Produtividade em
tempos de pandemia
com o Ambiente de
Trabalho Digital Elástico
Um guia prático de ações que sua
empresa deve executar agora

Covid-19: O que fazer agora, o que fazer depois

NOW

NEXT

A COVID-19 se transformou em uma crise
global, evoluindo em velocidade e escala
sem precedentes. Ela está criando um
imperativo universal para governos e
organizações tomarem medidas imediatas
para proteger suas populações. O vírus
continua a se espalhar rapidamente, para
todos os continentes. Já são mais de 160
países e territórios afetados.
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Nenhuma indústria está imune. Todos estão lidando com os
impactos imediatos da COVID-19 em vários graus de severidade
e complexidade. As empresas de viagens e turismo estão
enfrentando o maior impacto em seus negócios desde o 11 de
setembro. As organizações de varejo e bens de consumo estão
lidando com a falta de estoque devido a atrasos na produção,
interrupção da fabricação e quebra de cadeias de suprimentos.
As conferências da indústria e da tecnologia, juntamente com as
grandes reuniões de grupos, estão sendo adiadas ou canceladas
por completo. Para proteger seu pessoal, as organizações estão
implementando proibições de viagens, restringindo quem eles
deixam em seus escritórios e reexaminando como seus locais
de trabalho operam e como suas pessoas trabalham.
Os especialistas não sabem quanto tempo levará para conter
o vírus. Os líderes devem se preparar para o curto prazo, ao
mesmo tempo em que desenvolvem novos recursos e maneiras
de trabalhar que possibilitarão mudanças de longo prazo na
maneira como operam.

A hora de agir é agora. Este documento descreve as
etapas práticas que você deve executar para começar.
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Proteja seu pessoal
e sua produtividade
Nesse clima de crise, suas decisões não apenas determinam como você
opera no curto prazo, mas também afetam significativamente como você
operará no futuro. Os líderes inteligentes aproveitarão essa oportunidade
para tomar medidas rápidas para enfrentar a crise, a fim de evitar
interrupções nos negócios e possíveis perdas de receita, criar novos níveis
de confiança com sua força de trabalho e posicionar seus negócios para
maior resiliência e produtividade no futuro.
Um primeiro passo importante é começar o planejamento para permitir
trabalhadores remotos em escala. Desenvolva e forneça diretrizes claras ao
seu pessoal sobre autoquarentena ou restrições de viagem. Prepare-se para
que uma porcentagem maior que o normal de funcionários esteja de licença
médica. Cada empresa, setor e região terão diferentes necessidades e
requisitos de administração de local de trabalho e de pessoas, atendimento
ao cliente, gerenciamento de dados e continuidade de negócios.
Mas existem três fundações importantes que todas as organizações
devem considerar.
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1. Proteja e capacite seu pessoal:
Ajuste seu local de trabalho para permitir que seu pessoal trabalhe
remotamente por meio de ferramentas de colaboração digital.
Crie as habilidades necessárias em torno dessas novas maneiras
de trabalhar. Comece a criar uma cultura digital. Construa um
local de trabalho de confiança.

2. Atenda às principais necessidades
de seus clientes:
Adapte-se às mudanças nas condições globais e locais, atendendo
às principais necessidades de seus clientes, incluindo transparência
em suas operações e compaixão em seus compromissos – tudo isso
criará relacionamentos mais profundos e confiáveis.

3. Estabeleça continuidade de
negócios:
Garanta que os relacionamentos com os fornecedores e os processos
business-to-business sejam efetivamente suportados. Desenvolva
novos processos de negócios para se adaptar a novas formas de
colaboração e tomadas de decisão.

