
 

OITO LIÇÕES DECORRENTES DA 

PANDEMIA SOBRE O FUTURO DO 

LOCAL DE TRABALHO DIGITAL 

WESTON J. MORRIS 



Mark Twain diz que "um homem que agarra um gato pelo rabo 

aprende 40% mais sobre gatos do que sabia antes". O gato deste 

ano se chama "COVID-19". Tentando dominá-la, nós da Unisys 

aprendemos mais em cinco meses sobre como trabalhar de casa 

com segurança do que sabíamos antes. 

Lição 1 – Automação Inteligente – Antes da pandemia, um de 

nossos clientes já fazia altos investimentos na automação dos 

processos de TI. No final de 2019, viu uma enorme redução no 

tempo de execução de funções complexas, como a integração de 

novos funcionários, provisionamento de aplicações e desligamento 

de profissionais. O cliente investiu na automação sem pensar no 

coronavírus, mas foi capaz de colocar rapidamente essas funções 

em prática de modo automático para funcionários que precisavam 

trabalhar de casa pela primeira vez. Esses profissionais puderam 

ser reintegrados e reprovisionados com as ferramentas de que 

precisam para trabalhar remotamente, como notebooks e 

aplicativos de colaboração por vídeo, entre outras. 

Pensando em 2021, os planos desse cliente incluem o 

aprimoramento dessa automação usando inteligência artificial para 

guiar os gestores pelas opções de integração, desligamento e 

provisionamento. A inteligência artificial também deverá estar 

disponível no notebook de cada funcionário, orientando-o por 

processos não familiares enquanto se adapta a trabalhar de casa. 
 

 
 
Lição 2 –Realidade Mesclada – Um de nossos casos mais 
fascinantes durante a pandemia veio do setor de saúde, onde os 
profissionais estavam desesperados por informação e apoio, mas 
igualmente preocupados em manter o distanciamento. Imagine falhas 
em equipamentos que podem salvar vidas em um hospital, mas 
técnicos de manutenção incapazes de ir até o local. A tecnologia de 
Realidade Mesclada (Merged Reality) permitiu que especialistas 
remotos demonstrassem em tempo real e com assistência prática 
como o usuário local desses equipamentos poderia fazer os reparos e, 
assim, seguir trabalhando. Imagine um prestador de cuidados 
paliativos que foi impedido de fazer visitas, mostrando ao cônjuge de 
um paciente como limpar um acesso ou administrar medicamentos. Ou 
um cirurgião orientando um médico de cuidados primários de uma 
pequena cidade durante um procedimento. Inegavelmente, houve 
medidas que salvaram vidas durante a pandemia que não teriam sido 
facilmente conduzidas sem a Realidade Mesclada. 
 
 

 
 
Lição 4 – Personas – As empresas que pensaram em diferenciar o 
local de trabalho digital dos funcionários e os requisitos de suporte por 
"persona" acharam muito mais fácil manter a produtividade durante a 
pandemia. Por exemplo, o setor de carga aérea, que teve um papel 
vital nessa crise, precisava contar com suporte altamente responsivo 
e personalizado para funções como: 

1. Profissional da Informação nas áreas de marketing, RH e 

contabilidade (que costumam trabalhar em um ambiente de 

escritório tradicional) continuam usando o suporte padrão de 

service desk - ligue para a central, relate o problema e receba 

uma chamada de volta - ou talvez um centro de recepção próximo 

para deixar equipamentos a serem consertados e depois 

recuperados, sem inconvenientes desnecessários.  

2. Tripulação, por outro lado, tem demandas de suporte totalmente 

diferentes. Esse grupo está sempre em trânsito e não pode receber 

uma chamada de retorno. Também pode estar a um oceano de 

distância do centro de manutenção quando um tablet ou 

smartphone precisar ser consertado. Essas demandas são mais 

bem atendidas por um Tech Café na sala de instruções de voo ou 

próximo a ela, onde é possível receber suporte presencial imediato. 

Durante a pandemia, o Tech Café pode ser convertido em um 

ambiente virtual que usa a Realidade Mesclada para garantir o 

distanciamento social. 

3. A terceira persona é o Pessoal de Manutenção de Voo que 

não possui um escritório físico definido e usa PCs 

compartilhados em várias localidades para realizar suas tarefas. 

Em geral, com uma agenda apertada, não tem condições de ir a 

um Tech Café ou ligar para a central de atendimento para obter 

ajuda. Para essa persona, um Tech Button em cada PC 

assegura a capacidade de gerar automaticamente um tíquete 

para que um técnico possa substituir o equipamento com 

problema o mais rápido possível.  

