Resumo executivo

A experiência
dos funcionários
A pesquisa revela a importância
da tecnologia para despertar
a motivação, aprimorar
a produtividade e
fortalecer a segurança

Resumo executivo
Na era digital, uma força de trabalho qualificada e eficaz é essencial e a
tecnologia para dar suporte a elas é igualmente vital. É a tarefa dos tomadores
de decisões de tecnologia fornecer a todos os funcionários um ecossistema de
hardware, software e equipamentos adicionais que maximizam a capacidade de
cada funcionário de contribuir para a organização.
Na pesquisa para descobrir os fatos sobre a experiência dos funcionários
em uma ampla variedade de setores e regiões globais, uma pesquisa
encomendada pela Dell aponta o caminho para maior eficácia dos
funcionários e competitividade organizacional. A pesquisa descobriu que
a motivação e o engajamento são as chaves para otimizar o desempenho
de todos os membros da força de trabalho. E a motivação e o engajamento,
por sua vez, são alimentados por tecnologia que atende às necessidades do
usuário em termos de energia, durabilidade e praticidade.
A pesquisa analisa a experiência dos funcionários em três vetores:
• Produtividade. Com a necessidade de ter desempenho, independentemente
da localização ou da hora do dia, os funcionários buscam agregar valor
a suas organizações de novas maneiras. A produtividade não é mais
medida apenas pela capacidade dos funcionários em concluir as tarefas
atribuídas, mas por quão criativos, quão entusiasmados e quão eficazes os
funcionários são ao realizar seu trabalho.

65% de todos
os funcionários
preferem
trabalhar para
uma organização
que oferece
mobilidade
e flexibilidade.

• Colaboração. Os funcionários devem ser capazes de interagir com
colegas de trabalho, clientes e parceiros, independentemente do
horário ou localização. Baseado no fluxo de dados seguro e contínuo, a
colaboração tem um efeito multiplicador sobre a produtividade em toda a
empresa, aumentando a quantidade e a qualidade de trabalho realizados.
• Segurança. À medida que os ataques se proliferam e se tornam mais
sofisticados, as medidas de segurança devem melhorar, mas não devem
impedir a produtividade dos funcionários nem a capacidade de colaborar.
O desafio de fornecer segurança rígida é complicado pela intensificação
da sobreposição de tecnologias pessoais e corporativas. As medidas
de segurança corporativas complicadas levarão os funcionários a usar
dispositivos pessoais e aplicativos inseguros.

Resultados principais
A produtividade pessoal é fundamental. As organizações que são as
mais competitivas serão as mais focadas nas necessidades de todos os
funcionários. Ao estudar as necessidades do usuário e oferecer a tecnologia
mais adequada, os tomadores de decisões podem habilitar os mais altos níveis
de produtividade para os trabalhadores de suas organizações. A pesquisa
descobriu que os operadores colocam um ótimo valor na capacidade de
trabalhar em qualquer lugar, a qualquer momento. Por exemplo:
• 65% preferem trabalhar para uma organização que oferece mobilidade
e flexibilidade.
• 64% dizem que a tecnologia desempenha uma função no melhor
equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, resultando em maior
motivação e engajamento.
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64% de todos
os funcionários
dizem que a
tecnologia
desempenha uma
função no melhor
equilíbrio entre
a vida pessoal
e profissional,
resultando em
maior motivação
e engajamento.

Indique se você concorda ou concorda plenamente com as
declarações a seguir sobre tecnologia e seu emprego.
Eu prefiro trabalhar para uma organização que
oferece mobilidade e flexibilidade.

65%

A tecnologia pode ajudar a criar um bom equilíbrio de
vida profissional e pessoal, o que me torna motivado e
envolvido.

64%

Congelamentos, bugs e falhas eletrônicas afetam
negativamente minha motivação e meu engajamento.
Eu considero a tecnologia de uma organização ao me
candidatar a uma posição.

60%
49%

Eu prefiro que minha organização ofereça mais mobilidade
e flexibilidade em vez de um aumento de salário.

46%

Eu deixaria uma organização com políticas
tecnologias de segurança ineficientes.

46%

Eu sairia de uma organização com
tecnologia abaixo do padrão.

44%

60% de todos os
funcionários
dizem que falhas
eletrônicas,
congelamentos
e bugs afetam
negativamente
a motivação
e o engajamento.