Comece Hoje:
O Ambiente de Trabalho
Digital Elástico
A solução Elastic Digital Workplace da Accenture se
baseia na sua principal experiência no local de trabalho
e cria um ambiente altamente extensível que permite
escalar rapidamente e se adaptar dinamicamente às
mudanças nas necessidades de negócios com base
nas condições globais e locais.
O primeiro passo é uma avaliação rápida do Ambiente
de Trabalho Digital Elástico. Isso permite que sua
organização avalie rapidamente seus recursos em
vários fatores e priorize onde se concentrar.
Embora muitas organizações tenham algum tipo de
ambiente de trabalho remoto, a maioria nunca realizou
um teste completo de continuidade de negócios de
trabalhadores remotos, muito menos desenvolveu
a cultura, tecnologia, comunicação e políticas que
terão que trabalhar juntas quase simultaneamente no
contexto global de hoje.
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Para começar, considere as cinco perguntas a seguir:
1. Qual é o grau de preparação da sua organização para equipar seus
funcionários para trabalhar de maneira eficaz a partir de locais
remotos?
2. Você tem uma equipe dedicada a incentivar as pessoas a adotar
ferramentas de colaboração?
3. Você fornece orientações claras para os funcionários remotos sobre
configuração do escritório/rede em casa e solução de problemas?
4. Você tem uma estratégia clara de dispositivo móvel e aplicativo
que fornece aos seus funcionários diretrizes claras sobre o uso de
dispositivos pessoais (e de propriedade da empresa)?
5. Você tem soluções de colaboração que se conectam de maneira
transparente e segura com seus clientes e parceiros estratégicos?

O roteiro do Ambiente de Trabalho Digital
Elástico da Accenture descreve seis dimensões
que se mostraram eficazes na transição rápida
para um ambiente de trabalho remoto:

•
•
•
•
•
•

6

Cultura e adoção
Colaboração Elástica
Ambiente de trabalho virtual
Rede sem interrupções
Continuidade distribuída
Segurança adaptativa
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ATIVE NOVAS PRÁTICAS NO LOCAL DE TRABALHO
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CULTURA E
ADOÇÃO

COLABORAÇÃO
ELÁSTICA

AMBIENTE DE
TRABALHO VIRTUAL

REDE SEM
INTERRUPÇÕES

CONTINUIDADE
DISTRIBUÍDA

SEGURANÇA
ADAPTATIVA

Forneça otimizações de
tecnologia e ambiente
para permitir o trabalho
remoto eficaz e ative o
plano de comunicações
para fornecer orientação
de política interna e
externamente.

Implemente rapidamente
ferramentas de
colaboração em toda a
organização e construa
pontes com seus clientes,
parceiros e fornecedores.

Avalie a rede, acelere
a implantação do
dispositivo e aproveite os
ambientes virtuais para
suportar o aumento da
demanda móvel.

Habilite a conectividade
de rede remota confiável
e segura às residências
dos funcionários, e a
perfeita integração com
clientes e parceiros.

Aprimore os planos de
continuidade de negócios
para incluir redução
da força de trabalho,
restrições de viagens e
ambientes de trabalho
remotos em larga escala.

