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Impulsione o sucesso 
da sua empresa e da 
TI com flexibilidade no 
local de trabalho
Atenda às expectativas dos 
funcionários, acelere a inovação 
e melhore a produtividade - sem 
aumentar os riscos
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Introdução
Atender às necessidades, preferências e expectativas variáveis dos funcionários é um tema constante 
nas organizações de TI atuais. Para atrair talentos on-demand, você precisa oferecer às pessoas a 
experiência de trabalho que elas exigem - móvel, flexível e perfeitamente intuitiva. O que geralmente é 
esquecido é o valor real que a flexibilidade do local de trabalho pode gerar para os negócios. 

Estudos demonstraram que o uso de um espaço de trabalho digital moderno pode melhorar o 
desempenho financeiro de uma organização. Obviamente, qualquer discussão sobre flexibilidade 
no local de trabalho inevitavelmente leva à segurança: à medida que o ambiente digital se torna 
mais aberto e diversificado, pode ser mais difícil controlar o acesso dos usuários, proteger os dados 
corporativos e garantir a conformidade. Mas, novamente, a mesma tecnologia de espaço de trabalho 
digital que permite a flexibilidade que os funcionários exigem também pode simplificar e fortalecer a 
segurança. Como resultado, a TI pode oferecer os benefícios da flexibilidade no local de trabalho sem 
aumentar os riscos. 

Estratégias e tecnologias digitais no local de trabalho podem tornar a TI uma heroína para os 
funcionários e para a liderança executiva. 
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Dê aos funcionários o que eles querem
Até agora, todo líder de TI sabe exatamente o que os funcionários querem de seu local de trabalho. 
A mobilidade e flexibilidade para trabalhar onde quer que melhor atenda às suas necessidades, 
usando qualquer dispositivo que escolherem. Acesso fácil a todos os aplicativos e dados envolvidos 
no trabalho deles, com uma experiência que combine com os mais recentes serviços digitais do 
consumidor. Ferramentas sofisticadas e simples de usar, projetadas para ajudá-los a trabalhar, 
colaborar e gerar valor para os negócios em seu potencial máximo. 

Maior eficácia

Foi descoberto que os funcionários devidamente 
equipados para o trabalho digital resolvem os 
problemas de maneira mais criativa, oferecem 
melhores serviços serviço ao cliente e colaboram 
de maneira mais eficaz. 1

Melhor equilíbrio entre a vida 
profissional e a pessoal

À medida que as empresas pedem mais a seus 
funcionários, a flexibilidade no local de trabalho 
oferece a liberdade de cumprir as obrigações 
do trabalho e de acomodar as necessidades 
e compromissos pessoais. A experiência de 
trabalho mais eficiente - geralmente combinada 
com menos necessidade de deslocamento ou 
de viagens de negócios - permite mais tempo 
para a família, amigos e lazer. Não é Nenhuma 
surpresa que esses funcionários consigam evitar 
o desgaste. 

TI centrada nas pessoas

Uma iniciativa eficaz do espaço de trabalho digital 
envolve não apenas novas ferramentas, mas 
também uma mudança cultural. As organizações 
líderes desenvolvem sua estratégia para criar 
uma experiência superior para os funcionários e 
orientar seus investimentos de acordo. À medida 
que essa cultura é mantida, os funcionários 
podem ter certeza de que tudo, desde as 
tecnologias que recebem, até o design do 
ambiente físico do escritório, até as políticas que 
governam seu trabalho, são projetadas de acordo 
com suas próprias necessidades e interesses 
profissionais. 
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O que as empresas ganham com a 
flexibilidade no local de trabalho
Parece intuitivo que um funcionário capaz de escolher a melhor forma de fazer o seu trabalho, faça 
mais para os negócios do que aquele cujos dias são gastos em frustração. A pesquisa da Oxford 
Economics apoia isso ao constatar que "ter opções no trabalho torna as pessoas mais felizes e poder 
escolher o melhor ambiente de trabalho para as necessidades de um determinado momento permite 
que elas sejam mais produtivas". De fato, ao avaliar as organizações com os recursos mais fortes de 
mobilidade e trabalho digital, a Oxford Economics descobriu que esses "Líderes do espaço de trabalho 
digital" veem um desempenho aprimorado em uma ampla gama de áreas, da produtividade dos 
funcionários à lucratividade.1

