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RESUMO 

 

As constantes mudanças no mundo empresarial, provenientes de alterações em leis 

trabalhistas frequentes, além da busca por resultados satisfatórios e rápidos, fizeram com que 

organizações de todos os seguimentos buscassem cada vez mais profissionais qualificados e 

resilientes. Deste modo, objetivou-se neste artigo compreender o conceito e a importância do 

treinamento e capacitação para o sucesso das empresas, além de aferir se as mesmas estão 

aptas para tais mudanças. Como métodos, adotaram-se as pesquisas exploratória e 

bibliográfica, de caráter quantitativo e qualitativo. A pesquisa se dividiu em três etapas: a 

primeira sendo a busca, em fontes acadêmicas, por materiais bibliográficos; a segunda, a 

seleção dos autores renomados; e a terceira o levantamento de pesquisas já realizadas acerca 

do tema. Em sequência, foi realizada uma análise dos resultados, permitindo melhor 

compreensão dos mesmos, os quais atenderam os objetivos propostos. Por fim, foi possível 

constatar a importância do desenvolvimento humano para a área empresarial. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento de pessoas. Home office. Segurança de dados. Treinamento. 

 

 

ABSTRACT 

 

The constant changes in the business world, resulting from changes in frequent labor 

laws, in addition to the search for satisfactory and quick results, have made organizations of 

all segments to increasingly seek qualified and resilient professionals. Thus, the objective of 

this article was to understand the concept and the importance of training and capacity building 

for the success of companies, in addition to assessing whether they are capable of such 

changes. As methods, exploratory and bibliographic research, both quantitative and 

qualitative, were adopted. The research was divided into three stages: the first being the 

search, in academic sources, for bibliographic materials; the second, the selection of 

renowned authors; and the third the survey of research already carried out on the subject. In 

sequence, an analysis of the results was carried out, allowing a better understanding of the 
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same, which met the proposed objectives. Finally, it was possible to see the importance of 

human development for the business area. 

 

Keywords: Data security. Developing people. Home office. Training. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em virtude do atual cenário em que as organizações se encontram, é fato que as 

mesmas estão cada vez mais exigindo colaboradores com certa experiência para ocupar altos 

cargos. Além de uma boa contratação, grandes líderes estão percebendo também a 

importância do treinamento e desenvolvimento de suas equipes, bem como a retenção de seus 

colaboradores, para a obtenção de melhores resultados.  

Muitas empresas estão investindo na modalidade de home office, também denominada 

como teletrabalho, de acordo com o que está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), em seu artigo 75-B, incluído pela Reforma Trabalhista, no ano de 2017, sendo que 

“considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências 

do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua 

natureza, não se constituam como trabalho externo” (BRASIL, 1943). De acordo com o 

Sebrae [2020?], traz muitas vantagens, tanto para o colaborador, quanto para a empresa. Para 

o colaborador, há maior liberdade profissional, redução de estresse decorrente do trânsito e 

uma alimentação mais saudável. Já para a empresa, um ponto importante é a redução de 

custos que os funcionários acabam gerando, além de otimizar as atividades. Em contrapartida, 

para esta modalidade gerar resultados positivos, além de um treinamento prévio dos 

funcionários, é importante que a empresa invista também em segurança de dados, uma vez 

que seria muito mais fácil a utilização indevida de informações sigilosas, com o colaborador 

fora da empresa. 

Neste sentido, o presente estudo propõe o seguinte questionamento: As empresas estão 

adequadas para a utilização do home office, com as equipes capacitadas, bem como com a 

segurança de dados? 

Por conseguinte, objetiva-se neste trabalho: compreender a gestão de pessoas e sua 

atuação na modalidade home office,  mais especificamente com relação ao desenvolvimento 

humano e o conceito de virtual private network1 (VPN). 

Justifica-se a escolha do presente estudo, tendo em vista que o treinamento é de 

extrema importância para a obtenção de bons resultados, deixando os objetivos da empresa 

claro aos colaboradores, bem como trazendo mais segurança para as empresas. Além disso, a 

segurança digital se mostra um ponto essencial para que, empresas que investem na 

modalidade do teletrabalho, fiquem mais seguras com relação às suas informações. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O trabalho em questão é um estudo acerca do termo home office e como ele se aplica 

dentro das empresas, levando em consideração diversos aspectos, desde o treinamento do 

profissional para este tipo de trabalho, bem como a adequação das empresas em questões de 

segurança e preparação. 

