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Três sinais que está 
na hora de migrar 
para um espaço  
de trabalho digital
Como pensar além dos desktops pode 
melhorar a produtividade dos usuários, 
capacitar a TI e manter seus dados  
mais seguros
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1. Funcionários móveis em crescimento
2. Modernização de aplicativos
3. Desaparecimento do perímetro de segurança

Saiba como pensar além dos desktops pode ajudá-lo a  
melhorar a produtividade dos usuários, capacitar a sua  
organização de TI para ser mais ágil e proteger melhor  
os dados da sua empresa.

Há pouco tempo, um desktop corporativo ou virtual era tudo o 
que você precisava para integrar rapidamente os funcionários.  
Isso deixou de ser verdade. Três tendências emergentes são  
uma indicação de que, se você quiser acompanhar os crescentes  
requisitos de produtividade da sua organização, está hora de  
migrar para o espaço de trabalho digital seguro.  
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1. Funcionários móveis em crescimento
Os funcionários querem escolher onde e 
como trabalham. Na verdade, um relatório 
de pesquisa da Gallup sugere que 37% 
dos funcionários mudariam de emprego 
para ter a capacidade de trabalhar onde 
quiserem pelo menos em parte do seu 
tempo.  A pesquisa também revela que 
apenas 57% dos funcionários trabalham 
em um local semelhante aos seus colegas 
de trabalho 100% do seu tempo1. As 
empresas agora reconhecem o potencial 
de aumentar a produtividade, a agilidade 
e a experiência dos funcionários por meio 
de trabalho remoto - seja em casa, em um 
local do cliente, em um hotel ou em um café. 
Cabe a TI evoluir de acordo. Embora seja 
possível entregar aplicativos virtuais para 
os funcionários móveis, há outros fatores 
que tornam a virtualização apenas mais 
desafiadora, especificamente os aplicativos 
modernos.

2. Modernização de aplicativos
Cada vez mais, os aplicativos estão sendo 
criados para funcionar em qualquer 
plataforma. O Microsoft Office é um bom 
exemplo de aplicativos modernos, pois 
seus aplicativos podem ser executados em 
diversas plataformas, inclusive no Windows 
10, iOS, Android e Macintosh. Além disso, 
o Microsoft Office pode ser entregue 
como aplicativo nativo ou até mesmo 
como um serviço SaaS. Ainda assim, os 
aplicativos modernos apresentam novos 
desafios. Como você protege e gerencia os 
aplicativos modernos? Por exemplo, uma 
ferramenta tradicional de gerenciamento 

de clientes, como o SCCM, permite entregar 
e gerenciar aplicativos legados de desktop 
Windows em um laptop Windows 7, mas 
não permite gerenciar aplicativos modernos 
do Windows 10 em um smartphone BYOD e 
separar os dados pessoais dos funcionários 
de dados da empresa. Como resultado, as 
ferramentas de gerenciamento tradicional 
dos clientes precisam ser complementadas 
com o Enterprise Mobility Management. 
Essa combinação de gerenciamento de 
clientes e Enterprise Mobility Management 
é chamada de UEM (Unified Endpoint 
Management).

3. Desaparecimento do perímetro de 
segurança digital 
Com os funcionários cada vez mais 
móveis, fica cada vez mais difícil reter os 
dados da empresa nos datacenters. Seus 
usuários precisam acessar seus arquivos, 
independente desses arquivos estarem 
em servidores protegidos por firewall, em 
um servidor hospedado por um provedor 
confiável ou em seu desktop no escritório. 
Alguns dos seus usuários podem ter 
recorrido ao uso de clientes de e-mail 
móveis nativos em vez de e-mails virtuais, 
armazenando anexos de arquivos de e-mail 
em seus smartphones pessoais em um 
formato não criptografado. Ao mesmo 
tempo, esse funcionário também pode 
estar usando uma VPN que um hacker pode 
usar para acessar seus recursos atrás do 
firewall por meio de um aplicativo móvel 
comprometido que seu funcionário baixou.