Funcionários melhores e mais produtivos a um custo menor
Numa época de forte restrição de talentos para a maioria das organizações, um dos benefícios mais 
imediatos e evidentes da flexibilidade no local de trabalho é o impacto na contratação. Ao oferecer 
uma experiência totalmente moderna, projetada de acordo com as necessidades dos funcionários, as 
empresas podem atrair e reter melhores talentos. Isso compensa de várias formas, inclusive:
• Reduzir os custos de recrutamento e contratação
• Evitar o atraso na produtividade resultante das tarefas de integração
• Reter os funcionários experientes e seus conhecimentos da empresa
• Construir uma cultura corporativa mais forte e consistente 

É uma proposta convincente. A flexibilidade no local de trabalho pode ser uma verdadeira vantagem 
para os funcionários e para a empresa. Só que nem tudo é simples. Ao permitir que as pessoas tenham 
mais liberdade de escolher como, quando e onde trabalham, as empresas também podem abrir novas 
lacunas em seu perfil de segurança devido ao aumento do uso de dispositivos móveis e pessoais e 
redes públicas, além de um ambiente digital mais complexo e mais difícil de gerenciar e proteger. 

A tecnologia certa faz toda a diferença. As organizações líderes estão descobrindo que um espaço de 
trabalho digital bem projetado pode resolver os desafios de segurança associados à flexibilidade do 
local de trabalho. Além disso, a solução também pode oferecer diversos benefícios auxiliares para a 
empresa, inclusive os lançamentos mais rápidos de novas tecnologias, gerenciamento simplificado de 
pontos de extremidade e uso mais eficaz de aplicativos e de conteúdo. 

“Ter opções no 
trabalho torna as 
pessoas mais felizes 
e poder escolher o 
melhor ambiente 
de trabalho para as 
necessidades de 
um determinado 
momento permite 
que sejam mais 
produtivas.”

-Oxford Economics1
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Protegendo o local de trabalho flexível
As preocupações com a segurança são a principal barreira para o trabalho digital. Muitas organizações lutam para 
implementar métodos altamente eficazes para proteger dados e aplicativos corporativos, especialmente quando 
são acessados usando dispositivos pertencentes a funcionários. O desafio é ainda maior para trabalhadores 
terceirizados, como contratados, temporários e parceiros de negócios que não estão incluídos no diretório 
corporativo. Para permitir flexibilidade no local de trabalho sem incorrer em níveis inaceitáveis de risco, a TI deve  
ser capaz de:

Como se esses requisitos não fossem assustadores o suficiente, sua solução não tem permissão para impedir a 
experiência simples e intuitiva no centro de qualquer iniciativa bem-sucedida de flexibilidade no local de trabalho. 

E o custo potencial da falha é alto - desde violações caras e multas regulatórias até danos a longo prazo à reputação 
e aos relacionamentos da empresa. 

Com um espaço de trabalho digital, a TI permite flexibilidade no local de trabalho, mantendo os funcionários e a 
empresa segura. Nas seções a seguir, mostraremos como o Citrix Workspace oferece esses benefícios para sua 
organização.  

Gerenciar e controlar o 
acesso a aplicativos e dados 
onde e como forem usados 
- qualquer dispositivo, rede 
ou local

1
Evitar o vazamento ou 
a perda de informações 
corporativas quando 
funcionários ou terceiros 
saírem da organização

2
Garantir a segurança nos 
dispositivos de propriedade 
dos funcionários sem 
interferir nos aplicativos 
e dados pessoais que eles 
contêm

3
Manter políticas 
consistentes em todos os 
dispositivos, plataformas 
e tipos de aplicativos 
que as pessoas usam 
- independente da 
complexidade do ambiente 
de TI

4
Evitar ameaças, inclusive 
detecção em tempo real e 
correção de ataques de dia 
zero 

5
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Simplificar e fortalecer a segurança com uma 
solução digital
Há mais flexibilidade no local de trabalho do que smartphones, alterações de cronograma e tecnologias 
fragmentadas. As organizações bem-sucedidas adotam uma abordagem holística para fornecer um espaço de 
trabalho digital completo, projetado para atender às necessidades dos usuários e da TI. 

