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Navegando
tempos incertos
O COVID-19 devastou grande parte do mundo como o
conhecíamos e mudou fundamental e permanentemente como
e onde trabalhamos. Sem muito tempo para se preparar, os
escritórios foram fechados de um jeito sem precedentes. Para
empresas com a tecnologia e uma forte cultura de trabalho
remoto já em funcionamento, a transição foi menos dolorosa.
Mas, para aquelas que ainda não tinham isso implementado, o
suporte exigiu um ajuste maior.
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Quando começamos a reemergir e a entrar provisoriamente em um futuro póspandemia,
as organizações estão percebendo que voltar ao escritório será tudo,
menos normal. Está se tornando cada vez mais evidente que:

Teremos que trabalhar juntos para 
estabelecer novas regras

A segurança dos funcionários deve 
ser o centro da tomada de decisões

Uma liderança forte é necessária 
agora mais do que nunca

As empresas precisam de uma abordagem 
flexível e híbrida para reabrir

A tecnologia terá uma função ainda maior 
no futuro do trabalho

Criando um novo normal

01 | Introdução
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Garantindo que os funcionários 
estejam prontos para ressurgir
A Citrix fez uma pesquisa de clima com os funcionários. Descobriu-se que quase 70% dos funcionários 
reportaram que não se sentem bem em voltar para o escritório sem as medidas de segurança adequadas. 
Além disso:

Deseja fazer testes e exames
antes de retornar ao escritório

Gostaria de ver uma implementação
eficaz da vacina primeiro

Precisa de medidas de
rastreamento de contato51% 46% 82%

Citrix.com | eBook | De volta ao escritório
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Como as empresas querem reabrir seus espaços físicos, é importante ter em mente
que não existe uma abordagem única para todos. É importante também lembrar-se que:

Muitas medidas de segurança são universais, 
mas algumas precauções individualizadas 
podem ser necessárias para funções ou sites 
exclusivos.

Regiões diferentes têm exigências diferentes. 
Movimente-se em um ritmo que está 
sincronizado com as diretrizes da comunidade 
para reduzir a probabilidade de novas 
contaminações na sua região.

Muitos funcionários estão ansiosos para voltar 
ao escritório, mas outros podem ainda não estar. 
Para esses funcionários, medidas adicionais 
devem ser tomadas para ajudá-los a se acostumar 
lentamente ou fazer a transição para uma posição
remota em período integral.

As organizações podem estabelecer protocolos de 
segurança, mas isso não significa que todos os 
funcionários vão cumprir os protocolos automaticamente.
Conseguir a adesão dos funcionários ajudará a levar 
ao sucesso.
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Um resumo dos principais desafios e preocupações
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Uma abordagem
mista para voltar
ao escritório
As organizações precisam uma abordagem integrada
para uma reabertura eficaz. Essa abordagem deve
começar com os líderes e:

02

Estender para a segurança e a 
experiência dos funcionários

Incluir espaços físicos e digitais

Conter políticas para funcionários que 
continuarão trabalhando remotamente

Usar a tecnologia para dar suporte ao 
trabalho em todas as etapas da jornada
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As responsabilidades da liderança sempre foram grandes, mas a pandemia
as tornou ainda maiores. Além da coragem, transparência, flexibilidade,
empatia e determinação, as equipes de liderança precisam trabalhar agora com
multifuncionalidade e serem responsabilizadas pelos riscos de saúde de forma que
nunca fizeram antes. A seguir há uma descrição de algumas formas que as equipes
funcionais estão vendo suas responsabilidades expandidas:

Facilities &
Instalações

Jurídico e
segurança

RH TI

02 | Uma abordagem mista para voltar ao escritório

Liderando o esforço
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Instalações
Reabrir após o fechamento é um esforço muito maior do que apenas abrir as portas
e acender as luzes. Agora, os profissionais de Facilities & Instalações também são
responsáveis por assegurar a conformidade com novos requisitos, como:

Jenna Geigerman
Diretora, Setor imobiliário e estratégia
Citrix

Saneamento contínuo e reconfigurações 
de mesas de trabalho para garantir amplo
espaçamento.