Aproveite os processos
baseados em exceções,
expanda a abordagem
de acesso à rede
de confiança zero,
e automatize com a
detecção e resposta
do gerenciamento de
terminais.
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Cultura e
Adoção
Na Accenture, nos acostumamos a uma maneira de trabalhar
altamente distribuída e baseada em nuvem, que evoluímos ao longo
dos anos. Contamos com o Microsoft 365 para criar, conectar e
colaborar. Contamos com uma equipe de profissionais altamente
treinados na adoção de locais de trabalho digitais que treinam as
pessoas para trabalhar de maneira eficaz em ambientes remotos.
Nosso pessoal está acostumado a colaborar remotamente de
forma contínua com os colegas de trabalho em todo o mundo.
No entanto, para muitas empresas, o trabalho remoto é uma
mudança de paradigma que pode levar tempo para ser adotada.
Se esse for o caso da sua empresa, é essencial que você forneça
ferramentas e treinamento para ajudar seus líderes a criar o
ambiente certo para testar e aprender, além de ajudar as pessoas
a adotarem rapidamente novas maneiras de trabalhar.
Acelere a adoção expandindo e adotando totalmente uma rede de
campeões de mudanças. Campeões e liderança devem aproveitar
todas as oportunidades para mostrar comportamentos por meio
de demonstrações como a colaboração de documentos e a
ativação de vídeos em reuniões virtuais
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Existem três aspectos principais:
• Transparência radical – adote uma abordagem
verdadeiramente humana: Prepare seus líderes para serem
compreensivos e disponíveis para suas equipes. Use vídeos
para discutir a situação e as ações que sua organização
está tomando para proteger seu pessoal e permitir que eles
trabalhem com o mínimo de interrupção.
• Nuvem primeiro: Durante o próximo mês, deixe de trabalhar
em versões locais de dados e documentos adotando
aplicativos e armazenamentos baseados em nuvem, que
podem suportar tudo, desde a criação de documentos
e desenvolvimento de aplicativos até processos de
gerenciamento de tarefas e muito mais.
• Otimize para o trabalho remoto agora: Recomende as
melhores práticas para um espaço de trabalho eficaz em casa,
incluindo ergonomia, redução de distrações e configurações
de rede local para fornecer a melhor experiência para os
funcionários. Um exemplo é desativar o vídeo para melhorar o
áudio e a colaboração durante os picos de carga na rede.
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Colaboração
Elástica
A colaboração elástica exige uma expansão rápida e, em alguns casos, exponencial dos
seus recursos atuais de colaboração. Com mais funcionários trabalhando remotamente, as
ferramentas de colaboração devem lidar imediatamente com um aumento no volume e na
carga, além de melhorar a usabilidade e a produtividade.
As ações a serem executadas imediatamente incluem:
• Adotar e avaliar a colaboração: A partir de hoje, expanda a presença de recursos de
colaboração e comunicação para fornecer cobertura de funcionários em larga escala. Habilite
soluções baseadas em SaaS como Microsoft Office 365, Google G-Suite, Connect, WebEx
e Zoom. Envie aplicativos de colaboração para funcionários que atualmente não possuem.
Lance uma campanha de educação dos funcionários, cheia de histórias de usuários e
exemplos relevantes para incentivar a adoção.
• Capacitação cruzada de negócios: Identifique os principais contatos e relacionamentos
entre empresas do seu ecossistema. Nas próximas 24 a 48 horas, avalie os recursos atuais de
reuniões virtuais (conferência na web, serviços de vídeo) e implante um piloto de serviços de
ponte de vídeo e mensagens (por exemplo, Pexip, Blue Jeans) para interação perfeita com
parceiros, fornecedores e clientes. Crie comunicações integradas e materiais de treinamento
para permitir que os usuários de negócios adotem a mudança no estilo de trabalho.
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Ambiente de
Trabalho Virtual
Os ambientes de trabalho virtual fornecem aos funcionários os principais recursos que eles
precisam para serem produtivos, como um laptop seguro, e fornecem acesso contínuo
a aplicativos e dados corporativos. Os principais aspectos que devem ser abordados nas
primeiras duas semanas são:
• Ativação do dispositivo e aceleração da mobilidade: Priorize a capacitação de funcionários
com funções críticas na condução dos negócios, garantindo que eles tenham as ferramentas
e o acesso de que precisam. Recupere dispositivos de usuários com mais de um dispositivo
