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TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL NO 
AMBIENTE DE 
TRABALHO 
Estudo global mostra que colaboradores de 
organizações com tecnologia mais defasada 
têm probabilidade 1600% maior de se sentirem 
frustrados e são 1300% mais propensos a pensar 
em desistir do emprego quando trabalham com 
tecnologia ultrapassada.
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Há uma crescente transformação digital 
no ambiente de trabalho no Brasil que 
separa organizações que se colocaram na 
vanguarda do investimento e desenvolvimento 
tecnológico, daquelas que não investiram na 
tecnologia mais recente ou assertiva.

Mais especificamente, há uma enorme 
diferença entre as empresas que são líderes 
em tecnologia em comparação com aquelas 
que são tecnologicamente atrasadas – e o 
lado da divisão em que a companhia fica tem 
um impacto profundo e duradouro não apenas 
na produtividade, mas também nas atitudes e 
emoções dos colaboradores.

Resumo executivo
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Dados da nova pesquisa The New Digital 
Workplace Divide - Transformação 
Digital no Ambiente de Trabalho, 
da Unisys, mostram que mais da 
metade (52%) dos colaboradores de 
empresas tecnologicamente atrasadas 
(slow tech) relata estar frustrada 
com seus empregadores devido aos 
dispositivos tecnológicos fornecidos. 
Em comparação, apenas 3% dos 
colaboradores das organizações líderes 
na adoção de tecnologia (high tech) 
demonstraram insatisfação nesse 
aspecto.

Fig. 1 | Como a tecnologia que você utiliza no trabalho faz com que você se sinta a respeito do seu emprego?

Líderes Atrasadas

Faz com que eu me 
sinta orgulhoso de 
estar trabalhando 
nesse ambiente 

Me ajuda a me sentir 
motivado sobre o 

meu trabalho

Faz com que eu me 
sinta frustrado com o 

meu emprego

Faz com que eu 
queira trabalhar em 

outro lugar

96% dos que trabalham em organizações líderes em 
tecnologia se sentem motivados em relação ao trabalho

65% dos trabalhadores de empresas tecnologicamente 
defasadas se sentem desmotivados em relação ao emprego

49% 47%

13%

52%

13%3% 3%

Como resultado, os colaboradores das empresas slow tech 
têm uma probabilidade 100 vezes maior de se frustrarem 
com seus empregadores e estão substancialmente mais 
propensos a quererem trabalhar em outro lugar. Já entre os 
colaboradores de companhias high tech, apenas um entre 
os 376 entrevistados disse que gostaria de trabalhar em 
outra empresa devido à tecnologia fornecida.
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Fig. 2 | De que maneira a tecnologia fornecida pela empresa impede que você trabalhe de forma eficaz?

As organizações brasileiras defasadas em tecnologia devem 
encontrar um rumo a seguir

O Brasil acaba de sair de um longo 
período de recessão, quando atingiu um 
nível recorde de desemprego, gerando 
uma fuga de capital humano. Neste 
cenário, atrair os melhores talentos é 
um desafio para as empresas, pois a 
qualidade do capital humano é ponto 
crucial para a competitividade delas. 
Uma nova pesquisa da Unisys revela 
que existe ainda uma nova ameaça para 
desestabilizar o ambiente de trabalho – 
a nova transformação digital.

Existe um vasto e crescente abismo entre as organizações 
líderes em tecnologia e aquelas com tecnologia defasada 
no Brasil, e que ainda está potencialmente reprimindo 
a retomada econômica. Quase metade (40%) dos 
colaboradores de empresas slow tech diz que está 
preso à tecnologia obsoleta, falta de suporte de TI e, 
entre outros obstáculos, não têm recursos tecnológicos 
para acompanhar o ritmo de trabalho. O impacto não 
está apenas prejudicando a economia, mas também 
é desmotivante para os colaboradores: 96% dos que 
trabalham em organizações líderes em tecnologia se 
sentem motivados em relação ao trabalho e se orgulham 
da empresa, enquanto que apenas 16% dos colaboradores 
de organizações atrasadas sentem o mesmo.