Limpeza e monitoramento dos sistemas 
de ventilação/ar-condicionado e 
aquecimento (HVAC).

Supervisão da sinalização de itens como 
marcadores de distanciamento social.

Configurar equipes de triagem 
e temperatura e estações de 
distribuição de máscaras.

Adicionar e recarregar dispensadores 
de desinfetante para as mãos. “Temos que satisfazer duas 

necessidades — precisamos 
assegurar que o site físico 
está seguro, mas também 
temos que ter certeza que os
funcionários se sentem
seguros naquele ambiente”.

02 | Uma abordagem mista para voltar ao escritório
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Vice-presidente executivo e diretor 
jurídico, Citrix
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Jurídico e segurança
Garantir a conformidade com as leis federais, estaduais e locais é outra consideração
crucial à medida que as organizações reabrem. O departamento jurídico será responsável 
por determinar se e como as mudanças das regulamentações afetarão o processo de
reabertura em regiões, escritórios, cargos e necessidades das instalações.

A equipe de segurança também é crítica à medida que as organizações reabrem.
Serão responsáveis por reforçar coisas como distanciamento social e coberturas
faciais e podem até precisar intervir se os funcionários demorarem a cumprir as regras.

Tony Gomes

“As condições da saúde
pública são dinâmicas e
diferentes em todos os
locais - e estão mudando
constantemente. E é aí que
você precisa dar às suas
equipes a capacidade de
responder e promover essa
capacidade de resposta”.

02 | Uma abordagem mista para voltar ao escritório
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Vice-presidente, Diretora de 
Pessoas, Citrix
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RH
Os programas de bem-estar dos funcionários não são novidade para o RH, mas agora eles 
também precisam trabalhar de forma multifuncional para dar suporte ainda mais para as 
iniciativas de assistência médica e mental. Por exemplo, eles podem precisar trabalhar mais 
de perto com os gerentes para atender às solicitações especiais de funcionários individualmente 
ou minimizar a pressão extra que os gerentes possam sofrer como resultado do COVID-19. 
Talvez eles precisem trabalhar com especialistas externos, como autoridades de saúde locais, para
entender melhor os comportamentos ou táticas de saúde mental para conseguir que os funcionários 
integrem a conformidade de segurança. Eles precisam estar no centro da criação de políticas sobre 
quem retorna ao escritório, quando e em que circunstâncias. Além disso, o RH assumirá a 
responsabilidade de garantir a conformidade com a HIPAA e a confidencialidade dos funcionários, 
caso ocorra um incidente relacionado ao COVID-19.

Donna Kimmel

"É extremamente 
importante para nós 
focarmos na saúde mental 
de nossos funcionários.
Tentamos reunir o máximo
de recursos possível, não
apenas para nossos 
funcionários, mas também
para nossos gerentes que
tendem a estar numa
situação difícil ... ”

02 | Uma abordagem mista para voltar ao escritório
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TI
Na nova normalidade, as organizações precisarão adotar uma solução de trabalho
híbrido ou misto para seus funcionários. Para as empresas que ainda não o fizeram,
provavelmente descobrirão que habilitar o trabalho remoto não é tão assustador
quanto possa parecer. Além disso, as organizações precisam entender qual é o
papel da tecnologia no retorno seguro dos funcionários ao escritório e no
gerenciamento do equilíbrio de uma solução de trabalho híbrida. Independentemente
de onde as empresas estão atualmente em sua transformação digital,
a TI precisa estar preparada para dar suporte ao trabalho remoto, caso ocorra outro
evento perturbador ou a reemissão de um abrigo no local.