Para entender melhor sobre essa modalidade de trabalho, deve-se: compreender os 

conceitos de home office (ou teletrabalho), treinamento e/ou desenvolvimento; verificar o 

nível de satisfação dos colaboradores nesta modalidade através de pesquisas já realizadas; 

compreender a definição de VPN e como ele se aplica.  

                                                 
1 Rede virtual privada, traduzido pelo autor. 
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2.1 A GESTÃO DE PESSOAS 

 

A Gestão de Pessoas (GP) é definida por Chiavenato (2014, p. 11) como uma “área 

que constrói talentos por um conjunto integrado de processos e cuida do capital humano das 

organizações, o elemento fundamental do seu capital intelectual e a base do seu sucesso”. 

Essa denominação se tornou possível pelo fato de considerarem as pessoas como o principal 

ativo da organização, fazendo com que dessem um enfoque diferente para seus colaboradores, 

levando em conta que elas são um dos fatores de sucesso – ou fracasso, se mal recompensadas 

– das empresas. 

A GP (CHIAVENATO, 2014) pode ser classificada em seis processos, envolvendo 

pessoas: agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. 

a) Agregar pessoas: processos de recrutamento, seleção e integração; 

b) aplicar pessoas: orientação e acompanhamento do desempenho em suas 

atividades; 

c) recompensar pessoas: incentivo e satisfação das necessidades mais elevadas, 

através de recompensas e/ou benefícios; 

d) desenvolver pessoas: treinamento e desenvolvimento dos profissionais, a fim 

de incrementar, tanto o pessoal, como o profissional 

e) manter pessoas: criar condições satisfatórias para que o desenvolvimento das 

atividades flua; 

f) monitorar pessoas: acompanhamento e controle do desempenho das pessoas, 

bem como seus resultados. 

Tachizawa et al (p. 19, 2006), pontuam a gestão de pessoas como: "um processo de 

gestão descentralizada apoiada nos gestores responsáveis, cada qual em sua área, pelas 

atividades-fim e atividades-meio das organizações".  

 Vista deste modo, para Chiavenato, (2008), a Gestão de Pessoas baseia-se em alguns 

aspectos fundamentais de enxergar e respeitar as pessoas como:  

 a) seres humanos 

 b) ativadores de recursos organizacionais 

 c) parceiros da organização e, 

 d) talentos fornecedores de competências. 

Resumidamente, a gestão de pessoas, portanto, é de responsabilidade dos líderes que 

com o apoio e assessoria da área de Recursos Humanos podem desenvolver pessoas e 

consequentemente as organizações na busca por resultados cada vez melhores. 

Porém, importante atentar-se que: “Cada organização tem uma forma ideal de gestão 

de pessoas, de acordo com o seu porte, seu estágio de vida e sua natureza, e de acordo 

também com o meio ambiente (setor econômico), a cadeia de agregação de valores e a 

tecnologia dominante em seu contexto social”. (TACHIZAWA, et al., p. 121, 2006). 

Diante do contexto atual, onde inúmeras empresas se veem utilizando a modalidade do 

home office, importante salientar a importância da gestão de pessoas no tocante ao 

acompanhamento constante desses colaboradores e o apoio que deve ser concedido através de 

treinamentos que ofereçam maior segurança na execução de suas atividades diárias. 

 

 

2.2 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 

O treinamento e desenvolvimento de pessoas, apesar de terem conceitos diferentes, 

estão diretamente ligados.  
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Treinamento, segundo Chiavenato (2014, p. 310), é definido como uma forma de a 

empresa capacitar seus funcionários, a fim de realizarem suas tarefas com mais eficácia. 

 
Modernamente, o treinamento é considerado um meio de desenvolver competências 

nas pessoas para que elas se tornem mais produtivas, criativas e inovadoras a fim de 

contribuir melhor para os objetivos organizacionais e se tornar cada vez mais 

valiosas.  

 

Enquanto isso, o desenvolvimento de pessoas é classificado como “as experiências não 

necessariamente relacionadas com o cargo atual, mas que proporcionam oportunidades para 

desenvolvimento e crescimento profissional” (CHIAVENATO, 2014, p. 351). Ela visa a 

eficiência dos colaboradores. 

Neste contexto, fica fácil entender que o fator que verdadeiramente gera o resultado e 

o sucesso empresarial é o capital humano, portanto, o futuro da Gestão de Pessoas relaciona-

se principalmente com o talento, aprendizado, maturidade, conhecimento e compromisso. Isso 

é o que nos leva a priorizar objetivos e levar a empresa a realizar sua missão. 