 

 

 

Lição 3 – Desktops Virtuais na Nuvem – Nosso terceiro exemplo 

vem do setor público, onde uma agência governamental fez uma 

transição heróica entre o trabalho inteiramente presencial para um 

amplo trabalho remoto. No escritório, os funcionários públicos 

usavam estações de trabalho sob as mesas com grandes 

monitores - equipamentos que não poderiam ser transportados 

para casa. Uma opção seria adquirir milhares de notebooks, mas 

isso não foi possível devido às redes de suprimentos interrompidas 

abruptamente. Em vez disso, a agência transferiu o conteúdo dos 

computadores para a nuvem, permitindo que os funcionários se 

conectassem a desktops virtuais a partir de seus equipamentos 

pessoais em casa. É claro que essa tecnologia exige alta 

conectividade e não é para todos. No entanto, funciona de maneira 

brilhante para profissionais da informação. Olhando além da 

pandemia, viabilizar esse tipo de desktops virtuais tem o benefício 

extra de poder “explodir na nuvem”. Ou seja, ampliar rapidamente 

a capacidade quando a demanda crescer. 

Lição 5 – Análise de Sentimentos – Existem vários estudos 

mostrando que funcionários felizes são mais produtivos. No 

entanto, muitas vezes, os líderes têm dificuldade em discernir 

quem está infeliz e por que está infeliz - e, portanto, não podem 

ajudar esses funcionários. A análise de sentimento coleta dados 

sobre as interações da central de atendimento para cada usuário, 

atribui uma emoção a cada interação e destaca tendências 

(positivas e negativas) que podem ser usadas para determinar 

onde os líderes precisam agir. Por exemplo, a mudança para o 

Zoom melhorou a satisfação do usuário ou não? Como os 

funcionários se sentem em relação às últimas atualizações do 

Windows? Medindo a “temperatura” emocional dessa forma, os 

líderes podem corrigir problemas rapidamente e garantir melhoria 

da produtividade.  

 

Usando a análise de sentimentos, um cliente do setor bancário 

descobriu um pico na pior categoria - repulsa do funcionário - logo 

após período de férias de duas semanas. Com um pouco de 

análise, o culpado foi descoberto: quando os funcionários 

inicializam seus notebooks após um afastamento, todas as 

atualizações e patches que normalmente teriam ocorrido de forma 

incremental ocorreram de uma vez, reduzindo drasticamente a 

Recomendação: Amadureça o local de trabalho digital. 

Padronize, depois automatize e agregue inteligência para 

garantir a agilidade necessária em caso de mudanças 

inesperadas. 

Recomendação: Considere o uso de desktops virtuais na nuvem como 

uma ferramenta do local de trabalho digital. A 'explosão na nuvem' 

permite dar uma pronta reposta em caso de desastres. 

Recomendação: A pandemia provou a utilidade da Realidade 

Mesclada em reduzir viagens e agilizar o suporte. Em um mundo 

pós-pandêmico, em que provavelmente haverá menos viagens, 

esta capacidade tem aplicações valiosas em todos os setores.  

Recomendação: Em cada setor, existem personas específicas. 

Identifique-as com base nos tipos de dispositivos, locais de 

trabalho e modalidades de suporte. Personalize o local de trabalho 

digital e as opções de suporte para cada persona a fim de 

melhorar a produtividade e a satisfação do usuário final. 



velocidade dos notebooks. Uma solução simples foi fazer com 

que o service desk despertasse remotamente os computadores 

durante esse período, executasse as atualizações e patches e 

os colocasse novamente em hibernação.  

 

 
 

Lição 6 – Experiência Digital – Assim como a análise de 

sentimentos mede a felicidade do funcionário, a experiência digital 

mede a felicidade do PC. Isso é feito avaliando vários aspectos do 

desempenho dos dispositivos: os PCs estão ficando sem memória, 

travando ou inicializando lentamente, etc. Traduzir esses 

elementos em uma pontuação de experiência digital permite que a 

central de service desk se aprofunde para entender por que uma 

pontuação mudou. Por exemplo, quando os funcionários mudaram 

do escritório para trabalhar de casa, o uso de ferramentas de 

colaboração por vídeo aumentou significativamente, e alguns 

tiveram problemas. Os dados sobre a experiência digital não só 

permitem detectar problemas, mas ajudam a diagnosticar as 

causas. Nesse caso, o problema não era com os próprios PCs, 

mas com a configuração da rede. Essa descoberta permitiu a 

correção automática e a recomendação aos usuários sobre 

métodos de prevenção, elevando o nível de satisfação e de 

produtividade dos funcionários durante o home office. 

 

 

 

 

Lição 7 – Experiência similar à do Uber – A pandemia 

mudou a perspectiva do suporte presencial. Como manter o 

suporte técnico sem deixar de lado as atuais exigências de 

distanciamento social?  Uma maneira é usar a abordagem 

de serviços de compartilhamento de carona. Imagine usar o 

smartphone para reagendar rapidamente um chamado de 

suporte em campo, apresentar uma foto do equipamento 

com falha para que o técnico possa trazer a peça adequada 

logo na primeira visita, rastrear o técnico enquanto ele se 

dirige ao escritório ou à casa do funcionário, e até realizar 

uma pesquisa rápida logo após o término do atendimento. 