Meerah Rajavel

02 | Uma abordagem mista para voltar ao escritório
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CIO, Citrix

“A crise do COVID-19
apresentou aos tomadores 
de decisão de TI um cenário 
único na vida - uma ruptura 
no cenário de negócios que 
agilizará o surgimento de um
ambiente de trabalho 
verdadeiramente híbrido. 
Parecealtamente provável 
que essa experiência 
reformulará o mundo 
corporativo como o 
conhecemos para sempre”.

https://www.citrix.com/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/form/business-continuity-disaster-recovery-wp/
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Assegurando o 
bem-estar e a 
experiência dos 
funcionários
Os funcionários não poderão fazer o seu melhor trabalho a
menos que se sintam seguros. Ao identificar momentos que
podem parecer incertos para os funcionários depois da
reinserção, as empresas podem facilitar a transição dos
primeiros dias de volta. Comunique comportamentos
acordados e defina expectativas para esses momentos com
antecedência. E como a maioria dos funcionários não voltará
ao escritório em tempo integral no futuro próximo, lembrese
de como estabelecer espaços seguros e produtivos
(físicos e digitais) para permitir uma colaboração 
contínua, independente do local.
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Estabelecer espaços físicos seguros

03 | Assegurando o bem-estar e a experiência dos funcionários

As pessoas podem estar ansiosas e relutantes ao mesmo tempo para voltar ao escritório.
Mesmo em sites com fortes culturas no local de trabalho, os funcionários podem estar relutantes
em voltar ao escritório. Para os empregadores que esperam incentivar os funcionários
a voltar, é essencial repensar e estabelecer espaços físicos seguros. Aqui estão algumas
maneiras para promover espaços seguros:

Medir e monitorar o
bem-estar antes que
os funcionários
tenham autorização
para voltar ao
escritório

Reduzir o número de
pessoas em um edifício
a qualquer momento,
com base na metragem
quadrada e nas taxas
de ocupação

Tornar mais fácil
seguir as normas de
distância social de dois
metros

Assegure que todos os
funcionários usam a
máscara no escritório

Lembre aos funcionários
as melhores práticas 
e as políticas de saúde 
da empresa

Implementar dispositivos
ativados por voz e
movimento, como crachás
de acesso, portas, luzes e
torneiras para minimizar a
propagação de contaminantes

Configurar estações
de triagem

Colocar as máscaras
disponíveis

Sinalização Implementar novas
tecnologias

Atribuir 
agendas

Reconfigurar plantas/
mapas do site

Citrix.com | eBook | De volta ao escritório
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Algumas empresas, como a Twitter e a Squarespace, já anunciaram que deixarão funcionários que desejam
trabalhar remotamente por tempo indeterminado. E é provável que mais empresas sigam o exemplo ou, no
mínimo, apoiem uma abordagem híbrida para o trabalho. Independentemente de onde os funcionários trabalhem,
a adoção de um espaço de trabalho inteligente removerá o atrito e a complexidade desnecessária e:

Gerencie uma infinidade de
dispositivos móveis - incluindo
desktops, laptops e IoT - em
uma plataforma central que é
simples e ultra segura

Implemente controles de acesso
dos usuários que mudam com
base em onde os funcionários vão
e quais redes estão acessando
para simplificar e proteger as
transições entre casa e escritório

Garanta que os funcionários tenham
tudo o que precisam, com a mesma
experiência consistente no iOS,
Android e Windows

Simplifique o gerenciamento
da mobilidade

Acesso contínuo Opções e flexibilidade

Adote a tecnologia certa para
garantir que os funcionários tenham
quase a mesma experiência, quer
estejam no escritório ou em reuniões
presenciais ou em uma
videoconferência

Tudo nivelado

Criação de colaboração e 
espaços digitais eficazes

Citrix.com | eBook | De volta ao escritório
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O papel sempre em
expansão da tecnologia
Sem dúvida, a tecnologia de trabalho remoto permitiu que 
grande parte do trabalho fosse realizado durante a pandemia. 
Mas, à medida que voltamos aos escritórios, precisamos reimaginar e
adotar as novas e inesperadas formas pelas quais a tecnologia pode
ajudar a nos manter seguros.
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Tendemos a pensar em tecnologia em termos de produtividade. Mas, ela também
está desempenhando um grande papel em garantir a saúde e a segurança dos
funcionários. Tecnologias avançadas como a IoT, dispositivos baseados em
proximidade e comandos ativados por voz ajudarão a limitar a exposição e a
propagação, minimizando a ameaça de interrupções futuras no trabalho.