O Citrix Workspace simplifica a segurança dos usuários e da TI, ao mesmo tempo em que fortalece a proteção em 
todos os aspectos do uso do espaço de trabalho, do acesso, da entrega e do trabalho com aplicativos e dados. O 
single sign-on e o controle unificado são apenas duas das muitas formas pelas quais a solução ajuda a gerenciar 
riscos e a melhorar a usabilidade. 

Single sign-on para qualquer coisa, em qualquer lugar
O Citrix Workspace dá acesso a todos os recursos que os funcionários e terceiros dependem - todos os seus 
aplicativos, dados e redes - com o mesmo conjunto de credenciais em todos os dispositivos que usam. A solução 
elimina o atrito que vem com uma experiência dos usuários desorganizada e não integrada e permite que as 
pessoas trabalhem rapidamente em qualquer cenário, sem ter que lidar com várias senhas ou se preocupar com 
detalhes técnicos.

Um único ponto de controle para tudo, em qualquer lugar
Para a TI, essa abordagem unificada fornece um único ponto de controle a todos os tipos de aplicativos (móveis, 
virtuais, SaaS e web), sejam eles entregues a partir de um datacenter corporativo ou da nuvem. Os administradores 
podem aplicar políticas consistentes de acesso baseado em contexto em todos os cenários e podem autenticar e 
rastrear o acesso dos usuários a todos os recursos que usam, simplificando tudo, desde a gestão dos direitos de 
informação (IRM) e da prevenção de perda de dados (DLP) até segurança, governança e auditoria. 

Analytics
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Protegendo seus usuários, dispositivos, dados e redes 
As tecnologias de segurança Citrix complementares oferecem um anel de segurança em todo o espaço de trabalho. 

Segurança de aplicativos e de rede

À medida que os usuários trabalham na nuvem, 
é essencial proteger os servidores de aplicativos 
e as fontes de dados contra ameaças internas 
e externas. O Citrix ADC contém um firewall 
de aplicativos web integrado, complementado 
pela proteção DDoS na camada de entrega 
de aplicativos, para defesa contra ataques 
conhecidos e desconhecidos, ameaças de dia 
zero e outras atividades maliciosas. 

Uma experiência melhor para os 
usuários - com o controle que  
a TI necessita

O Citrix Access Control ajuda a TI a alcançar o 
equilíbrio ideal entre a experiência dos usuários 
e a mitigação de riscos. Além de dar acesso 
simples e seguro por meio do SSO, a TI pode 
aplicar restrições granulares de recortar, copiar, 
colar e fazer download de aplicativos SaaS e 
web para manter os dados sob controle total 
da TI, onde quer que seja usado. A marca d'água 
fornece uma camada adicional de proteção 
para os dados acessados na nuvem. Os links da 
web questionáveis em e-mails, documentos, 
sistemas de CRM e outros conteúdos podem 
ser redirecionados para um navegador seguro 
e protegidos em uma área restrita para evitar 
violações na rede. 

Automação da segurança baseada 
em análise

O risco nunca é estático ou monolítico - e a 
segurança também não é incorporada ao Citrix 
Workspace. Integrado em todo o portfólio 
da Citrix, o Citrix Analytics usa o aprendizado 
de máquina para analisar o comportamento 
dos usuários em tempo real e sinalizar 
comportamentos incomuns ou suspeitos. Ao 
detectar anomalias, a solução executa ações 
autônomas para impedir atos maliciosos antes 
que possam colocar em risco a organização e seu 
ambiente. 

Ao resolver os desafios de segurança associados à flexibilidade do local de trabalho, o Citrix Workspace permite 
que a TI dê aos funcionários o que eles querem sem aumentar os riscos. E com isso a TI é recompensada com a 
adoção mais rápida de novas tecnologias, gerenciamento mais simples de pontos de extremidade e mais valor para 
aplicativos e dados corporativos.
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Adoção mais rápida de novas tecnologias
A adoção é um fator decisivo para qualquer iniciativa de TI. Alguns falam do "The Great IT Choke", 
referindo-se à perda de produtividade média de 17% causada pelo uso interrompido. Para obter o valor 
total dos novos investimentos em TI e colocar as últimas inovações em ação, você deve implementá-
las rapidamente e garantir que as pessoas possam usá-las com facilidade e eficácia.

