários com experiência digital burlem as
medidas de proteção da empresa. Felizmente, uma nova geração de soluções tecnológicas, do nível de rede até a
camada de aplicativos, está tornando o “equilíbrio entre usabilidade e segurança” mais viável.

TREND #4:

O futuro é brilhante, avanços contínuos
nas tecnologias digitais e automação
abrem caminho para melhorar as
experiências no local de trabalho.
A tecnologia digital continuará criando melhores experiências no local
de trabalho; a automação do local de trabalho deve ser adotada

A tendência
A automação, aprimorada com o aprendizado de máquina, tem a oportunidade de
melhorar significativamente a produtividade no local de trabalho e permitir que os
funcionários se expandam, assumindo funções mais estratégicas.
Em nossa pesquisa, quase todos os funcionários (93%), tanto Revolucionários
Digitais quanto Atrasados Digitais, acreditam que o aumento do uso de tecnologia
digital levará a melhorias no local de trabalho. Um grande número de entrevistados
acredita que o local de trabalho do futuro será mais eficiente (56%), mais colaborativo
(52%), com um ambiente de trabalho mais atraente (47%), enquanto a maioria
(57%) disse que compartilharia mais dados pessoais em troca de ferramentas e
experiências mais personalizadas.

A própria natureza do termo ‘local de trabalho’ está mudando, pois
as empresas estão começando a perceber que o espaço efetivo está
centralizado na experiência e que ele deve acomodar os estilos de
trabalho de diferentes gerações e tipos de personalidade. Isso traz
novos processos em que soluções de TI, sistemas prediais e mobília
interagem harmoniosamente com os seres humanos para criar tais
espaços. Independentemente da situação específica da sua empresa,
quando os espaços começam a participar ativamente da experiência
do usuário, benefícios são vistos nos resultados. Afinal de contas, os
funcionários que se sentem confortáveis em um espaço concluem suas
tarefas. Aqueles que não se sentem bem acabam mudando para outra
opção mais convidativa.
Francisco Acoba, Diretor-Gerente da Deloitte Strategy & Operations.

Esse otimismo geral em relação à tecnologia e ao local de trabalho que ela pode criar
também inclui a automação. Quase três quartos (71%) dos entrevistados disseram
que gostariam de ter um local de trabalho totalmente automatizado, para ajuste
em tempo real das condições do ambiente de trabalho, como luz e temperatura, às
preferências individuais. Da mesma forma, 72% acham que todos os equipamentos
de escritório (como a altura das mesas) deveriam ser ajustados automaticamente
e que os dados biométricos deveriam substituir as senhas. Com relação às tarefas
repetitivas, tediosas, manuais ou semiautomatizadas em vários fluxos de trabalho
atuais, não é difícil entender por que os Revolucionários Digitais veem a automação
como uma oportunidade de aprender novas capacidades e mudar para funções
mais estratégicas.

A automação também pode desempenhar um papel importante no equilíbrio
entre a necessidade de experiências produtivas dos funcionários e a tomada de
riscos, combatendo de forma proativa as ameaças de segurança desconhecidas
à medida que elas aparecem. Abordagens como a UEBA (User e Entity Behavior
Analytics) podem verificar continuamente ameaças ou riscos em perfis individuais,
detectando anomalias na rede e tomando medidas preventivas antes que o risco se
espalhe e antes que as equipes de TI humanas tomem conhecimento.

Embora a automação seja frequentemente discutida em termos do que ela pode
fazer no futuro de médio a longo prazo, nossa pesquisa lembra que há benefícios
tangíveis a serem atingidos por meio da automação de equipamentos e do escritório
atual. O estudo descobriu que a maioria dos funcionários está entusiasmada com
essa perspectiva e disposta a fazer trocas, por exemplo, fornecer dados pessoais
para obter ferramentas personalizadas. Quase todos são positivos em relação à
ideia de ter um local de trabalho com tecnologia em todos os aspectos, de uma
forma que os ajude a manter o foco nos elementos de alto valor do seu trabalho e
a desempenhar suas atividades com mais satisfação e eficiência.

Quase três quartos (71%) dos entrevistados disseram
que gostariam de ter um local de trabalho totalmente
automatizado, para ajuste em tempo real das condições do
ambiente de trabalho, como luz e temperatura,
às preferências individuais.

71%
O que isso significa para o departamento de TI?
•

Investir em sistemas programáveis e abertos: a infraestrutura básica, que
é programável e aberta, poderá receber inovação e automação contínuas no
local de trabalho digital no futuro.

