O retorno do  
trabalho na pandemia

Como as empresas estão se preparando para o
retorno do trabalho durante a pandemia
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Para quem tem  
pouco tempo agora
5 minutos de leitura

1.

Embora ainda existam definições a serem feitas em muitas
empresas, 57,8% delas afirmam que adotarão um sistema
híbrido de trabalho, 22,5% ainda não sabem, 7,8%
preferencialmente remoto, 5,9% totalmente presencial e 5,9%
outros arranjos tais como rodízio presencial por grupos de
pessoas (alfa a delta) ou arranjo que depende do perfil do
cargo, ou presencial uma semana por mês para grupos de
colaboradores e outras áreas 100% presencialmente. Vale
ressaltar que pelo menos 2,9% das empresas mencionaram o
esquema híbrido de 4 dias presenciais e 1 dia remoto.

2.

As ferramentas mais utilizadas para reuniões virtuais vídeo e/
ou voz são Microsoft Teams (em 76,5% das empresas), Zoom
(41,2%), Google Meet (29,4%), Slack (14,7%), WebEx (7,8%),
Workplace Facebook (5,9%) e Skype e Gather.town em 1,0%
das empresas cada

3.

Para troca de mensagens/chat com outra pessoa ou em
grupos (síncrona ou assincronamente) as ferramentas mais
utilizadas são Microsoft Teams Chat (em 65,7% das
empresas), WhatsApp (63,7%), Slack (18,6%), Google Salas/
Chat (10,8%), Workplace Facebook (3,9%) e Zoom, Signal e
Kaizala em 1% das empresas cada
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4.

Sobre as ferramentas utilizadas para pesquisas de clima,
cultura, experiência de colaboradores, 68,8% das empresas
realizam suas pesquisas internamente suportadas por
ferramentas como Google Forms, MS Forms, Pulses, Survey
Monkey, Pin People, Qulture Rocks, Glint, Slack, Qualtrics,
WorkBuzz entre outras. 19,4% utilizam consultorias ou
instituições como GPTW, Mercer, FIA. 11,8% dos
respondentes afirmaram não saber ou não ter essas
ferramentas de gestão de clima, cultura ou experiência dos
colaboradores.

5.

Quanto às ferramentas utilizadas para feedback entre
colaboradores 46,3% das empresas reportam utilizar
reuniões 1:1s seja através de ferramentas específicas
(Workday, Success Factors, Smartleader, Peex, Slack, Qulture
Rocks, Yammer, Solides, Oracle, BambooHR, Culture Amp
entre outras) ou reuniões de feedback presencial ou através
das ferramentas de comunicação remota, 13,7% reportam
utilizarem Jornada de desenvolvimento (PDI, Success Factors,
Qulture Rocks, Pence.ai, Smartleader, Workday etc.), 10,5%
usam uma ferramenta desenvolvida internamente e 10,5%
afirmam não possuir nenhuma ferramenta. Como processos
de troca entre colaboradores e gestores também foram
citadas Conversas de carreira, Kudos/reconhecimento,
Performance Management e Mentoria

6.

Já ferramentas para gestão de recrutamento e seleção o
LinkedIn é utilizado por 28,1% das empresas, enquanto Gupy,
Kenoby, Workday e Success Factors seguem a lista com
14,6%, 10,1%, 7,9% e 6,7% respectivamente. Outras
ferramentas citadas foram Greenhouse, 99jobs, Taleo, Portal
da empresa, Mindsight, Workable, Totvs, Smart Recruiters,
RPO Korn Ferry, Revelo, Panda pé, Oracle, Michael Page,
Lever, Indeed, Hireview, Eightfold, Catho, Cambi e Betha.
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7.

Durante a pandemia a gestão do onboarding de novos
colaboradores se tornou crítica para o fortalecimento da
cultura das empresas. Neste quesito 21,4% das empresas
afirmaram não ter uma ferramenta específica e outros 52,4%
têm o processo mais tradicional suportado por RH, a
liderança e plataforma interna de e-learning. Um pouco mais
que 20% das empresas citaram ferramentas específicas como
Workday, Gupy, Success Factors, Unico RH, Totvs, Recruiting
Marketing, Qulture Rocks, Pin People, Overmediacast, Notion,
Kenoby, Convenia e BambooHR.