Mais de 1/3 Somente 57%Você sabia?

↓ ↓ ↓

dos funcionários mudariam de 
emprego para ter mais flexibilidade1

trabalham em um local semelhante 
que seus colegas de trabalho 100%  
do seu tempo1.
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Vá além da virtualização e adote um 
espaço de trabalho digital da Citrix

Um espaço de trabalho digital completo 
e integrado permitirá que as pessoas 
acessem com segurança seus aplicativos, 
desktops e dados em qualquer lugar O 
Citrix Workspace, antigo Citrix Workspace 
Suite combina a tecnologia de virtualização 
com outros recursos, incluindo UEM 
(Unified Endpoint Management), EFSS 
(Enterprise File Sync and Share), gateway 
de acesso à rede seguro e Analytics para 
segurança inteligente e monitoramento da 
performance dos aplicativos.

Gerenciamento unificado de pontos de 
extremidade

O Citrix Endpoint Management, usando 
a tecnologia anteriormente denominada 
XenMobile, torna mais fácil para as 
organizações de TI gerenciar seu crescente 
espaço de trabalho móvel. A solução 
oferece gerenciamento centralizado em 
várias plataformas e dispositivos diferentes, 
inclusive desktops, laptops, smartphones, 
tablets, dispositivos IoT e outros thin clients, 
como o Google Chromebook. Além disso, 
a Citrix permite que você gerencie não 
apenas aplicativos móveis, mas também 
os aplicativos modernos. Além disso, o 
Citrix Endpoint Management oferece 
exclusivamente recursos únicos que 
agregam valor ao Microsoft EMS /Intune, 
inclusive uma micro-VPN para o O365. Você 
poderá manter os dados em dispositivos 
móveis criptografados, reduzindo o 
problema de um perímetro de segurança 
digital que está desaparecendo.

Os recursos do Unified Endpoint 
Management são:

• Gerenciamento de dispositivos móveis    
 (MDM) em plataformas populares (inclusive   
 Windows 10, iOS, Android, MacOS e IoT)

• Gerenciamento de aplicativos móveis   
 (MAM) com suporte para plataforma MAM   
 (como aplicativos gerenciados para iOS,   
 Samsung KNOX, AppConfig Community,  
 Windows Information Protection); Citrix  
 MAM com tecnologia MDX que fornece um  
 segundo nível de criptografia no nível do  
 aplicativo sem o registro do dispositivo; e  

 suporte para o Intune MAM para proteger  
 o O365

• Aplicativos de produtividade seguros e de  
 nível corporativo, inclusive o Citrix Secure  
 Mail e o Citrix Secure Web.

• Gerenciamento de conteúdo móvel (MCM)  
 inclusive o Citrix Content Collaboration,  
 antigo Citrix ShareFile, tecnologia integrada   
 com o Secure Mail que permite que seus  
 funcionários acessem arquivos de trabalho  
 em qualquer lugar clicando em um link em  
 seus e-mails e elimina a necessidade dos  
 usuários enviarem anexos de e-mail

• Gerenciamento de identidade (IDM) com   
 suporte para autenticação de dois fatores  
 e SSO para qualquer aplicativo (móvel,  
 virtual, SaaS, Web) entregue por meio de  
 uma loja de aplicativos personalizável

• Segurança de acesso ao gateway de rede  
 com VPN de micro-aplicativo exclusiva, que  
 reduz o risco de acesso não autorizado à  
 sua rede

Citrix Content Collaboration anteriormente
Citrix Sharefile

Embora a virtualização de aplicativos e 
desktops permita que os usuários acessem 
seus arquivos a partir de aplicativos 
virtuais, como observado anteriormente, 
mais usuários estão adotando aplicativos 
modernos e, portanto, precisam de uma 
solução abrangente e segura para acessar 
seus arquivos, independente do tipo de 
aplicativo e de onde seus aplicativos 
possam ser armazenados. O Content 
Collaboration da Citrix complementa a 
virtualização de aplicativos e desktops 
como parte de um espaço de trabalho 
digital completo. 