Com um espaço de trabalho digital entregue e gerenciado de forma centralizada, a TI pode 
implementar novas atualizações de software ou software em uma fração do tempo que costumava 
levar, de aplicativos de produtividade a migrações completas de sistemas operacionais - independente 
dos dispositivos serem gerenciados ou não gerenciados ou mesmo onde o aplicativo reside. As 
pessoas podem provisionar seu próprio software tão facilmente quanto o download de um aplicativo e 
colocá-lo para funcionar de maneira mais rápida e fácil para gerar valor para seus negócios. 

Para a TI, implementações mais rápidas e simples com o Citrix Workspace podem reduzir custos e 
aumentar a produtividade. Da perspectiva da empresa, o rápido retorno do valor pode se traduzir em 
vantagem e diferenciação competitivas reais. É o tipo de impacto que aumenta o perfil e o impacto 
estratégico da TI em toda a organização - da sala de reuniões às linhas de frente. 
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Gerenciamento de pontos de extremidade 
mais simples
A explosão da mobilidade deixou muitas organizações de TI com uma abordagem fragmentada ao 
gerenciamento de pontos de extremidade - PCs e laptops em um silo, dispositivos móveis em outro. 
Essa duplicação significa mais custos, mais trabalho e mais oportunidades de inconsistências e lacunas 
na imposição de políticas entre tipos de dispositivos.

O Citrix Workspace permite o gerenciamento unificado de pontos de extremidade (UEM) com um único 
painel de vidro para integrar, configurar e monitorar todos os tipos de dispositivos que as pessoas 
usam. A TI pode provisionar e configurar pontos de extremidade com mais facilidade, melhorar a 
segurança e a conformidade e dar acesso fácil a aplicativos e dados para qualquer funcionário, em 
qualquer dispositivo usando as mesmas ferramentas, equipe e treinamento.
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Melhor valor para aplicativos e dados
Para obter o maior retorno possível dos investimentos em TI, você precisa que os usuários façam o uso mais eficaz 
possível dos recursos que você fornece a eles. Um espaço de trabalho digital ajuda as pessoas a se tornarem mais 
produtivas nos aplicativos e no conteúdo. 

Aproveitando melhor seus 
aplicativos

Os funcionários não pensam em termos de 
plataformas: SaaS, móvel, nativo, virtual. Da 
perspectiva deles, o Microsoft Office é um conjunto 
único de ferramentas, não importa como ou onde 
eles o acessam. Uma experiência desconexa entre 
dispositivos pode interromper o fluxo de trabalho e 
dificultar a produtividade ideal. 

Com o Citrix Workspace, as pessoas têm uma 
experiência consistente e unificada em todos 
os seus dispositivos. No back-end, a TI tem 
uma experiência administrativa unificada para 
provisionar, configurar, monitorar e gerenciar o 
desempenho de cada aplicativo. A análise unificada 
permite rastrear o uso dos aplicativos por usuário e 
por grupo em todas as plataformas. 

Tanto para os funcionários quanto para a TI, menos 
atrito significa mais produtividade - e mais retorno 
para seu investimento. 

Aproveitando melhor seus arquivos 
e dados

Os dados corporativos podem ser um dos ativos 
mais valiosos da sua organização - desde que 
as pessoas possam fazer uso efetivo deles. 
Isso significa encontrar o que eles precisam de 
forma rápida e fácil, sem precisar rastrear onde 
cada arquivo está armazenado - qual ponto de 
extremidade; unidade de rede ou serviço, como o 
SharePoint ou o OneDrive. 

O Citrix Workspace permite que as pessoas façam 
login uma vez para acessar todas as fontes de dados 
em nuvem e locais que usam, todas mapeadas em 
uma única tela que facilita a localização dos arquivos 
que precisam. Ao compartilhar links de conteúdo 
armazenado em vez dos próprios arquivos, os 
funcionários podem evitar a frustração de redes 
públicas de baixa qualidade e os altos custos dos 
planos de dados móveis. No backend, a TI pode 
fornecer um repositório de conteúdo unificado sem 
o tempo e a despesa da migração - os arquivos 
podem permanecer onde estão. As opções flexíveis 
de armazenamento simplificam a conformidade, 
permitindo que você mantenha dados confidenciais 
no local. Uma abordagem unificada ao acesso 
seguro ajuda a manter o controle, não importa como 
ou onde o conteúdo é usado. 



Para saber mais sobre como o Citrix Workspace gera flexibilidade  
e sucesso no local de trabalho, na empresa e na TI, visite
citrix.com/products/citrix-workspace/
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