•

Criar parcerias com gerentes de negócios: grupos fora do departamento
de TI podem definir os próximos requisitos de uso do local de trabalho digital.
Conhecer outros grupos envolvidos, como a área imobiliária, no início do projeto
pode colocar o pessoal de TI nas discussões iniciais sobre projeto e estratégia.

•

Investir em ferramentas compatíveis com análise de dados: reconheça
que a rede, com seu potencial para conectividade segura junto com o contexto
de localização e identidade, é o “sistema nervoso central” do local de trabalho
digital. Procure associar a rede a outros sistemas ricos em API de dados para
criar experiências da próxima geração.

Conclusão
O mundo dos negócios está cada vez mais influenciado por funcionários
digitalmente experientes e digitalmente exigentes em todos os níveis, a quem
nosso estudo chama de Revolucionários Digitais. Eles esperam que as empresas
forneçam não apenas ferramentas de computação e comunicação e um espaço
físico simples, mas sim um ambiente de trabalho digital cada vez mais inteligente,
interativo, personalizado e automatizado.
A tecnologia do local de trabalho não é somente uma ferramenta plug-in
que ajuda as pessoas a realizar seu trabalho; ela é um conjunto que define
experiências adaptativas e interativas e ajuda a moldar a identidade da cultura
de uma empresa.
As empresas precisam assumir essa nova realidade, não apenas porque é o que
seus funcionários atuais e futuros querem, mas porque ela traz vantagens claras.
Nossa pesquisa confirmou o resultado positivo de bem-estar e a satisfação de
um local de trabalho mais digital, além dos benefícios mais óbvios de eficiência
e produtividade. Com as empresas se esforçando para recrutar e reter os
melhores talentos, a tecnologia se tornará cada vez mais uma área central de
vantagem competitiva.
Ao mesmo tempo, as empresas não devem perder de vista as ameaças à
segurança resultantes de uma organização mais conectada. A atitude menos
rigorosa dos funcionários em relação à cibersegurança revelada em nossa
pesquisa apresenta um dos desafios mais urgentes. Isso sugere que as
pessoas nem sempre agem de acordo com seu nível de conhecimento sobre
ciberameaças, e que o treinamento contínuo associado a ferramentas de
segurança comportamental mais avançadas pode ser necessário.
O objetivo de cada organização deve ser maximizar a produtividade sem
comprometer de forma alguma a segurança. Isso requer uma cooperação entre
grupos em toda a TI e maior foco nas experiências do usuário final, além de
capacidades do sistema.
As conclusões do relatório indicam que as empresas devem garantir aos seus
líderes de TI o orçamento e a autoridade para investir em novas tecnologias,
desenvolver ciberconsciência e melhores práticas e fornecer aos funcionários o
local de trabalho e as ferramentas que eles exigem.
Essa capacitação torna a função de TI de qualquer empresa mais estratégica e
técnica, com um papel crucial a desempenhar na criação de condições para o
sucesso dos funcionários. As empresas que prosperam como locais de trabalho
digitais serão aquelas que começam a enxergar a tecnologia menos como uma
série de ferramentas e mais como infraestrutura fundamental. E para fazer isso,
elas precisam começar a ver o papel e o propósito de seus departamentos de TI
de uma nova perspectiva também.

Metodologia da pesquisa
No total, 7.000 funcionários foram entrevistados em abril e maio de 2018. Os entrevistados eram de organizações de todos os portes, dos setores
público e privado, com foco nos setores industrial, governamental, varejo, saúde, educação, financeiro e TI/tecnologia/telecomunicações. As
entrevistas foram realizadas online e por telefone usando um rigoroso processo de triagem em vários níveis para garantir que apenas candidatos
adequados tivessem a oportunidade de participar. Os participantes foram entrevistados nos seguintes países: Reino Unido, Alemanha, França,
Holanda, Espanha, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Cingapura, Japão, Austrália, Índia, Brasil, México, China e Coréia do Sul.

Pontos principais para TI
Recomendações de TI para um melhor local de trabalho digital

Criar um roteiro de ações para implementar o local de trabalho digital
e identificar parceiros.

Verificar se a infraestrutura de tecnologia atual apresenta flexibilidade.

Investir em novas tecnologias de local de trabalho digital alinhadas às
necessidades em constante mudança da força de trabalho.

Projetar soluções pensando em novas experiências do usuário.

Criar políticas de segurança para IoT que sigam usuários e dispositivos.

Implementar análises para garantir que a segurança possa se adaptar
aos comportamentos imprevisíveis em constante mudança.

Investir em sistemas programáveis e abertos.

Criar parcerias com gerentes de negócios para desenvolver em conjunto
o projeto do local de trabalho digital aberto e colaborativo.

Associar a rede a outros sistemas ricos em API de dados para criar
experiências da próxima geração.