E no caso de uma exposição conhecida, a tecnologia pode ajudar a diminuir a
propagação de patógenos. Por exemplo, a tecnologia de sinalização pode ajudar no
rastreamento de contatos, gerenciar fluxos de tráfego do escritório ou emitir
notificações para alertar às equipes de Facilities & Instalações quando os níveis de
ocupação atingirem o máximo, para que os funcionários possam ser redirecionados
para outros andares ou edifícios.

Melhorando a segurança do
escritório com tecnologia

04 | O papel sempre em expansão da tecnologia
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Um estudo de caso da
Citrix: Compartilhando
nossa história
O fechamento necessário da maioria dos escritórios em todo o mundo criou 
alguns riscos bastante altos. Felizmente, somos líderes em trabalho remoto 
há mais de 30 anos - o que significa que conseguimos confiar em nossas 
próprias soluções para manter a Citrix funcionando da maneira mais tranquila 
possível. Colaboramos também com líderes da área de saúde e outras empresas 
de tecnologia para criar melhores práticas. Por meio da nossa tecnologia adaptável,
algumas ideias inovadoras e muita colaboração entre líderes globais e locais, 
conseguimos criar um sistema flexível que minimizou o impacto da pandemia 
em nossos negócios.
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Funcionários Escritórios Países
~8,300 50 30

Supervisionando os esforços em toda a empresa Citrix

05 | O papel sempre em expansão da tecnologia

Gerenciar as necessidades dos funcionários em toda a empresa é uma tarefa imensa. 
É por isso que nos certificamos de nos comunicar e solicitar informações dos funcionários 
com frequência e de maneiras diferentes. Algumas das formas que nos comunicamos pela 
empresa incluem: pesquisas, e-mail, Slack, intranet interna, portal de informações da equipe 
de vendas e nosso microapp de saúde.

+ 1.000 contratados e famílias 
para cuidar em termos de saúde 
e bem-estar

com fechamentos em ondas
e reaberturas com base
nos locais

com diferentes perspectivas,
dados e requisitos de
conformidade, como
GDRP ou HIPAA

Citrix.com | eBook | De volta ao escritório
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A importância da tecnologia certa

Do ponto de vista tecnológico, nossos funcionários já usavam o Citrix
Workspace, o Citrix Virtualized Apps and Desktops e o Citrix Content
Collaboration. Isso facilitou o fechamento e a reabertura de escritórios
por alguns motivos:

Nossos funcionários estavam acostumados a 
ter acesso remoto seguro aos aplicativos e dados 
que precisavam. Houve alguns casos em que os
escritórios exigiram aprimoramentos de rede ou 
pequenos ajustes de compatibilidade, mas, em 
geral, a transição para funcionários totalmente
remotos foi bastante uniforme.

Criamos um microapp para otimizar o processo de 
reentrada. Em vez de fazer com que os funcionários 
verifiquem o status de saúde e façam login fisicamente 
ao entrar no prédio, eles podem fazer login no aplicativo 
e verificar seu status digitalmente com antecedência.

Ter uma solução centralizada e segura facilita o 
cumprimento de regulamentos como a Lei de Portabilidade 
e Prestação de Informações sobre Saúde (HIPAA), 
Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e 
outros regulamentos governamentais.

20Citrix.com | eBook | De volta ao escritório
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Pensando globalmente, agindo localmente
Parte dos desafios que as empresas enfrentam são as diferentes necessidades 
e requisitos em mudança nas diferentes regiões. Por exemplo, na China, onde o 
surto começou, os fechamentos começaram em janeiro de 2020. Em meados de 
março, os fechamentos haviam se estendido para a maioria dos escritórios em 
todo o mundo (havia escritórios na Europa que nem fecharam). Na mesma época 
em que ocorreram os fechamentos globais, a China já planejava reabrir. 
Isso nos permitiu aprender em uma região e aplicar globalmente.