e use dispositivos terceirizados ou explore as opções de fornecimento criativo, como
Device-as-a-service de fornecedores como Dell, HP e Lenovo. No próximo mês, acelere uma
estratégia de “traga seu próprio dispositivo” ou mobilidade para trabalhadores remotos
e forneça proteções (como Zero Trust Network e Bitlocker) e soluções de gerenciamento
(incluindo Microsoft InTune e VMware Horizon).
• Desktops virtuais: Na primeira semana, implemente soluções de desktop virtual, como
Microsoft, Citrix, VMware ou Amazon, que oferecem espaços de trabalho virtualizados que
podem se estender além dos limites, permitindo acesso seguro a aplicativos e dados remotos
para funcionários que não têm acesso a dispositivos móveis seguros.
• Sessões virtuais em larga escala: Ative as plataformas de transmissão interativa e de
conferência na Web para apoiar a mudança de workshops e conferências físicas para virtuais.
Identifique e treine facilitadores de sessão de alto toque e suporte para obter a melhor
experiência possível ao usuário.
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Rede Sem
Interrupções
Trabalhar produtivamente em casa ou em outros locais remotos exige conectividade de rede contínua,
segura e confiável a redes corporativas, ativos de nuvem e parceiros estratégicos.
Durante a primeira semana, implemente o seguinte:
• Capacidade de rede virtual privada (VPN): Complemente rapidamente sua tecnologia VPN
tradicional com novas soluções de acesso remoto à nuvem (por exemplo, Palo Alto Networks) que
melhorarão a experiência, desempenho e segurança do trabalhador remoto, além de aliviar os riscos
de capacidade em sua solução VPN herdada. Ao mesmo tempo, confirme sua capacidade nas
tecnologias tradicionais de acesso remoto, como concentradores de VPN, firewalls de camada 7 da
próxima geração e circuitos.
• Rede remota e doméstica: Forneça orientações claras e prescritivas aos funcionários sobre as opções
e pacotes de conectividade de banda larga em seus locais de origem. Considere subsidiar soluções de
maior largura de banda e Qualidade de Serviço (QoS). Como a maioria dos problemas de rede começa
em casa, forneça orientações aos funcionários sobre as melhores soluções de rede doméstica WiFi,
como rádios duplos e MIMO. Dê conselhos sobre onde colocar os gateways e instrua as pessoas a usar
frequências de 5 GHz para evitar interferências. Diga a eles como configurar as soluções para priorizar
o tráfego de voz, vídeo e colaboração e ajude-os a solucionar problemas.
• Conectividade de parceiros: Estabeleça uma equipe SWAT para fornecer rapidamente, ou expandir,
soluções de conectividade de business-to-business a parceiros estratégicos.
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Continuidade
Distribuída
A coisa mais importante a se fazer durante o surto de COVID-19
é proteger seus clientes, funcionários e parceiros. Isso requer
monitoramento e avaliação claros de um ambiente em rápida
evolução, tomada rápida de decisões de negócios e comunicação
clara e prescritiva ao seu pessoal sobre como lidar com a situação.
• Monitorar e avaliar: Analise continuamente a inteligência das
principais instituições de saúde, como a Organização Mundial de
Saúde e os Centros de Controle de Doenças, governos e outras
ONGs. Ative os processos de gerenciamento de crises e institua
uma força-tarefa conforme necessário.
• Planejamento de negócios: Incorpore o planejamento de
pandemia em seus planos de continuidade de negócios,
semelhante ao planejamento de eventos climáticos catastróficos.
Execute testes de continuidade em escala humana e baseados
em departamento.
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Segurança
Adaptativa
Embora seja muito importante mover-se rapidamente para
permitir que funcionários remotos respondam à COVID-19,
não é possível fazê-lo de maneira a colocar seus negócios
em risco de violação de segurança. Isso significa endereçar
rapidamente seus protocolos e soluções de segurança para
permitir a expansão da conectividade remota, incluindo:
• Acesso à rede Zero Trust: Implante rapidamente um
modelo Zero Trust com tecnologias integradas para
permitir acesso seguro a aplicativos sem depender das
soluções VPN tradicionais.
• Proteção gerenciada por terminal, detecção e resposta:
O uso expandido de vários dispositivos em locais
potencialmente menos seguros exige proteção adicional.
Crie análises e automação nos programas de detecção e
resposta de gestão de Endpoint para reduzir a quantidade
de intervenção humana necessária.
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Como eu começo?
A hora é agora