Líderes Atrasadas

Temos dispositivos 
desatualizados

Nós não temos a 
tecnologia suficiente 
para acompanhar o 

ritmo atual

Nosso pessoal de TI 
não oferece suporte 

adequado

Nem todo mundo 
tem acesso 
à tecnologia 
necessária

16%

43%

18%

34%

16%

33%

21%

34%
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O impacto do engajamento dos colaboradores na produtividade

O quadro apresentado aqui é claro. 
Os colaboradores estão buscando 
soluções ágeis e modernas que 
suportem sua necessidade de trabalhar 
em diferentes locais ou quando estão 
fora do escritório. A falha em fornecer 
uma produtividade impulsionada pela 
mobilidade tem grandes consequências 
para a satisfação e a motivação dos 
colaboradores – fatores que são 
determinantes no rendimento.

Em última análise, o custo de não engajar os colaboradores 
em seu local de trabalho tem consequências reais tanto 
para a produtividade quanto para o resultado final:

Engajamento: como as organizações que investem nos 
colaboradores têm 4,2 vezes o lucro médio daquelas que 
não investem, fica claro que oferecer as condições certas 
para os colaboradores tem um impacto real no resultado 
financeiro da empresa. Fonte: https://hbr.org/2017/03/
why-the-millions-we-spend-on-employee-engagement-
buyus-so-little

Produtividade: relatório de 2017 da empresa de pesquisa 
Gallup revelou que os colaboradores ativamente não 
engajados custam de US$ 483 bilhões a US$ 605 bilhões 
a cada ano em perda de produtividade para os EUA. Fonte: 
http://news.gallup.com/reports/199961/7.aspx#aspnetForm

Perda de pessoal: pesquisa de 2016 da Samsung revelou 
que 10% dos colaboradores deixaram um emprego por 
causa de frustrações tecnológicas. E o impacto de substituir 
colaboradores é significativo; alguns estudos preveem 
que toda vez que uma empresa substitui um funcionário 
assalariado, isso tem um custo médio de seis a nove 
meses de salário. Fontes: http://www.bbc.com/news/
business-38125619;  https://www.peoplekeep.com/blog/
bid/312123/employee-retention-the-real-cost-oflosing-an-
employee

Fonte: https://hbr.org/2017/03/whythe-millions-we-spend-on-employee-engagement-buyusso-little
Fonte: https://hbr.org/2017/03/whythe-millions-we-spend-on-employee-engagement-buyusso-little
Fonte: https://hbr.org/2017/03/whythe-millions-we-spend-on-employee-engagement-buyusso-little
Fonte: http://news.gallup.com/reports/199961/7.aspx#aspnetForm
Fonte: http://news.gallup.com/reports/199961/7.aspx#aspnetForm
Fontes: http://www.bbc.com/news/business-38125619;  https://www.peoplekeep.com/blog/bid/312123/employee-retention-the-real-cost-oflosing-an-employee
Fontes: http://www.bbc.com/news/business-38125619;  https://www.peoplekeep.com/blog/bid/312123/employee-retention-the-real-cost-oflosing-an-employee
Fontes: http://www.bbc.com/news/business-38125619;  https://www.peoplekeep.com/blog/bid/312123/employee-retention-the-real-cost-oflosing-an-employee
Fontes: http://www.bbc.com/news/business-38125619;  https://www.peoplekeep.com/blog/bid/312123/employee-retention-the-real-cost-oflosing-an-employee
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Solucionando o problema da transformação digital no ambiente 
de trabalho da maneira errada

Necessitados até mesmo por atualizações básicas (31% dizem que um novo 
notebook os ajudaria a trabalhar de modo mais eficiente; 16% mencionam a 
necessidade de um novo smartphone), os colaboradores recorrem ao uso de seus 
próprios dispositivos – que podem ser facilmente comprometidos, hackeados, 
perdidos ou roubados. E a tendência é forte. Mais da metade (57%) usa seu próprio 
smartphone e pouco menos de um terço (30%) usa seu próprio notebook – acima 
das médias globais de 45% e 22%, respectivamente. Para agravar a situação, quase 
três em cada quatro colaboradores (70%) contornam os protocolos de segurança 
compartilhando contas e senhas, por exemplo, sendo 15% mais propensos a esse 
tipo de atitude do que o média global dos respondentes.

Fig. 3 | Entre os dispositivos, quais são pessoais e quais são fornecidos pela empresa?