O funcionário saberá qual profissional fará a visita, quando 

ele chegará e quais peças trará para fazer a manutenção.  

 

Recomendação: Não confie apenas em pesquisas e SLAs para  

avaliar a satisfação dos funcionários. Complemente-os com análise 

de sentimentos baseada no processamento de linguagem natural 

das interações com o setor de TI, seja por meio de chatbots, 

chamadas para a central ou comunicação com serviços de campo. 

Use os insights obtidos pela análise de sentimentos para melhorar 

proativamente os serviços de TI. 

Recomendação: A combinação entre análise de sentimentos 

e experiência digital dá uma visão holística de todo o local de 

trabalho digital - muito além do que os SLAs tradicionais e as 

pesquisas com usuários finais podem revelar. 

Recomendação:  Prepare-se para adotar as melhores práticas 

da gig economy em seu departamento de TI. A experiência 

similar à do Uber é uma das muitas maneiras de elevar a 

eficiência e, ao mesmo tempo, aprimorar a experiência dos 

funcionários. 



 

Lição 8 – Segurança – Na pressa de viabilizar o trabalho de casa, 

algumas empresas colocam a velocidade de implantação à frente 

da segurança. As melhores práticas de segurança, muitas vezes, 

são deixadas de lado, e os hackers aproveitam a oportunidade.  

Trabalhar de casa pode expor a empresa a novos riscos de 

segurança que não existiam nos escritórios, atrás dos firewalls.  

Isso é especialmente verdadeiro se a estratégia de segurança da 

empresa é proteger os perímetros e usar VPNs para dar o acesso 

aos usuários remotos, em vez de utilizar recursos mais avançados 

que a metodologia Zero Trust, a microssegmentação o isolamento 

dinâmico podem fornecer. Quando a Unisys mobilizou seus 

milhares de funcionários para trabalhar de casa, a abordagem se 

baseou nas seguintes premissas:  

1. Adoção do modelo Zero Trust para que as conexões dentro da 

rede corporativa fossem vistas com o mesmo nível de 

desconfiança que as conexões aleatórias vindas da Internet 

pública. 

2. Eliminação das VPNs para evitar um gargalo custoso que se 

tornou o principal alvo dos hackers durante a pandemia. Um 

hacker com acesso à VPN pode acessar grande parte das redes 

corporativas e dados nelas contidos.  

3. Microssegmentação para que todas as conexões fossem 

feitas no nível da aplicação e que cada conexão pudesse ser 

ativada ou desativada dinamicamente em segundos, em caso 

de suspeita ou detecção de invasões. 

4. Treinamento dos funcionários sobre como identificar um 

ataque phishing e o que fazer quando observar algo suspeito. 

Essa é uma parte essencial em uma estratégia de segurança 

holística. Durante a pandemia, vimos ataques com o tema 

COVID-19 crescer exponencialmente. O Google identificou 

240 milhões de spams por dia explorando o assunto COVID 

em sua plataforma apenas durante o mês de maio de 2020. 
 

 

Resumo 
A pandemia do novo coronavírus mudou, talvez para sempre, 

o modo como a TI presta suporte aos funcionários das 

empresas. Pegou muitas organizações despreparadas, sem 

um plano sólido para viabilizar o trabalho de casa, forçando-as 

a "simplesmente fazer o necessário" e até negligenciar 

protocolos de segurança em um esforço para manter a 

aparência de que os negócios estavam em operação. Se o 

plano de continuidade dos negócios não incluía um processo 

comprovado para migrar rapidamente os funcionários para o 

modelo remoto, agora está evidente que isso é essencial.  

Ao incorporar essas oito lições no modelo operacional e na 

estratégia das empresas, o local de trabalho digital pode ser 

verdadeiramente garantido e colocado à disposição com o 

mais alto nível de satisfação, produtividade e eficiência dos 

funcionários - dentro e fora da organização. 
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Recomendação: A adoção do modelo Zero Trust facilita a migração 

segura para o trabalho de casa. Também eleva significativamente os 

níveis de segurança dentro das redes corporativas e reduz a 

vulnerabilidade das VPNs. O elemento humano ainda é o elo mais 

fraco, por isso é importante garantir treinamento atualizado e 

frequente aos funcionários de forma a preservar a segurança da 

empresa, evitando perdas financeiras, de imagem e reputação. 

Em poucos dias, a Unisys viabilizou que mais de 95% de seus 

funcionários no mundo pudessem trabalhar de forma remota. 

Ao mesmo tempo, ajudamos muitos de nossos clientes a 

fazerem o mesmo. Depois que a poeira baixou, uma verdade 

importante veio à tona: empresas que investiram no local de 

trabalho digital antes da pandemia conseguiram mobilizar 

rapidamente seus funcionários para trabalhar de casa durante 

a crise. Compartilhamos essas oito lições essenciais que 

ajudaram nossos clientes não apenas a sobreviver à 

pandemia, mas também a garantir vantagens competitivas 

que os posicionam para liderar e inovar em seus mercados. 
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