Segundo, artigo publicado pelo web site RH Pra Você (2020), ao migrar para o 

teletrabalho, empresas devem investir no treinamento e desenvolvimento de seus 

colaboradores, organizando e adaptando seu ambiente de trabalho. Para Patricia Suzuki 

(2020), diretora de Gente e Gestão da Catho, é necessária uma transformação cultural para 

assegurar a institucionalização do trabalho em casa, capacitando as equipes e disponibilizando 

ferramentas para manter a produtividade mesmo à distância. 

 

2.3 A MOTIVAÇÃO HUMANA 

 

O dicionário online Michaelis define a palavra “motivação” como uma “série de 

fatores, de natureza afetiva, intelectual ou fisiológica, que atuam no indivíduo, determinando-

lhe o comportamento.” (MOTIVAÇÃO, 2020). Para Silva (2020, p. 203), “Motivação é 

“alguma força direcionada dentro dos indivíduos, pela qual eles tentam alcançar uma meta, a 

fim de preencher uma necessidade ou expectativa”. ” Ou seja, um impulso que faz as pessoas 

tomarem certas atitudes. 

No âmbito organizacional, a motivação é algo de extrema importância para a 

produtividade. Segundo Silva (2020), para um trabalho ser bem desempenhado, os envolvidos 

devem estar engajados. Uma forma disso é a motivação, que está ligada com a habilidade dos 

colaboradores, sendo representada pela seguinte fórmula: 

 

Desempenho = Habilidade x Motivação 

 

A motivação pode ter duas vertentes: 

 
Quadro 1 - Tipos de motivação 

Tipo de motivação Descrição 

Intrínseca 

Relacionada a recompensas psicológicas ou 

intangíveis, ou seja, através de ações e 

comportamentos individuais dos superiores. 

Extrínseca 

Relacionada a recompensas materiais ou 

tangíveis, ou seja, através de salários, 

promoções, condições de trabalho. 
Fonte: Modificado a partir de Silva (2020). 
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A motivação, além de influenciada pelas recompensas tangíveis e intangíveis, também 

é influenciada pelo “contrato psicológico”. Este contrato é informal e está ligado com as 

expectativas do colaborador para com a empresa, bem com o respaldo da mesma com ele. 

 

2.4 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE 

 

Com a industrialização, atrelada a globalização, organizações do mundo todo 

enfrentaram os desafios de produzir em alta escala, mantendo a produtividade, para atender à 

demanda do período. Em virtude do isolamento social causado pela pandemia de 2020, 

diversas empresas tiveram que lidar com a transição do modo de trabalho presencial para o 

home office em grande proporção, fazendo com que as mesmas adotassem novas medidas. 

Robbins (2020) fala sobre o processo de reengenharia, que seria a mudança abrupta 

das formas de trabalho caso “tudo começasse do zero”. Esse processo consiste em avaliar 

todos os demais com relação a contribuição com as metas da organização, garantindo a 

qualidade e produtividade da empresa. 

A transfiguração para o teletrabalho fez com que empresas repensassem nos seus 

processos e avaliassem todas as possibilidades, levando em conta a qualidade e produtividade 

dos serviços prestados por seus colaboradores. 

  

2.5 HOME OFFICE 

 

De origem inglesa, o termo, de acordo com o dicionário online Michaelis, pode ser 

traduzido como: home (lar, residência, casa, moradia) e office (escritório, gabinete, 

consultório (de médico ou dentista). Neste contexto, ela pode ser livremente traduzida como 

“escritório em casa”. (HOME, c2020; OFFICE, c2020).  

No Brasil, este termo é traduzido pela palavra teletrabalho, modalidade em que se 

constitui o trabalho fora das dependências do empregador, previsto no Art. 75-B, da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), introduzido pela Lei Nº 13.467, de 13 de julho 

2017. (BRASIL, 2017).  

Este regime de trabalho deve ser definido através de acordo individual de trabalho 

entre empregador e empregado, onde o empregado deve concordar e seguir com as instruções 

fornecidas pelo empregador, a fim de desenvolver corretamente a sua atividade e evitar 

acidentes de trabalho e doenças. 

Através de pesquisas, fica notável a proporção que esta modalidade tomou com o 

surgimento da pandemia do Covid-19. Antes do surto do coronavírus, o termo, apesar de 

conhecido, era pouco utilizado, visto que diversas empresas eram pouco adeptas a ele. Como 

mostra artigo do G1 (HOME OFFICE..., 2020), baseado em levando do C6 Bank e Datafolha, 

mais da metade dos trabalhadores das classes A e B aderiram ao home office durante a 

pandemia. Esse levantamento indica que, para este tipo de trabalho, os colaboradores devem 

ser capacitados, visto que, quanto maior o nível de escolaridade do mesmo, maior o índice de 

migração para o teletrabalho. 