Computador 
desktop 

Notebook Tablet / 
iPad

Smartphone Dispositivo 
wearable / 
inteligente

Dispositivo 
de rádio ou 

áudio

Chave 
inteligente 
ou cartão 

para acessar 
dispositivos 

ou locais

Dispositivo 
de campo / 
dispositivo 

de ponto de 
serviço

Outro 
dispositivo 

portátil

Computador 
/ quiosque 

compartilhado

Fornecido pela empresa De uso pessoal

62%

11%

30%

13%

57%

3% 4%
2% 2% 2% 3%

13%

30%

12%

17%

4%

10%

15%

6%

14%
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Ironicamente, a solução também é um outro problema. 
Enquanto 64% de todos os colaboradores viram 
tecnologias inovadoras serem introduzidas para fortalecer 
a segurança, apenas uma pequena parte (39%) relatou 
que esses sistemas estão bem integrados. Aqui, a 
transformação digital atinge novamente as empresas slow 
tech. Apenas 14% dos colaboradores dessas companhias 
acreditam que já estão no rumo da implementação de 
inovações, como inteligência, em comparação com quase 
dois terços (65%) dos colaboradores de empresas líderes 
em tecnologia. Perder essa batalha terá consequências 
graves. Entre os slow tech, 65% sentem-se desmotivados 
em relação aos seus empregos, o que afeta tudo, da 
produtividade ao lucro. 

A frustação não é apenas interna. Recentemente, o Subsea 
UK, entidade que representa a indústria naval do Reino 
Unido, convocou o Brasil para uma discussão em inovação 
digital. De acordo com a entidade, o Brasil “deve mudar sua 
mentalidade para ser competitivo e perceber o potencial de 
decisão em tempo real, o que pode aumentar a eficiência e 
reduzir custos”. Apesar de ser o maior mercado de energia 
da América do Sul e a segunda maior reserva de petróleo 
da América Latina, o relatório reforça que a baixa adesão 
de tecnologia do setor pode impactar no interesse do 
investidor externo.  

Fig. 4 | Você fez o download de alguma das seguintes opções para usar no trabalho?

Software para computador

Aplicativos de celular

Programa de armazenamento / transferência em nuvem

Outros websites

Outros softwares e aplicativos ou sites e 
programa não autorizados pela empresa

Nenhum desses

44%

39%

35%

17%

12%

30%

38%

33%

25%

2%

Eu precisava disso e minha empresa não forneceu uma alternativa

Foi algo que eu uso na minha vida pessoal e queria usar no trabalho

É melhor do que a minha empresa forneceu

Não sei

Outro

2%
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As oportunidades da inovação

O World Economic Forum acredita que há um rumo a seguir. Em 2017, descobriu-se 
que a Inteligência Artificial (IA) tem o potencial de adicionar quase um ponto percentual 
à taxa de crescimento econômico anual do Brasil até 2035. A nova pesquisa The 
New Digital Workplace Divide - Transformação Digital no Ambiente de Trabalho, 
da Unisys, reforça isso: 47% dos colaboradores de todos os setores acreditam 
que a IA beneficiará seu ambiente de trabalho nos próximos cinco anos, percentual 
significativamente mais alto do que os 36% com essa mesma visão na média global.

No ano passado, o número de bancos brasileiros que 
identificaram a IA como uma prioridade estratégica foi 
maior que a maioria dos mercados maduros, incluindo o 
Reino Unido e os Estados Unidos. Apesar dessa crença no 
potencial da IA, uma porcentagem relativamente pequena 
dos colaboradores pesquisados afirmou compreendê-
la bem. Apenas 22% dos entrevistados disseram que 

entendem bem a IA, com a maioria (42%) afirmando 
entender um pouco. No Brasil, a biometria também está 
ganhando terreno rapidamente: no geral, 82% têm alguma 
compreensão sobre o assunto, com 42% dizendo que a 
entendem bem, em comparação com apenas 30% dos 
entrevistados em todo o mundo.

