Dicas para
um ambiente
digital e remoto
A adoção do home office deixou de ser uma opção de
"estilo de vida". A transformação para um ambiente
de trabalho digital e remoto não exige só tecnologia,
mas também novas formas de cultura organizacional,
liderança, comunicação e atitude de todos os
colaboradores.

Para gestores:
Trabalhe na criação de modelos de gestão, engajamento e
comunicação que permitam que os empregados sejam parte
do todo e não se sintam colaboradores isolados. Novas
práticas deverão estar focadas para medir a produtividade,
desenvolvimento e motivação das equipes.
Adote uma estratégia tecnológica, considerando as
necessidades de sua empresa, que possibilite:

Trabalho remoto seguro,
sem perdas de dados da
empresa e do funcionário.

Conectividade estável para uma
colaboração contínua e execução
de atividades críticas.

Recursos necessários disponíveis,
proporcionando agilidade e flexibilidade
ao atenderem às demandas de negócio.

Para colaboradores:
Para garantir o trabalho seguro, os colaboradores também
devem estar atentos para:

Conexões Wi-fi seguras: evite redes públicas
e sempre que possível, use uma VPN para
obter segurança adicional.

Utilize senhas fortes: seja para acesso ao wi-fi ou em
seus dispositivos, se assegurando que estejam dentro
das normas de segurança e garantindo a proteção de
suas informações e da empresa.
Cuidado sempre: manter o sistema operacional do
computador atualizado e fazer regularmente backup
de seus documentos são medidas simples para
garantir a sua segurança e a continuidade de seu
trabalho em caso de perda de dados.

Utilize sempre ferramentas aprovadas pela sua empresa.
Não faça downloads de programas e aplicativos não
autorizados e muito cuidado ao clicar em links que
podem ser a porta para a prática de “fishing”.

O futuro do
trabalho digital
Através de novas práticas, tecnologia e novos
hábitos, o home office irá se consolidar entre
as empresas e colaboradores num novo
modelo, onde cooperação e produtividade irão
trabalhar lado a lado para atenderem as
expectativas em torno deste ambiente de
trabalho digital.

Para saber mais sobre Transformação Digital, acesse:
ibm.biz/changeexperience