Alguns entrevistados da pesquisa (44% no geral), até mesmo deixariam uma
empresa se a tecnologia fornecida fosse abaixo do padrão. A porcentagem é
notavelmente maior no departamento de finanças (56%) e tecnologia e P&D
(59%). Portanto, as organizações devem avaliar a importância da tecnologia
em aquisição e retenção de talentos. Falta de atenção para a tecnologia
pessoal, fornecendo tecnologia que não atenda às necessidades exclusivas
de um usuário, e estender o ciclo de atualização para a tecnologia pessoal
pode gerar sentimentos negativos entre os funcionários em direção à
organização, levando alguns – talvez os mais produtivos e exigentes – a sair.
Ferramentas confiáveis criam moral. Os usuários são muito sensíveis
ao desempenho de seus sistemas pessoais. À medida que aumentam
as quantidades de dados e os aplicativos se tornam mais avançados, a
tecnologia de processador, armazenamento e rede deve acompanhar o
ritmo. Resposta lenta, tempo de inatividade e falta de confiabilidade têm um
impacto significativo no trabalho e no moral. Conforme mostrado no gráfico
acima, 60% dos entrevistados da pesquisa dizem que congelamento, bugs
e falhas eletrônicas afetam negativamente a motivação e o engajamento.
A pesquisa aprofundou nas várias causas dessas dificuldades e descobriu
que problemas de TI em segundo plano são uma fonte significativa de
problemas para os usuários de laptops ou estações de trabalho móveis
emitidas pela empresa/organização. Esse resultado mostra que a TI
corporativa tem espaço para melhoria quando se trata de fornecer aos
usuários uma tecnologia sem problemas.
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44% dos
funcionários
deixariam uma
empresa caso
fosse fornecida
uma tecnologia
abaixo do
padrão.

Ao enfrentar problemas com esses dispositivos,
qual área causa mais problemas?
Falha de hardware

Não sei

Problemas de TI em segundo plano

Aplicativos travando

Falha do SO

Outros

3%

2%

14%

8%

4%

4%

14%

11%

19%
29%

20%

19%
32%

21%

24%
19%

25%

20%

18%

14%
PC desktop ou
estação de trabalho
fornecidos pela
empresa/organização

25%
PC desktop
privado ou
estação de
trabalho

24%

14%

17%

Laptop ou estação de
trabalho móvel
fornecido pela
empresa/organização

Laptop privado
ou estação de
trabalho móvel

Os usuários têm altos padrões. A explosão da tecnologia pessoal altamente
funcional significa que muitos funcionários cresceram acostumados com
sistemas de computação avançados e fáceis de usar, com grandes telas, muito
armazenamento, aplicativos avançados e acessórios e periféricos avançados.
Muitas vezes, os usuários acham essa tecnologia superior à tecnologia
corporativa. As empresas que oferecem tecnologia de local de trabalho
menos robusta correm riscos de alienar um grupo de funcionários cada vez
maior. Os usuários gostariam que as organizações que trabalham fizessem
melhor. Uma maioria significativa prefere um ecossistema de tecnologia
emitido pela empresa que atenda a suas necessidades: 85% preferem que
suas organizações fornecessem um ecossistema de dispositivos e acessórios
testados e compatíveis, em vez de fornecer esse ecossistema por si só.

Você gostaria que sua organização fornecesse
um ecossistema testado e compatível (dispositivos
e acessórios) em vez de buscar dispositivos por
conta própria?
15%

85%

Sim
não
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Muitas vezes, os
usuários acham sua
tecnologia superior
à tecnologia
corporativa.

Segurança: Eficaz, mas não invasiva. Em sua busca de fazer o trabalho,
os funcionários são frequentemente conduzidos a ignorar as medidas de
segurança que criam obstáculos para a colaboração e a produtividade. De
acordo com a pesquisa, 41% dos entrevistados trabalham fora dos protocolos
de segurança em suas organizações. Devido à crescente sobreposição entre
a tecnologia pessoal e corporativa e seu desejo de ser mais produtivo, os
funcionários podem acessar dados críticos em seus sistemas domésticos. Se
os protocolos de segurança corporativa não forem implementados nesse PC de
casa, os dados confidenciais poderão ser colocados em risco de perda ou roubo.

Às vezes, você acha que é necessário trabalhar fora
do protocolo de segurança de sua organização?