Fig. 5 | Tecnologia com maior potencial para melhorar o ambiente de trabalho nos próximos cinco anos

Inteligência artificial 47%

Biometria 39%

Internet das Coisas 38%

Robótica / Automação de processos 27%

Veículos autônomos 16%

Nenhuma das anteriores 6%

Fig. 6 | Até que ponto estão familiarizados com os seguintes tipos de tecnologia

Internet das Coisas - objetos conectados que podem coletar 
e trocar dados usando sensores incorporados, por exemplo, 

refrigerador inteligente, termostato residencial
28% 40% 23% 10%

Inteligência Artificial - a capacidade dos computadores de aprender e 
operar de maneira mais inteligentes sem a interação humana

22% 28%44% 6%

Veículos autônomos - a capacidade de dirigir carros e 
outros veículos sem assistência humana

20% 42% 31% 6%

Robótica / automação de processos - dispositivos que operam para 
automatizar processos e funções humanas, por exemplo, o chatbot

20% 41% 31% 8%

Ouvi falar e entendo bem Ouvi falar e entendo um pouco Ouvi falar, mas não entendo Não ouvi falar deste termo

Biometria - uso de identificação humana e escaneamento para identificar 
pessoas, como, por exemplo, por meio de análise da íris e impressão digital 42% 40% 13%

4%
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Conclusão

As empresas high tech no Brasil já estão avançando, 
mas as slow tech precisam de apoio para acompanhar 
a transformação digital. Com treinamento e 
implementação de tecnologias básicas e inovação de 
ponta, essas companhias podem recuperar o espaço 
perdido e seguir em frente, como líderes, para um 
novo futuro promissor.

Não ouvi falar deste termo
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A perspectiva da Unisys

A tecnologia utilizada para fazer 
negócios no ambiente de trabalho está 
em constante evolução. Isso é uma 
realidade, independentemente de a 
empresa ter empreendido esforços 
de modernização. No entanto, investir 
em tecnologia por si só não separa 
as organizações que são líderes em 
tecnologia das que são defasadas. 
Na verdade, a Unisys acredita que 
o tema comum que permeia a nova 
pesquisa The New Digital Workplace 
Divide - Transformação Digital no 
Ambiente de Trabalho concentra-se mais 
especificamente na cultura. Aliás, uma 
pesquisa recente do Gartner concluiu 
que a maioria dos CIOs concorda que a 
mudança cultural é um aspecto-chave 
da transformação digital.

Se a barreira para a transformação é cultural, então a 
tecnologia representa um caminho que prevalece em relação 
a essa barreira. No entanto, há muito mais para se tornar um 
líder em tecnologia do que simplesmente investir em novos 
notebooks para sua equipe. Trata-se de criar uma cultura de 
liderança tecnológica em uma organização que começa de 
cima para baixo e abranja vários setores-chave da empresa: 
acesso à informação, criação de segurança em tudo que se 
faz e análise de como a tecnologia emergente continuará 
se adaptando no local de trabalho. Não considerar esses 
elementos pode representar uma ameaça significativa ao 
seu sucesso futuro.

Concentrando a atenção na 
frustração do trabalhador: o acesso é 
fundamental para a mudança cultural
Com base em seu profundo conhecimento e experiência de 
domínio em produzir melhores resultados com segurança 
para seus clientes nos mercados governamentais, 
financeiros e comerciais em todo o mundo, a Unisys 
acredita que possibilitar o acesso às novas tecnologias é um 
componente fundamental da mudança cultural. Considere 
os níveis significativos de frustração identificados na 
pesquisa entre colaboradores de organizações atrasadas em 
tecnologia. 

Cinquenta e dois por cento (52%) deles relataram estar 
frustrados com seus empregadores devido à tecnologia. 
Esse resultado é 18% maior quando comparado à média 
global. Em comparação, apenas 3% dos colaboradores 
de organizações líderes em tecnologia relataram 
níveis semelhantes de frustração. Além disso, 43% 
das organizações slow tech citaram dispositivos ou 
equipamentos como a principal fonte dessa frustração, 
em comparação com apenas 16% dos respondentes de 
organizações líderes. 

Essa frustração tem uma tendência preocupante de perda 
de profissionais. Os dados apontam que os colaboradores 
de organizações defasadas em tecnologia (13%) estão 
mais propensos a quererem trabalhar em outro lugar. Para 
comparação, essa situação se repete com apenas 1 dos 376 
entrevistados de empresas high tech.