Ao mesmo tempo, tivemos que lembrar que todos os locais tinham preocupações 
únicas com base nos níveis de surtos em sua região. Com isso em mente, a equipe 
global teve que trabalhar em estreita colaboração com as equipes locais para 
garantir a saúde, o bem-estar e a conformidade com as leis do governo 
dos funcionários.

janeiro-fevereiro 08 de março 09 de março 16 de março 27 de março 06 de abril em andamento 
em abril

Começou de
forma local e
foi sugerido
trabalho remoto
(WFH) e
nenhuma
viagem para
a China

Novas ofertas
de continuidade
de negócios
lançam
restrições

WFH - todos os
funcionários globais

Restrições
de viagens globais

WFH para
mais locais

A TI se mobiliza 
para dar suporte ao 
aumento do WFH

Folga estendida e 
continuação de 
pagamento

 
 Folga estendida e 

continuação de pagamento
 

US$17 milhões para dar 
suporte às equipes e às
comunidades

 

Inclui bônus de
US$1.000 para todos 
os funcionários; e
US$4.5 milhões em 
doações corporativas
adicionais

 

WFH
estendido

 

Citrix.com | eBook | De volta ao escritório
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A abordagem de back-office em quatro fases da Citrix

Somente funcionários
essenciais

10% de ocupação Ocupação total50% de ocupação

Fase 1 Fase 2 Fase 4Fase 3

Nesta fase, a Citrix permite
apenas os funcionários
necessários no local para
executar funções que não
podem ser executadas
remotamente, como
proteger edifícios ou
manter servidores.

Esta fase inclui funcionários
que podem fazer seu trabalho
melhor no local do que
remotamente -engenheiros,
algumas equipes de vendas
digitais, novos funcionários
que talvez precisem de mais
treinamento prático, ou
funcionários que precisam
solucionar problemas em 
um ambiente complexo.

Essa fase provavelmente não
acontecerá por algum tempo;
o serviço completo em níveis
de ocupação total não
ocorrerá até que haja uma
vacina ou até que a
Organização Mundial da
Saúde (OMS) não esteja mais
emitindo avisos sobre a
COVID-19.

Essa fase requer um grande
esforço e coordenação,
inclusive:

Modificar serviços do site, como
lanchonetes e academias, para garantir
o distanciamento social.

Triagem de funcionários antes de
entrar no prédio.

Distanciamento social generalizado 
e amplo uso de máscaras.

Colaboração entre o site e os 
líderes das equipes.

Cancelamento oficial dos lockdowns.

Um aplicativo para verificar o estado 
da saúde.

0-7 dias depois de uma
diminuição em novos casos.

7-14 dias depois de uma
redução de novos casos.

Estágio final14-21 dias depois de uma
redução de novos casos.

Citrix.com | eBook | De volta ao escritório
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Uma amostra de um modelo que pode ser armazenado, protegido e 
atualizado centralmente por local para uma perspectiva global.