8..

A utilização de inteligência artificial para suportar a cultura e
processos de gestão de pessoas ainda é muito incipiente. Um
pouco mais de 20% das empresas afirmam utilizá-la em
processos como Recrutamento e seleção, HR Analytics, Chat
bot atendimento RH, Processos transacionais, Melhoria de
processos, Feedback 360 e Desenvolvimento de pessoas.
Algumas ferramentas citadas foram Gupy, Success Factors e
Pence.ai embora saibamos que muitas das outras
ferramentas aqui citadas anteriormente já utilizam essa
tecnologia.

Quanto à pesquisa, realizada na segunda quinzena de agosto de 2021,
participaram 102 empresas e 108 pessoas, sendo 67% gerentes e diretores, 15%
líderes de equipes e 18% contribuidores individuais. 55% delas tem mais de 1000
colaboradores e 25% menos que 250 colaboradores
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Agora que você tem  
mais tempo
30 minutos de leitura
Após 18 meses de pandemia do
COVID-19, muitas mudanças e
adaptações vividas individualmente e
coletivamente e graças à cobertura de
vacinação no Brasil estamos
observando como as empresas estão se
preparando para o retorno ao trabalho
mais presencial, sem desconsiderar que
para muitos o trabalho remoto nem
chegou a acontecer.

Esta pesquisa foca nas ferramentas
utilizadas pelas empresas para essa
preparação, em outras pesquisas a
serem desenvolvidas em breve vamos
explorar outros aspectos mais
relacionados aos aprendizados
relacionados à transformação cultural/
digital experimentada e aos impactos
na saúde organizacional e das pessoas.
Gostaríamos de oferecer uma visão
integrada da gestão da cultura e das
pessoas como pano de fundo para
destacar os resultados da pesquisa a
apontar possíveis caminhos.

Por que focamos nas ferramentas
digitais?

Em nossa opinião, a capacidade de uma

empresa ter sucesso nesta nova era
digital pós pandêmica e de mudança
climática dependerá cada vez mais de
possuírem uma cultura única e pessoas
engajadas, saudáveis e ativistas. Será 

necessária muita energia e colaboração
para navegar neste contexto cada vez
mais complexo e incerto que as
empresas e sociedade encontrarão. 

As ferramentas nesta pesquisa estão
servindo como proxy do que as
empresas serão capazes de construir
neste período, elas revelam a
transformação do ambiente de
trabalho e a capacidade de adaptação
aos novos tempos. Faremos algumas
inferências a partir dos dados da
pesquisa mas considerem isso como
somente uma possibilidade de
entendimento do contexto e possíveis
caminhos a seguir e não como nossa
recomendação ou proposta de
evolução para cada empresa.
Esperamos que as informações e
reflexões que trazemos ajudem você e
sua empresa a se preparar melhor
nesta jornada rumo ao desconhecido
na construção de um mundo melhor!


Perguntas  
e respostas
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1. Como será o esquema de trabalho no retorno
da pandemia?

Entre os outros esquemas, foram
comentados
Rodízio semanal entre grupos Alpha
e Delta (bolhas), obedecendo o
distanciamento de 2 m. Cada grupo
corresponde a 25%-40% da nossa
capacidade tota
Haverá 3 modelos de trabalho,
presencial, híbrido e remoto de
acordo com o perfil do carg
Presencial uma semana por mês
(revezando as áreas da empresa que
estarão lá presencialmente toda
semana
Percentual definido por área,
conforme atividades. Mínimo de 20%
presencial, máximo de 60%
presencial

Híbrido a ser definido por cada time
(de 1 a 4 dias por semana
presencial)
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1. Como será o esquema de trabalho no
retorno da pandemia?
Claramente o ambiente de trabalho
para os próximos meses/anos será
diferente do que era há dois anos.
Entendemos que isso consolidará um
processo de mudança dos escritórios e
utilização das ferramentas de
comunicação e colaboração síncronos e
assíncronos a fim de incluir a todos e ao
mesmo tempo reforçar a cultura da
empresa. Atividades como a
colaboração em troca de informações,
feedbacks, sincronização de times e
entre times, geração de ideias e
inovação deverão ser suportadas por
ambientes e ferramentas de trabalho

bem pensadas e flexíveis, a partir de
uma mentalidade do melhor em cada
feature e conectividade de aplicativos/
sistemas para propiciar essa
flexibilidade e adaptabilidade. Em um
mundo de arquiteturas abertas e
conectadas é quase impossível
encontrar o melhor para cada
necessidade a partir de um fornecedor
apenas, ao contrário, um ecossistema
de fornecedores interconectados e em
rede nos parece a melhor arquitetura
organizacional para esses novos
tempos.