Chiavenato (2014, p. 99) cita o teletrabalho como: “o trabalho em casa por 

encomenda, com ou sem o vínculo empregatício, plugado nos avanços da tecnologia da 

informação.” O autor ainda fala da melhora da capacidade de vida nesta modalidade, que 

evita o estresse proveniente do trânsito, além de melhorar a produtividade da empresa. 

 

2.6 Virtual Private Network (VPN)2 

 

                                                 
2 Rede Virtual Privada 



11 

 

É fato que a segurança de dados é algo a se levar em consideração, independente da 

mudança que acontecerá na empresa. Com a mudança para o home office, é importante que a 

organização reveja essas questões. A Rede Particular Virtual, ou Virtual Private Network – 

VPN, (Hamann, 2015), é uma forma segura e privada de conectar dois dispositivos em uma 

rede. Sua função é fazer com que os usuários tenham seus dados assegurados, sem que 

terceiros possam ter acesso, definindo números de IPs (Internet Protocol3) para cada máquina, 

que funcionam como um “CPF” ou “CNPJ”, que designam cada equipamento. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, será discorrido sobre o rumo tomado para os objetivos estabelecidos 

neste presente estudo serem alcançados, levando em consideração pesquisas já realizadas 

acerca do tema home office e de seu constante crescimento no ano de 2020, em virtude da 

pandemia de COVID-19, uma vez que esta determinou o distanciamento social em vários 

períodos do ano de 2020, fazendo com que esta modalidade fosse utilizada em alta escala, 

tendo maior visibilidade no mercado. As pesquisas foram realizadas entre os meses de agosto 

e outubro de 2020. As metodologias utilizadas para esta pesquisa foram a exploratória e a 

bibliográfica. 

A pesquisa exploratória, segundo Gil (2020, p. 41): 

 
[...] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas 

pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado.  

 

Fonseca (2020) define como pesquisa bibliográfica como aquela baseada em 

levantamento de pesquisas teóricas previamente realizadas, podendo ser livros, artigos, 

páginas de web sites. Este tipo de pesquisa permite que o autor colete mais informações sobre 

o que já fora estudado acerca do tema em questão. 

Neste estudo, foram utilizadas pesquisas qualitativa e quantitativa (ou método 

estatístico). De acordo com Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa qualitativa pode ser 

compreendida como “método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade, pois 

considera que os fatos não podem ser relevados fora de um contexto social, político, 

econômico etc”. O método estatístico, segundo Gil (2008, p. 17) “fundamenta-se na aplicação 

da teoria estatística da probabilidade e constitui importante auxílio para a investigação em 

ciências sociais. Há que se considerar, porém, que as explicações obtidas mediante a 

utilização do método estatístico não podem ser consideradas absolutamente verdadeiras, mas 

dotadas de boa probabilidade de serem verdadeiras.”  

 

4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Os resultados obtidos no decorrer desta pesquisa serão apresentados neste capítulo, 

com o intuito de responder às questões propostas na mesma. 

 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

 

Com o intuito de se familiarizar com o tema home office, foi realizada uma pesquisa 

sobre o aumento gradativo do uso desta modalidade atualmente. Ficou evidente, durante a 

                                                 
3 Protocolo de Internet, traduzido pelo autor. 
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pesquisa, que essas mudanças no mercado de trabalho deram-se principalmente por conta do 

isolamento social, provocado pela pandemia do Covid-19. 

De acordo com pesquisa online realizada pela Robert Half, empresa líder mundial em 

recrutamento especializado, e divulgada pelo G1 – Globo.com (2020), é possível perceber que 

o atual cenário pandêmico em 2020 fez com que diversas empresas adotassem a modalidade 

do teletrabalho, em virtude do isolamento social. Segundo o estudo, foi realizada uma 

entrevista, entre os dias 04 e 21 de maio, com mais de 800 trabalhadores de escritórios 

brasileiros com 18 anos ou mais; deste total, 78% afirmaram estar em home office. Logo 

abaixo, há uma pesquisa quantitativa, a qual mostra os resultados sobre o seguinte 

questionamento: “Qual dos seguintes sentimentos positivos você sentiu em relação ao seu 

trabalho nas últimas semanas? ”. 