Citrix.com | eBook | De volta ao escritório

Camada Região Sede da Citrix Fase Sumin. EPI
Preparação
de limpeza

Preparação
Do espaço

1
APJ Bangalore Fase 1

AMER Fort Lauderdale Pre-1

AMER Raleigh Pre-1

AMER Santa Clara Pre-1

2

AMER Alpharetta

AMER Burlington

EMEA Cambridge

EMEA Chalfont

AMER Costa Rica Pre-1

EMEA Dublin

EMEA Londres

EMEA Munich

APJ Nanjing Pre-3

EMEA Patras Pre-1

EMEA Praga Catch Up

EMEA Schaffhausen Pre-1

APJ Singapur

APJ Sydney Catch Up

APJ Tokyo Catch Up

3

EMEA Amsterdam Alcançar

Novo escritórioAPJ Beijing

AMER Bethesda

EMEA Copenague Alcançar

AMER Dallas

EMEA Dubai 

APJ Hong Kong Alcançar

EMEA Madrid

APJ Melbourne Pre-1

AMER Markham

APJ Mumbai

AMER Parsippany

AMER San Juan

AMER Sao Paulo

APJ Seoul Alcançar

APJ Shanghai Alcançar

EMEA Estocolmo

Pronto para a fase 
atual e a próxima

Não está pronto para 
a fase atual

Fase atual, ok, não está
pronto para a próxima fase

Nenhuma informação
disponível ou N/A

Camada Região Sede da Citrix Fase Sumin. EPI
Preparação
de limpeza

Preparação
Do espaço



24Citrix.com | e-book | 

Adotando a tecnologia
projetada para
trabalho adaptável
Para as organizações em transição de volta para o escritório,
ter uma solução abrangente de TI promove flexibilidade e uma
boa experiência para os funcionários. As melhores soluções
também facilitarão a incorporação de protocolos de segurança,
saúde, triagem e certificações e o uso de análises e modelos
para ajudar a gerenciar taxas de ocupação e importantes
comunicações de transmissão.

E, à medida que as organizações começam a ressurgir, é
importante lembrar que as mesmas medidas de TI que eram
críticas para as operações comerciais antes da pandemia,
agora são ainda mais.
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Uma plataforma abrangente para atender 
todas as suas necessidades de TI

06 | Adote a tecnologia projetada para o espaço de trabalho adaptável

Oferecer uma excelente experiência aos usuários com uma solução de tecnologia que é:

Amigável para a TI Dirigidos para a
mobilidade

Segurança Continuamente
conectado

Amigável para 
os usuários

Entrega de aplicativos e
dados com segurança,
independentemente de 
onde eles estão localizados

Permite controlar
personalizações com base
em funções de trabalho
e preferências pessoais

Centraliza e gerencia todo 
o seu ecossistema de TI a
partir de uma única tela -
mesmo em datacenters
híbridos, com várias nuvens
e no local

Dá acesso a todos os
aplicativos e arquivos com 
o Single Sign-on

Simplifica as tarefas diárias
com um feed de informações
personalizado, assistente
virtual e fluxos de trabalho
automatizados

Capacita os funcionários
com ferramentas personalizadas
e de autoatendimento

Entrega o gerenciamento da
mobilidade corporativa e dá
suporte para o programa
BYOD

Simplifica o acesso aos 
dados de qualquer lugar, a
qualquer hora

Permite que os funcionários
escolham dispositivos,
software, aplicativos e
locais de trabalho

Garante produtividade móvel 
e uma experiência digital 
envolvente a partir de 
qualquer dispositivo

Oferece resultados de
segurança com base na
Zero Trust

Fornece uma abordagem
consolidada sem muitos
produtos pontuais

Unifica o acesso a aplicativos 
e dados - mesmo em diferentes 
regiões, escritórios dispersos e
repositórios de conteúdo

Centraliza a execução
de políticas de segurança

Garante conexões de alta
qualidade a partir de locais 
remotos

Dá suporte seguro a aplicativos 
virtuais, em nuvem e SaaS em 
toda a empresa

Otimiza a largura de banda

Oferece uma experiência de
aplicativos excepcional
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Descubra como o Citrix Workspace pode ajudar
a sua organização a voltar para o escritório.

26Citrix.com | e-book | 

Simplificando a volta
para o escritório com
o Citrix Workspace™

Voltar ao escritório será tudo menos normal. A pandemia global trouxe uma 
nova realidade que provavelmente exigirá ainda mais flexibilidade sobre onde - 
e como - trabalhar. Seja no escritório, remotamente ou em um híbrido de ambos, 
o Citrix Workspace oferece uma experiência inteligente, segura e excepcional 
que otimiza os fluxos de trabalho e melhora a experiência dos funcionários, para 
que as equipes de TI e os funcionários sejam livres para fazer o melhor trabalho - 
a qualquer hora, em qualquer lugar.
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