O Content Collaboration da Citrix oferece:

• Acesso a dados em qualquer lugar,   
 em qualquer dispositivo, por meio de  
 ferramentas de sincronização de dados e  
 aplicativos

• Acesso seguro a dados dentro da rede,  
 inclusive SharePoint e os drives de rede
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• Experiência de usuário simples e  
 conveniente com o Microsoft Outlook®  
 Plug-In, Windows Explorer e o Mac Finder  
 Integration; suporte a arquivos grandes - até   
 100 GB; Editor de Conteúdo Móvel Integrado

• Controle sobre onde os dados residem   
 através de zonas de armazenamento e  
 conectores para o SharePoint e drives  
 de rede, dando à TI a flexibilidade e o  
 controle para armazenar dados no melhor  
 lugar para atender aos requisitos de  
 conformidade regulamentar, estratégia da  
 TI e infraestrutura.

• Gerenciamento e segurança centralizados,  
 inclusive recursos robustos de relatório,  
 notificações e integrações de DLP

• Políticas de segurança de dispositivos  
 nativos para estender a segurança dos  
 pontos de extremidade

• Sincronização on-demand para desktops  
 virtuais

Citrix Gateway, antigo NetScaler Gateway

Com mais tipos de dispositivos e aplicativos 
sendo usados, o acesso remoto pode se 
tornar muito mais complexo para a TI, com 
uma infinidade de produtos mais específicos 
para diferentes dispositivos, modelos de 
propriedade, redes e aplicativos. A TI precisa 
consolidar e simplificar a infraestrutura de 
acesso remoto, ao mesmo tempo em que dá 
às pessoas uma maneira simples de acessar 
seus aplicativos em qualquer dispositivo.

O Citrix Gateway oferece acesso remoto 
de qualquer tipo de dispositivo a ambientes 
virtuais; acesso remoto baseado em VPN 
SSL a aplicativos corporativos, aplicativos 
Web e SaaS; e integração com o Citrix 
Endpoint Management para acesso seguro a 
dispositivos móveis.

O Citrix Gateway também oferece:

• Um URL para acessar qualquer aplicativo  
 usando qualquer tipo de dispositivo,  
 oferecendo acesso unificado e seguro

• Recursos de micro-VPN para acesso seguro  
 a dispositivos móveis

• Uma experiência de aplicativo estável e de  
 alto desempenho em qualquer rede

• Single sign-on (SSO) para aplicativos  
 virtuais, móveis, Web e SaaS

• Autenticação multifatores, monitoramento  
 de ponta a ponta de todo o tráfego de  
 aplicativos e controle de acesso a contexto

Citrix Analytics

Ao usar um amplo conjunto de algoritmos de 
aprendizado de máquina, o Citrix Analytics 
oferece segurança contextual: correlaciona 
e analisa dados de produtos cruzados para 
detectar e isolar atividades arriscadas 
de usuários, sejam elas provenientes de 
um funcionário interno ou de um invasor 
externo mal-intencionado.  

Essas atividades arriscadas dos usuários 
são combinadas para criar um perfil de 
risco agregado para o usuário Uma vez 
identificadas as atividades de risco, o 
Citrix Analytics emprega uma variedade de 
controles de política granulares para mitigar 
a ameaça ou interrompê-la totalmente 
ao habilitar a autenticação multifatores, 
gravar sessões de usuários, definir limites 
mais restritos ao acesso a dados, bloquear 
aplicativos suspeitos e até colocar usuários 
em quarentena, entre outras.