Fabio Abatepaulo, Diretor de Transformação Digital da 
Unisys para América Latina, afirma: “Os dados mostram 
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um novo paradigma claro no ambiente de trabalho digital: 
mais da metade das pessoas que trabalham para empresas 
defasadas em tecnologia estão frustradas com seus 
empregos, quase metade cita os equipamentos como a 
principal fonte de frustração e esses profissionais estão 
dispostos a trabalhar em outro lugar”.

“A frustração deles é muito real e tem um impacto emocional 
tangível – mas quando se analisa a situação, percebe-se 
que tem a ver com o acesso. Os colaboradores querem ter 
a possibilidade de fazer seu trabalho em qualquer lugar e 
fazê-lo facilmente, sem ter que ultrapassar obstáculos. O 
dispositivo em si não fará nenhuma diferença, a menos que 
esteja equipado com os aplicativos certos e as ferramentas 
corretas de produtividade e colaboração, o que é 
extremamente importante para o acesso e o engajamento”, 
conclui o executivo.

Equilíbrio entre acesso e segurança 
O movimento BYOD (traga seu próprio dispositivo) para o 
trabalho, que diz respeito principalmente a smartphones, 
dá maior acesso a informações da empresa, mas também 
acarreta riscos substanciais de segurança – especialmente 
no Brasil. A pesquisa mostrou que, no País, 71% dos 
colaboradores digitais baixaram aplicativos e softwares sem 
o suporte da equipe de TI, porque são “melhores do que o 
que a minha empresa oferecia” ou “a empresa não ofereceu 
uma alternativa apropriada”, comparado à média global de 
63% – uma diferença de 13%. Outro dado preocupante: 81% 
admite ter usado soluções alternativas, contornando os 
protocolos de segurança, para serem mais produtivos,  
o que representa 10 pontos percentuais acima da média 
global (71%). 

Fabio Abatepaulo afirma: “No ano passado, o custo médio 
de uma violação de dados foi superior a US$ 3 milhões 
por incidente; então, não há como negar a importância 
da segurança – mas isso não pode acontecer às custas 
do acesso, porque os resultados demonstraram que 
os colaboradores em organizações slow tech têm uma 
probabilidade 600% maior de quererem trabalhar em outro 
lugar – o que cria uma imagem muito ruim. A solução 
é a empresa ser capaz de fornecer uma abordagem de 

segurança em camadas, potencializando tecnologias como a 
microssegmentação e a criptografia, que estabelecem esse 
elemento crítico da confiança digital, oferecendo proteção 
em vários dispositivos, serviços, rede e com autenticação 
de identidade – independentemente de os colaboradores 
estarem em um quiosque de aeroporto ou usando o próprio 
notebook de trabalho em casa – sem comprometer os 
dados”.

O futuro do ambiente de trabalho 
De acordo com a pesquisa, quase metade (47%) dos 
entrevistados veem a inteligência artificial (IA) como a 
tecnologia emergente com maior potencial para transformar 
o ambiente de trabalho nos próximos cinco anos, o que 
é significativamente maior que a média global de 36%. No 
entanto, enquanto a maioria dos entrevistados citou a 
familiaridade com a IA, apenas 22% afirmou entender bem a 
tecnologia.

É importante ressaltar que essa falta de entendimento 
influencia fortemente o que as pessoas acreditam que 
será o impacto da tecnologia emergente no seu local de 
trabalho. Em especial, a pesquisa constatou que 58% dos 
colaboradores em organizações high tech acreditam que a 
tecnologia e a automação poderiam tornar seus trabalhos 
obsoletos em cinco anos. 

Abatepaulo declarou: “O nível de preocupação é 
compreensível, mesmo para aqueles que se identificam 
com a tecnologia, porque é o medo do desconhecido – um 
número significativo de pessoas ainda não entende como 
ela funciona, elas apenas sabem que a tecnologia está 
entrando em ação. Do nosso ponto de vista, a Inteligência 
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Artificial irá aprimorar os colaboradores, mas não os 
substituirá. O local de trabalho está se transformando, 
independentemente de as organizações se modernizarem 
ou não. Trata-se de modificar e transformar os locais de 
trabalho para incorporar a tecnologia que permitirá capacitar 
melhor os colaboradores. Para realmente criar uma cultura 
de liderança tecnológica, você não pode lutar contra a 
transição, você precisa entender que isso está acontecendo. 
Isso é algo que está ocorrendo e deve ser explicado em sua 
estratégia corporativa”. 

