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A predominância do trabalho híbrido está levando empresas de todos os portes a se concentrarem 
em como os funcionários podem trabalhar de qualquer lugar com eficiência e segurança. Uma 
pesquisa com 1,5 mil gerentes de contratação descobriu que cerca de dois terços das empresas 
pretendem ampliar a implementação do trabalho remoto. Até 2025, estima-se que o número 
de americanos que trabalham remotamente aumentará 87% em comparação com estatísticas 
anteriores à pandemia.1

Ferramentas e tecnologia baseadas em nuvem ajudam a aumentar a produtividade das equipes 
remotas. Para simular o espaço de trabalho tradicional, as empresas que adotaram a nuvem 
podem fornecer aos funcionários acesso confiável a dados e recursos em várias regiões, com o uso 
de praticamente qualquer dispositivo. As ferramentas em nuvem também facilitam a colaboração, 
o atendimento ao cliente e a segurança. 

Seus funcionários têm a tecnologia e as ferramentas necessárias para trabalhar com eficiência  
e colaborar em prol dos melhores resultados? Marque as caixas abaixo ao lado do suporte que 
sua empresa oferece atualmente. As caixas que você não marcar representam oportunidades para 
criar um ambiente mais eficiente, colaborativo e seguro para funcionários remotos.

Suporte à comunicação 

Uma pesquisa recente realizada pela Society for Human Resource Management descobriu que as 
ferramentas de colaboração remota são o principal investimento em tecnologia no mundo todo 
para manter os funcionários engajados e produtivos.2 Sua empresa conta com ferramentas  
para possibilitar:

 � Trabalho em equipe? Telefone e videoconferência para ajudar as equipes a se conectarem de 
locais ou dispositivos dentro ou fora do escritório para reuniões, compartilhamento de tela, 
conversas e ligações para pessoas de dentro ou fora da empresa. 

 � Colaboração e gestão de projetos? Compartilhamento de documentos e gerenciamento de 
fluxos de trabalho para que os membros de sua equipe desenvolvam as ideias uns dos outros  
e colaborem. 

 � Comunicação? Ferramentas para enviar e armazenar com segurança textos e e-mails 
confidenciais de qualquer dispositivo ou local para proteger as informações da empresa  
e dos clientes. 

 � Espaço de trabalho visual? Ferramentas compartilhadas de diagramação e visualização de 
dados, em conformidade com os padrões de privacidade, para criar fluxogramas e wireframes 
em grupo. 

Necessidade de criar uma força de 
trabalho remota segura
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Tecnologia essencial 

Sua empresa pode manter ou aumentar a produtividade dos funcionários 
fornecendo acesso à mesma tecnologia que cada pessoa teria em um escritório físico, 
independentemente do local. Sua empresa tem ferramentas para possibilitar: 

 � Desktops virtuais? Acesso ao mesmo ambiente de computação, aplicações e dados 

que os funcionários teriam no escritório. 

 � Acesso seguro? Proteção aprimorada para desktops por meio de autenticação 

multifator (MFA), criptografia de dados em trânsito e em repouso, controle de acesso 

com base em cargo e restrições sobre quem pode acessar o desktop. 

 � Produtividade em todos os dispositivos? Acesso a dados, aplicações e hardware para 

trabalhar de forma produtiva em vários dispositivos e locais.

Ferramentas de atendimento ao cliente

A pressão para reter clientes no atual clima de negócios é intensa, e um bom  
atendimento é fundamental para a fidelização. Sua empresa conta com as  
ferramentas para possibilitar:

 � Serviço omnicanal? Soluções personalizadas para sintetizar informações de vários 

canais de marketing e vendas. 

 � Serviço proativo? Tecnologia para atender perfis de clientes, recomendar respostas 

em tempo real e tarefas de acompanhamento de resolução de problemas para 

reforçar o trabalho proativo e produtivo das equipes de suporte ao cliente.

 � Personalização? Inteligência artificial (IA) e machine learning (ML) para adicionar 

recursos de suporte ao cliente, como chatbots, resposta de voz interativa, respostas 

recomendadas para perguntas de clientes e atualizações sobre a opinião dos clientes.
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Infraestrutura confiável e resiliente

Um fator fundamental para a produtividade dos funcionários é a disponibilidade de TI 
quase em tempo real em todos os locais. Qualquer tempo de inatividade pode causar 
impacto em toda a equipe. Sua empresa tem a infraestrutura para possibilitar:

 � Redundância? Um plano para uma conexão de rede auxiliar em caso de interrupção  

do serviço.

 � Backup de dados? Informações armazenadas de forma redundante em dois ou mais 

locais separados geograficamente.

 � Continuidade nos negócios? Um plano, equipes e recursos para dar suporte  

à restauração rápida de dados, aplicações e infraestrutura em caso de interrupção  

ou problemas de rede.

Segurança automatizada e aprimorada

A produtividade é aprimorada quando os sistemas estão protegidos contra ameaças 
a dados, aplicações e equipamentos de hardware para detectar, notificar e mitigar 
antecipadamente possíveis problemas. Sua empresa conta com as ferramentas  
para possibilitar: 

 � Monitoramento quase contínuo? Ferramentas que monitoram quase que 

continuamente os sistemas em busca de atividades suspeitas, para detectar e mitigar 

rapidamente as ameaças. 

 � Controles de acesso? Restrições sobre quem tem permissão para acessar e usar 

determinadas informações e recursos a fim de minimizar as ameaças. 

 � Conformidade e garantia? Sistemas para permitir a conformidade com os 

regulamentos de dados e privacidade em todos os setores e regiões em que os 

funcionários trabalham.

 � Criptografia? Proteção aprimorada para dados em repouso e em trânsito entre locais 

e dispositivos.
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Se a sua empresa não tiver alguma das ferramentas indicadas nesta avaliação, reflita 
sobre a possibilidade de migrar para a nuvem. As empresas que adotaram tecnologias em 
nuvem podem fornecer a cada pessoa os equipamentos, recursos e serviços necessários 
para realizar o melhor trabalho possível com segurança e de qualquer local. As empresas 
que não contam com ferramentas de produtividade para os funcionários podem ter 
dificuldades para atrair e reter talentos e, em última análise, se manterem competitivas. 
Use o que você aprendeu nesta avaliação para tomar a iniciativa de adotar as ferramentas 
necessárias para que cada integrante de sua equipe seja eficiente, colabore, ofereça 
suporte aos clientes e trabalhe de forma ainda mais produtiva para atingir as metas  
da empresa.

Saiba mais sobre a AWS.

1 Upwork, “Future Workforce Report 2021: How Remote Work is Changing Businesses Forever” (Relatório 
de 2021 sobre a força de trabalho do futuro: como o trabalho remoto está mudando os negócios para 
sempre), www.upwork.com/research/future-workforce-report

2 SHRM, “The Future of Work Arrives Early” (O futuro do trabalho já chegou), www.shrm.org/hr-today/
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https://aws.amazon.com/smart-business/
http://www.upwork.com/research/future-workforce-report
http://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/Pages/The-Future-of-Work-Arrives-Early.aspx
http://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/Pages/The-Future-of-Work-Arrives-Early.aspx