O Citrix Analytics oferece:

• Análise de segurança com base no  
 comportamento dos usuários combinando  
 análise de segurança de acesso, análise  
 de segurança de aplicativos e análise de  
 segurança de dados

• Análise da performance e das operações  
 para rastrear o uso, monitorar a  
 performance e destacar problemas  
e causas raiz

• Opera em malha fechada em tempo real  
 ao modificar as políticas do produto para  
 reduzir as ameaças

• Funciona nas instalações, em uma nuvem  
 pública ou em implementações híbridas
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Próximos passos 
Conheça melhor o Citrix Workspace
Faça o trade-up para o Citrix Workspace e economize
Fonte:
1 Gallup: State of the American Workplace, 2017

Por onde começar

Muitos clientes da Citrix abordam a mudança para um espaço de trabalho digital por meio 
de uma implementação em fases com foco em personas de usuários e casos de uso para 
seus funcionários móveis. Você também precisará identificar os principais casos de uso e os 
fluxos de trabalho.  Considere-as a partir da perspectiva dos usuários, dos funcionários e das 
suas necessidades, preferências e estilos de trabalho em diferentes tipos de dispositivos, 
aplicativos e redes.  Sua avaliação também deve incluir os requisitos corporativos relacionados 
à segurança e conformidade. Muitos desses casos de uso podem estar vinculados a projetos 
atuais, como migração para o Windows 10 ou adoção do O365.

Em seguida, crie uma solução conceitual mapeando a experiência dos usuários e os fluxos 
de trabalho propostos. Concentre-se inicialmente em produtos de baixo custo que podem 
gerar ganhos rápidos, como a adoção do Citrix Endpoint Management para gerenciar 
dispositivos Windows 10 e aplicativos modernos, além do gerenciamento de outros 
dispositivos e aplicativos Ou adicione o Citrix Content Collaboration para dar suporte ao uso 
do compartilhamento de arquivos para reduzir a perda de dados.

Sua prova de conceito deve incluir representantes de todas as unidades de negócios para 
garantir que você está abrangendo o espectro total de requisitos. Implemente a sua solução 
na fase nas instalações, na nuvem ou híbrida com base nos usuários e nos casos de uso que 
você identificou.

Conclusão

A ascensão de estilos de trabalho móveis, aplicativos modernos e um perímetro digital em 
extinção apresenta desafios que não podem ser resolvidos por meio da virtualização ou de 
uma pilha de tecnologia de vários fornecedores.  Somente uma solução de espaço de trabalho 
completa e unificada pode capacitar as pessoas a serem totalmente produtivas em qualquer 
dispositivo, usando qualquer aplicativo, com a experiência de alta qualidade que exigem e com 
a segurança que a TI exige.

Um espaço de trabalho completo com suporte total à mobilidade permite que a TI simplifique 
tudo. Trabalhar com um único fornecedor em um espaço de trabalho digital completo 
economiza tempo e reduz as necessidades de treinamento da equipe, simplifica o suporte 
técnico, reduz os custos gerais e oferece aos usuários uma experiência mais perfeita e 
conveniente. Para melhorar o engajamento e a produtividade dos funcionários, o funcionário 
precisa de um espaço de trabalho digital que seja sensível ao contexto, confiável e inteligente 
o suficiente para oferecer o acesso certo, a percepção certa e a performance correta para 
realizar o trabalho.

Com o Citrix Workspace, as organizações podem superar as dores de cabeça relacionadas 
à segurança e ao gerenciamento, oferecer um conjunto avançado de aplicativos de 
produtividade móvel de nível corporativo, permitir o compartilhamento seguro de arquivos 
em qualquer dispositivo e proporcionar uma experiência perfeita através de uma solução 
única e abrangente. Ao implementar o Citrix Workspace por meio de uma abordagem em fases 
com base em seus casos de uso mais importantes, você pode concluir a transição para uma 
entrega de espaço de trabalho digital enquanto impulsiona o valor ideal para a sua empresa.