Chamadas para ação
Nesse cenário, o que as organizações que querem se 
tornar líderes em tecnologia podem fazer? Embora não haja 
uma solução definitiva, a Unisys acredita que há medidas 
tangíveis que podem ser tomadas:

1. Identifique e mapeie um caminho para a maturidade 
digital alinhado às suas necessidades

Nem todas as empresas ou organizações precisam 
acompanhar o Google ou sentir a necessidade de investir 
em todas as tecnologias emergentes disponíveis. A 
maturidade digital, ou o processo de aprender a responder 
adequadamente ao ambiente digital emergente com base 
em suas necessidades, começa com a criação de um roteiro 
estratégico que ajudará a companhia a alinhar seu ambiente 
de tecnologia a suas metas comerciais específicas. 

Abatepaulo afirma: “Isso tem basicamente a ver com 
onde você quer ou precisa que seu negócio esteja. Uma 
organização estará sempre espalhada no espectro de 
maturidade e não em um nível específico; no entanto, adotar 
um ponto de vista abrangente que incorpore a tecnologia e 
as perspectivas das pessoas pode ajudar a organização a 
entender melhor onde estão suas defasagens, como seus 
recursos são alocados e o que esperar de um esforço de 
modernização”.

 

2. Comece internamente para efetuar mudanças no 
ambiente externo

Segundo Abatepaulo: “A lógica aqui é que a empresa deve 
ser digital internamente antes de ser digital externamente. 
Para realizar essa transição, é obrigatório fornecer a seus 
colaboradores acesso a serviços na nuvem, capacitá-los 
para encontrar respostas por meio de mídias sociais, por 
exemplo, e usar análise e automação para liberá-los de 
tarefas tediosas. Isso não apenas aumenta a velocidade e 
a capacidade de uma organização em fornecer soluções 
digitais melhores e mais rápidas, mas também estabelece 
a base necessária para que seus colaboradores ajudem no 
mesmo processo de seus clientes”. 

3. Faça com que o suporte de TI seja sinônimo de acesso

A pesquisa confirma que os colaboradores digitais de hoje 
querem ter acesso às informações que precisam para 
realizar seu trabalho em qualquer lugar e a qualquer hora.

Porém, de que adianta ter o acesso se seus colaboradores 
não recebem suporte de TI em tempo hábil quando os 
sistemas ou dispositivos ficam inativos? Abatepaulo 
declarou: “Os colaboradores digitais de hoje esperam 
um suporte personalizado, instantaneamente acessível 
e sem atrito de suas organizações, assim como o que 
eles esperam como consumidores. E isso significa que 
as empresas precisam de mais de um tipo de suporte. É 
necessário um conjunto abrangente de ofertas que ofereça 
uma experiência uniforme em todos os dispositivos e 
agentes ativos e virtuais para fornecer suporte rápido, 
personalizado e proativo, adaptado às necessidades e 
preferências dos usuários”. 
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4. Encontre a nuvem certa para capacitar a produtividade 
no espaço de trabalho

Ao observar as empresas high e slow tech, uma coisa 
é clara: as que estão defasadas em tecnologia estão 
trabalhando com aplicativos mais antigos. Existe então, 
probabilidade de uma tentativa de migração lenta para 
a nuvem, mas a transição não é fácil: as estratégias, a 
governança, as políticas, a segurança e os controles 
corretos são essenciais para gerenciar riscos, despesas e 
eliminar a interrupção. Segundo Abatepaulo: “Quanto mais 
coisas você colocar na nuvem e em outras plataformas de 
tecnologia modernas, mais fácil será integrar todas elas. 
Com base em suas necessidades de negócios, seus dados 
podem ser gerenciados no local ou em ambientes de nuvem 
privada, pública ou híbrida. Isso permite que empresas 
e agências reduzam as despesas gerais e aumentem 
sua velocidade na oferta de serviços digitais seguros, o 
que permite que as companhias e os colaboradores se 
concentrem na sua atividade principal”. 

5. Proteja proativamente sua força de trabalho digital

Com quase dois terços dos colaboradores digitais 
acessando informações da empresa e trabalhando em 
seus smartphones, é mais importante do que nunca que 
as organizações tomem medidas proativas para proteger 
os dispositivos e dados de seus colaboradores. A nova 
fórmula para o sucesso da segurança cibernética está na 
implementação de um modelo para o Digital Trust, que 
aborda quatro pilares relacionados e complementares: 
dispositivos usados, serviços prestados, conectividade 
entre canais e gerenciamento e autenticação de identidade. 