 

 

Tabela 1 - Sentimentos positivos com relação ao home office 

Sentimentos positivos Porcentagem de resposta 

Sei que é possível realizar meu trabalho em 

casa 
67% 

Meu equilíbrio entre trabalho e vida pessoal 

melhorou por não haver necessidade de 

deslocamento 

49% 

Estou mais confortável usando tecnologia 25% 

Me aproximei dos colegas 10% 

Me aproximei do meu chefe 9% 
Fonte: Modificado a partir de (HOME OFFICE..., 2020). 

 

Em contrapartida, a mesma pesquisa mostrou resultados não tão satisfatórios, como 

mostra abaixo.  

 

 

Tabela 2 - Sentimentos negativos com relação ao home office 

Sentimentos negativos Porcentagem de resposta 

Demonstram preocupação sobre a possível 

perda do emprego neste atual cenário 
74% 

Julgam estar realizando uma jornada de 

trabalho mais longa em casa do que 

realizavam na empresa 

52% 

Acreditam possuir dificuldade em construir 

relacionamentos fortes com colegas se as 

equipes não estiverem no mesmo prédio 

45% 

Sentem dificuldades em mudar de carreira 20% 
Fonte: Modificado a partir de (HOME OFFICE..., 2020). 

 

Uma outra pesquisa, esta realizada pela Fundação Instituto de Administração (FIA), 

denominada como “Pesquisa de Gestão de Pessoas na Crise de Covid-19”, entre os dias 14 e 

29 de abril, contando com a participação de 139 empresas brasileiras, mostrou que 70% das 

empresas entrevistadas afirmaram encerrar ou manter em parte a modalidade de trabalho, 

visto que há mais riscos de processos trabalhistas. (UOL, 2020).  

O professor Filipe Talamoni Fonoff, um dos responsáveis pela pesquisa, informa que 

que há riscos jurídicos para a migração total para o regime do home office. Segundo Fonoff 
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(2020), “Isso gera um risco jurídico: no limite, os funcionários poderiam cobrar o aluguel das 

casas onde moram das empresas para quem trabalham”. 

De acordo com esta pesquisa realizada pela FIA, Rodrigo Souza Gomes (2020), 

diretor de pessoas e organização da Braskem, afirma que, apesar da flexibilidade que o 

teletrabalho proporciona, os colaboradores ainda sentem a necessidade de haver o trabalho 

presencial, porém com menor frequência. 

Segundo pesquisa publicada em coluna do Estadão (2020), a empresa XP 

Investimentos mostra que, através de pesquisa interna, “95% dos funcionários gostariam de 

manter, pelo menos, um dia de trabalho remoto”. 

Guilherme Sant’Anna, sócio e responsável pela área de Gente & Gente da XP, aponta 

que, através de sondagens realizadas até maio de 2020, foi constatado que a maioria dos 

funcionários tem uma certa preferência pela modalidade home office. Segundo Sant’Anna, é 

possível chegar na conclusão que tal preferência se dá pelo fato de que os funcionários se 

mostraram mais confortáveis com o fato de não despender tantas horas no trânsito, além da 

locomoção dentro do escritório para participar de reuniões, que, agora, podem ser realizadas 

através do computador com apenas alguns cliques.  

 

 

Tabela 3 - Tendência da utilização do home office pós-pandemia 

Quantidade de dias trabalhados semanais 

à distancia (em home office) 
Taxa de preferência 

01 dia, pelo menos 95% 

Entre 03 e 04 dias 60% 
Fonte: Modificado a partir de Pereira (2020). 

 

Guilherme também informou, na pesquisa, que a XP Investimentos deu total suporte 

ao teletrabalho de seus colaboradores, disponibilizando toda a infraestrutura necessária para 

manter a produtividade e satisfação dos mesmos, como mesas, cadeiras, computadores, e 

reembolsos para despesas exigidas para o trabalho em casa. 

Além da satisfação, os empregadores também devem se atentarem na segurança e 

preparo dos colaboradores para essa nova situação. A falta de treinamento pode ocasionar em 

acidentes de trabalho, ocasionando, às vezes, problemas irreversíveis. 