NOW

NEXT

Infelizmente, o impacto da COVID-19 está evoluindo diariamente, e esse cenário em mudança significa que orientações,
restrições e políticas também estão sendo atualizadas ou ajustadas continuamente.
Toda decisão adiada tem consequências reais para as pessoas, os negócios e a sociedade. Tempo é essencial.
Aqui está um rápido resumo de como você pode criar rapidamente um Ambiente de Trabalho Digital Elástico altamente eficaz:
1. A principal prioridade é ajudar os funcionários a se adaptarem
imediatamente ao trabalho remoto e otimizar a experiência
para maximizar a produtividade, incluindo uma maneira eficaz
de realizar reuniões virtuais de grande e pequena escala.

4. Equipe os trabalhadores tradicionais de desktop com
soluções móveis e implemente soluções de Desktop
Virtual da Amazon, Citrix, Microsoft e VMWare e
forneça acesso remoto seguro a aplicativos e dados.

2. Implante ou dimensione imediatamente o uso de ferramentas
de colaboração, como o Microsoft Teams, e forneça
orientações prescritivas direcionadas para produtividade
eficaz no local de trabalho conectado remotamente.

5. Use a experiência da Accenture e aproveite as
soluções limitadas de uso livre do nosso ecossistema
de parceiros e fornecedores estratégicos para
dimensionar rapidamente seus recursos para
atender à nova demanda.

3. Organize hoje uma força-tarefa do Ambiente de Trabalho
Digital Elástico com representação da Área de Negócios,
Jurídico, RH, TI, Marketing e Comunicação, e Segurança.
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Como a Accenture
gerencia seu Ambiente de
Trabalho Digital Elástico?
A força de trabalho global da Accenture, com mais de 505.000 pessoas, é altamente distribuída e está
acostumada a trabalhar em um ambiente de trabalho muito flexível. Aqui estão alguns exemplos de nossas
abordagens em muitas das coisas destacadas neste documento:
1. Uso difusivo e em escala do Microsoft 365: O pessoal da
Accenture está acostumado a uma maneira de trabalhar
altamente distribuída e baseada na nuvem, contando com o
Microsoft 365 para criar, conectar e colaborar. Implantamos o
Microsoft Teams em todo o local de trabalho global e usamos
bastante as funções de chamadas/conferência e vídeo. De
fato, nosso pessoal usa cerca de 400 milhões de minutos de
voz todos os meses. Além disso, contamos com o Pexip como
uma solução de ponte para permitir que o Microsoft Teams
seja usado em outros serviços de conferência e terminais.
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2. Mudança e adoção do trabalhador
digital: Envolva especialistas
em gerenciamento e adoção de
mudanças no local de trabalho digital
para ajudar seu pessoal a migrar para
novas maneiras de trabalhar em um
ambiente remoto.