41%

59%59%

Sim
Não

O investimento em tecnologia compensa. Quando os consumidores de
tecnologia adquirem não discriminadamente a tecnologia idêntica para
todos os funcionários, independentemente de seus estilos de trabalho
distintos, eles perdem a oportunidade de obter vantagem competitiva
aumentando a produtividade dos funcionários e a satisfação do trabalho.
Essa abordagem é um comprometimento caro. Em vez de gastar um
pequeno valor – talvez menos de 5% do salário de um funcionário – no
equipamento certo, os consumidores de tecnologia sucumbem a ilusão
de economia, perdendo uma oportunidade de investir e evitando que os
funcionários atinjam seu potencial completo no trabalho.
A localização é mais importante. De todos os fatores que influenciam
as necessidades de cada funcionário, a localização é a mais importante.
Embora seu trabalho possa ser com frequência centrado no escritório,
alguns operadores são vinculados ao escritório 100% do tempo. Embora
possa ser pressuposto que um funcionário remoto ou um profissional móvel
possam trabalhar em várias localizações regularmente, até os funcionários
de escritório trabalham em um escritório secundário com frequência.
De acordo com a pesquisa, 76% dos entrevistados trabalham em duas
localizações e 52% trabalham em três localizações semanalmente.
Lembre-se do equipamento de suporte. Ao oferecer o ecossistema
de tecnologia certo para cada funcionário, os tomadores de decisões
de tecnologia não devem se esquecer da importância de equipamento
adicional. Algumas das necessidades típicas do usuário para localizações
secundárias e terciárias incluem telas, dock stations, impressoras, canetas
digitais, webcams, scanners, acessórios de modelagem 3D e headsets de
AR/VR. Os tomadores de decisão estrategicamente preocupados farão a
correspondência com esses dispositivos com as necessidades individuais
do usuário a fim de maximizar a produtividade do usuário em cada
localização onde o trabalho é feito.
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76% dos
entrevistados
da pesquisa
trabalham
em duas
localizações
e 52% trabalham
em três
localizações
semanalmente.

Diferentes regiões e setores têm requisitos diferentes. Estilos de
trabalho e estilo de vida diferentes em partes diferentes do mundo exigem
diferentes ecossistemas tecnológicos. A pesquisa encontrou diferenças
surpreendentes entre essas regiões. Por exemplo, os europeus ocidentais
são os funcionários com menos cargos de escritório, seguidos de perto por
norte-americanos. Os funcionários no Japão, por outro lado, são altamente
focados no escritório corporativo como um espaço de trabalho. Onde as
viagens e o trabalho remoto são altamente predominantes – na Índia, por
exemplo – a necessidade de sistemas altamente duráveis é a maior. Os
compradores de tecnologia das organizações globais devem levar em conta
essas diferenças ao tomar decisões sobre o ecossistema de tecnologia.
A experiência dos funcionários também varia de maneira significativa em
segmentos verticais diferentes. Por exemplo, os profissionais dos segmentos
de finanças e tecnologia e P&D tendem a exigir sistemas mais avançados
em comparação aos de outros segmentos verticais. Também importante:
59% dos profissionais de finanças e 60% dos profissionais de tecnologia e P&D
consideram a tecnologia de uma organização ao se candidatar a uma posição.
Em alguns setores, portanto, o ecossistema tecnológico pode ter uma função
altamente importante para atrair e reter indivíduos talentosos.
O parceiro certo faz uma grande diferença. Este relatório enfatiza a
importância de entender as necessidades exclusivas de todos os usuários
e atender a essas necessidades com a tecnologia mais adequada. Os
consumidores de TI têm muitas opções de como fazer isso. O parceiro de
tecnologia certo, com um portfólio completo de dispositivos – inclusive
desktops, laptops, dispositivos 2 em 1, bem como equipamentos adicionais,
como telas, scanners, canetas digitais, headsets de AR/VR e muito mais –
pode avançar muito para simplificar a aquisição de hardware, permitindo que
a organização atenda de maneira eficiente às necessidades dos usuários e,
assim, atingir suas metas competitivas maiores.
Dê o primeiro passo para entender melhor as necessidades de sua força de
trabalho da era digital hoje.
Faça o download do relatório "A experiência dos funcionários" completo agora.

Sobre a pesquisa
Para entender melhor a força de trabalho da empresa e suas necessidades
de tecnologia, a Dell contratou a Research Now para realizar uma pesquisa
com 6.809 entrevistados. A pesquisa abordou cinco principais áreas
globais: América do Norte, Europa Ocidental, Japão, Índia e América
Latina. A pesquisa também abordou sete principais segmentos verticais:
Educação, área da saúde, mídia e entretenimento, tecnologia e P&D,
finanças, logística de produção e varejo e energia. A pesquisa foi feita
em campo durante o 2º semestre de 2018.
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Os funcionários
de tecnologia
e finanças têm
maior probabilidade
de considerar
a tecnologia de
uma organização
ao se candidatarem
a uma posição.