De acordo com reportagem publicada pelo G1 (2020), a construtora Cyrela foi multada 

em R$ 10 mil, por conta de uma infração cometida à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 

a qual teria firmado um contrato de aquisição de imóvel com seu cliente. Este, por sua vez, 

relata ter recebido contatos não autorizados de instituições financeiras, consórcios, entre 

outros. A ação diz que tal instrumento contratual apenas citou a possibilidade de inclusão 

destas informações do mesmo com finalidade de preenchimento no banco de dados. Tonia 

Yuka Koroku, juíza da 13ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, disse haver a infração do 

Art. 2º da LGPD, que prevê os fundamentos desta lei, sendo o respeito à privacidade e a 

inviolabilidade da intimidade, honra e da imagem alguns deles. 

Isto posto, a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) impôs para a área 

empresarial uma responsabilidade significativa, exigindo aprofundamento no estudo da 

mesma, que estabelece, inclusive, multas consideráveis. 

 

 

4.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos através das pesquisas mostram que o home office é uma 

modalidade que está cada vez mais sendo adotada pelas empresas, porém há algumas 
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mudanças necessárias para a implantação do mesmo. Conforme descrito na Tabela 3, ficou 

clara a preferência dos colaboradores pelo home office. 

Para que esta modalidade mantenha a produtividade dos colaboradores, é necessário 

instruí-los, através de treinamentos acerca da nova forma de trabalho, bem como a demonstrar 

clareza com relação às normas da empresa, que deve ser formalizada através de contrato 

individual de trabalho, levando em conta todas as necessidades do empregador e colaborador. 

Além do treinamento, é importante que a empresa invista na infraestrutura de seus 

colaboradores no teletrabalho, disponibilizando ferramentas e recursos para que possam 

produzir com eficiência e eficácia. Vale ressaltar que a empresa se desdobre para manter bons 

relacionamentos para com e entre os trabalhadores, evitando o distanciamento da mesma, uma 

vez que esta união se faz importante para o rendimento do trabalho e cooperação da equipe. 

Como foi visto, ao aderir à modalidade do home office, um ponto que deve ser 

bastante considerado é a segurança de dados da organização, uma vez que se torna muito mais 

fácil a fuga das informações, pelo fato de os colaboradores estarem praticando suas atividades 

fora do ambiente profissional. Desta forma, para que se mantenha a segurança dos dados da 

empresa, faz-se necessário a implantação de ferramentas, sendo uma delas a chamada VPN 

(Virtual private network), a qual, segundo Renan Hamann (2015), deve-se seguir o seguinte 

processo: 

1. Criptografação de dados; 

2. Definição de números de IPs (Internet Protocol) para os dispositivos, para 

identificação do remetente dos dados; 

3. Envio dos dados através do “túnel” criado por essa rede; 

4. Identificação do remetente pelo receptor; 

5. Descriptografação dos dados; 

6. Armazenamento no computador destino 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração do presente estudo, possibilitou perceber o aumento gradativo da 

modalidade do teletrabalho nos dias atuais, ainda mais por conta da pandemia da Covid-19, 

porém, também deixou claro que algumas empresas não estavam preparadas para tal 

mudança, que acontecera de forma súbita, mostrando a importância do treinamento e 

capacitação dos colaboradores, para o bom funcionamento da mesma. Vale ressaltar que esses 

quesitos estão presentes em todos os seguimentos da área empresarial, tais como: logística, 

recursos humanos, marketing, pós-venda, recuperação de crédito, financeiro, call center. Em 

vista disso, é imprescindível que o administrador se volte para eles de forma contínua, visto 

que proporciona ótimos resultados, tanto para a organização, quanto para os colaboradores. 

Deste modo, este estudo buscou contribuir para a compreensão dos conceitos de 

treinamento e capacitação, sendo que, a respeito do teletrabalho, por ocasião da pandemia, 

ocorreu uma limitação a respeito de referências sobre este assunto. 

Neste sentido, torna-se indispensável valorizar a realização de treinamentos e 

capacitações dos colaboradores, de forma ampla, inclusive, sobre, o correto uso da tecnologia, 

com observação a segurança da informação, respeitando-se o sigilo, que norteia as atividades 

empresariais, especialmente, na modalidade do home office, evitando-se consequências 

graves, que poderão comprometer a proteção de dados. Deste modo, espera-se que os 

administradores invistam nestas áreas, não apenas para lidar com a situação atual, que se deu 

em virtude da referida pandemia, mas também para preparar as organizações a lidarem com 

situações futuras de mudanças com maior facilidade, sempre visando a resiliência de todos os 

envolvidos, que é a capacidade de se adaptar conforme mudanças. 
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Diante da importância do presente estudo, cabe sugerir a realização de novos estudos, 

em virtude da necessidade de valorizar, continuamente, os treinamentos e capacitações na 

área empresarial. 
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