NOW

NEXT

Como a Accenture gerencia seu Ambiente de Trabalho Digital Elástico?
3. Na liderança: Para demonstrar as novas maneiras de trabalhar,
era fundamental que nosso pessoal observasse os novos
comportamentos na maneira como nossa liderança sênior
trabalha. Alguns exemplos incluem fazer com que os líderes
ativem o vídeo nas chamadas, usando locais colaborativos do
Microsoft Teams em vez de confiar em e-mails, e colaborar em
arquivos na nuvem, em vez de enviá-los por e-mail.
4. Equipe de continuidade de negócios: Estamos gerenciando
ativamente a crescente crise de saúde da COVID-19 com
a segurança e o bem-estar de nosso pessoal como nossa
principal prioridade, enquanto continuamos a servir nossos
clientes durante esse período. Estamos seguindo orientações
de organizações internacionais de saúde, governos locais
e protocolos de segurança, além de monitorar ativamente
a situação por meio de uma rede de especialistas e
organizações externas que nos fornecem informações em
tempo real. Onde aplicável, estamos seguindo as orientações
dos governos locais sobre os arranjos de trabalho do
escritório, incluindo autoquarentena e home office, quando
apropriado. De acordo com nosso Plano de Doenças
Infecciosas, mantemos nosso pessoal atualizado e reforçamos
nossas diretrizes de higiene padrão.
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5. Uma rede moderna e em escala: Os funcionários da
Accenture podem trabalhar a qualquer hora/em qualquer
lugar com segurança em todo o mundo. Temos uma equipe
distribuída globalmente que suporta conectividade com
circuitos resilientes em cada escritório e em nossa WAN
global. Temos tecnologia de nuvem, e 95% de nossos
recursos necessários para atender nosso pessoal são
atendidos por serviços de nuvem pública, por exemplo,
Microsoft 365, financeiro, jurídico, aplicativos de RH. Nosso
pessoal pode trabalhar em casa com segurança usando seus
dispositivos gerenciados.
6. Ativação do dispositivo: A Accenture suporta uma
ampla variedade de tipos de dispositivos. A maioria dos
computadores é de propriedade da empresa e está em
conformidade com rígidos padrões de segurança, permitindo
um trabalho seguro em qualquer local do mundo. Também
oferecemos suporte a uma ampla variedade de telefones
celulares e tablets, a maioria pertencente a funcionários.
Para permitir a comunicação e proteger nossos dados
e a privacidade de nossos funcionários, implantamos o
gerenciamento de dispositivos móveis e o gerenciamento de
aplicativos móveis por meio do Microsoft InTune.

Como a Accenture pode ajudar?

NOW

Aqui estão os próximos passos imediatos que podemos ajudá-lo a colocar em ação:
1. Dentro de 24 horas – Avalie seu estado atual:
Analise seus recursos tecnológicos atuais e sua
capacidade de expansão interna, incluindo seu
plano de comunicação e estrutura de suporte atuais.
2. Dentro de 72 horas – Identifique como você
pode aproveitar as tecnologias existentes com
mais eficiência.
3. Dentro de 5 dias – Desenvolva um plano de
mudança de consciência sobre liderança e
cultura: Inclua comunicações de liderança que
incentivem os funcionários a adotar as principais
tecnologias que lhes permitirão trabalhar nesse
novo ambiente, incluindo a realização de reuniões
virtuais e eventos de grande escala.
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4. Dentro de duas semanas – modernize e dimensione
rapidamente seus recursos de colaboração e seus planos
de engajamento da força de trabalho: Identifique como
expandir seu local de trabalho para a periferia, incluindo um
foco em redes domésticas, redes mais amplas, segurança,
atualização de outras ferramentas e recursos. Explore
maneiras de ajudar seu pessoal a aprender e adotar novas
maneiras de trabalhar uns com os outros.
5. No futuro – Desenvolva um plano abrangente de
implementação do local de trabalho digital flexível:
Amplie os recursos e estabeleça roteiros detalhados que
permitam aos líderes criar confiança em seus funcionários
e clientes, para Cultura e Adoção, Colaboração Elástica,
Ambiente de Trabalho Virtual, Rede Sem Interrupções,
Continuidade Distribuída e Segurança Adaptativa, incluindo
gerenciamento e governança integrados do programa.
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Contatos

NOW
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Senior Managing Director
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Senior Managing Director
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Sobre a Accenture
A Accenture é uma empresa líder global em serviços profissionais,
com ampla atuação em estratégia e consultoria, interatividade,
tecnologia e operações, sustentada por capacidades digitais
em todos estes serviços. Combinamos experiência ímpar
e competências especializadas em mais de 40 indústrias –
impulsionadas pela maior rede de centros de tecnologia avançada
e operações inteligentes no mundo. Com 505 mil profissionais
atendendo a clientes em mais de 120 países, a Accenture traz
inovação contínua para ajudar os clientes a aprimorar sua
performance e criar valor duradouro em suas empresas.
Visite-nos em www.accenture.com.br.
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