De acordo com Abatepaulo: “à medida que mais 
colaboradores ganham acesso aos seus dados a qualquer 
momento, o foco em segurança também precisa mudar, 
abandonando a simples proteção de rede para proteger 
as informações onde quer que elas estejam. Isso significa 
concentrar a proteção não apenas nos dispositivos dos 
colaboradores, mas nos dados que eles estão acessando, 
implementando ferramentas de criptografia apropriadas e 
a tecnologia de autenticação para reduzir o risco de danos 
caso as informações sejam comprometidas”. 

6. Continue visando o futuro contando com um parceiro de 
tecnologia confiável

Atualmente, um dos maiores obstáculos para as 
organizações é o prejuízo causado por sistemas antigos 
e isolados que não se conectam entre si e são menos 
flexíveis. Para essas empresas e agências governamentais, 
fornecedores confiáveis de tecnologia podem ajudar a fazer 
uma grande diferença. Abatepaulo afirma: “especificamente, 
quando sistemas de armazenamento são segmentados e 
oferecidos como serviço, eles deixam de suportar a carga 
sozinhos, ou seja, contam com um parceiro que pode 
ajudá-los transpor cada etapa do desafio e fazer a transição, 
transformando a abordagem de prestação de serviços 
para uma oferta de microsserviços. E o mais importante, 
isso significa que as empresas não ficarão estagnadas em 
dois ou três anos tentando descobrir como acompanhar a 
próxima onda de tecnologia, porque tudo está relacionado 
ao trabalho desenvolvido pelos parceiros”.
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Conclusão

No geral, a pesquisa sugere que o 
investimento nas áreas certas permite 
que uma empresa faça parte da 
definição de como os colaboradores 
digitais evoluirão a longo prazo e 
que uma mentalidade inovadora em 
relação à tecnologia é fundamental 
para obter o máximo engajamento 
dos colaboradores. Hoje, o ambiente 
de trabalho pode ser qualquer lugar, 
desde um escritório remoto até um 
avião ou um transatlântico. Assim, os 
colaboradores esperam ter acesso 
e conectividade às ferramentas 
onde quer que estejam. O resultado 
é que a tecnologia inspira alguns e 
atrapalha outros. Porém, o fato é que 
as empresas que acompanham a 
tecnologia sobrevivem. As companhias 
que definem o futuro com investimento 
proativo prosperam. Esse é o resultado 
final da dicotomia entre os ambientes 
avançados e defasados em tecnologia. 
Isso significa que o investimento 
tecnológico correto é essencial para 
manter os colaboradores felizes e 
garantir que as empresas mantenham 
as habilidades, o conhecimento e a 
experiência necessários para sucesso.

Para mais informações sobre o estudo, visite: https://www.
unisys.com/digitalworkplacedivide/brazil   

Para mais informações sobre as ofertas da Unisys para o 
ambiente de trabalho digital, acesse: https://www.unisys.
com.br/offerings/digital%E2%80%91workplace-services 

visite: https://www.unisys.com/digitalworkplacedivide/brazil   
visite: https://www.unisys.com/digitalworkplacedivide/brazil   
https://www.unisys.com.br/offerings/digital%E2%80%91workplace-services 
https://www.unisys.com.br/offerings/digital%E2%80%91workplace-services 


A Unisys é uma empresa global de tecnologia da informação que 
desenvolve ao redor do mundo soluções de alto desempenho e 
segurança para empresas e governos cada vez mais exigentes. 
As ofertas da Unisys incluem softwares e serviços de segurança; 
serviços de transformação digital e suporte; aplicações e serviços 
para a indústria; além de ambientes inovadores de operação 
de software para computação empresarial de alta intensidade. 
Para mais informações sobre como a Unisys entrega melhores 
resultados de forma segura para seus clientes das áreas de 
governo, serviços financeiros e mercados comerciais, acesse  
www.unisys.com.br

Sobre a Unisys

http://www.unisys.com.br


Transformação Digital No Ambiente De Trabalho

RELATÓRIO BRASIL

Julho 2018