Para ilustrar isso considere esta
ilustração acima, que facilita a conexão
síncrona de times híbridos. Pessoas no
escritório se conectam com
participantes remotos em um ambiente
virtual integrado, proporcionando a
todos a mesma experiência e acesso às
informações e ferramentas para melhor
contribuir. O relatório “Collaboration in

the Hybrid Workplace” da Steelcase,
disponível aqui, apresenta mais
exemplos e possibilidades para a
conexão síncrona de times híbridos.
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1. Como será o esquema de trabalho no
retorno da pandemia?
Tão importante quanto o trabalho
síncrono é o trabalho assíncrono, que
acomoda melhor os ritmos,
necessidades e estilos individuais dos
colaboradores, aspecto fundamental na
retenção de talentos nesta nova era.
Ferramentas como Slack, Trello, Miro/
Mural, GitHub, Notion e várias outras
ajudam os times a manterem-se
atualizados com a evolução do trabalho
e empoderados para contribuir da
melhor maneira nos tempos
combinados. 

Novos ambientes, novas ferramentas e
tecnologias, novas formas de trabalhar,
novos comportamentos, nova visão de
mundo, novas crenças, esses são os
desafios para os novos arranjos de
trabalho apontados pelas empresas.
Até antes da pandemia existia uma
crença predominante que a cultura de
uma empresa só poderia ser fortalecida
através do contato pessoal e constante
entre líderes e liderados. 

Vimos que parte dessa crença se
provou equivocada, muitas
organizações já declararam trabalhar
de forma remota ao redor do mundo
adaptando-se ao novo ethos. Em nossa
opinião, o que as diferencia é a gestão
ativa da evolução cultural e
adaptabilidade neste novo mundo.
Essas organizações colocam no centro
da agenda da liderança os artefatos que

ajudam a moldar e dar visibilidade à
cultura desejada, propósito, manifestos,
símbolos, rituais, ritmos e sistemas
organizacionais. Acreditamos que,
mesmo no contexto do trabalho
híbrido, essa forma de viver a cultura
seja a mais eficaz para manter viva a
cultura desejada.

As próximas questões da pesquisa
buscaram mapear as ferramentas
utilizadas em vários processos de
gestão do trabalho e pessoas que dão
pistas, de certa forma, de como as
empresas estão se preparando para um
novo padrão de trabalho híbrido.
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2. Quais ferramentas são utilizadas em sua
empresa para reuniões virtuais em voz ou vídeo?

Alinhadas à estratégia “best-of-breed”1
para sistemas digitais, 57,8% das
empresas utilizam mais de uma
ferramenta. Isso propicia a flexibilidade
que os times necessitam para operar
internamente, mas também com
agentes externos (clientes,
fornecedores, sociedade).

As ferramentas para reuniões de vídeo
e voz talvez sejam as mais importantes
para propiciar uma experiência híbrida
síncrona inclusiva e engajadora para
um time trocar perspectivas, resolver
problemas, criar e avaliar possibilidades
e nutrir o tecido social necessário para
colaboração.


Nossa dica é fazer de qualquer
interação híbrida uma interação mais
humana, começando com um rápido
check-in dos participantes e checando a
visibilidade e inclusão de todos com
relação às informações que serão
utilizadas e participação ativa. Procure
canalizar informações e updates para
as ferramentas assíncronas, deixando
para as reuniões híbridas a conversa
sobre reações, implicações,
processamento de tensões e co-criação
de ações.

1. O melhor sistema em seu nicho ou categoria referenciada. Embora execute funções especializadas melhor do que um
sistema integrado, este tipo de sistema é limitado por sua área de especialidade, segundo o site Techopedia.com
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3. Quais ferramentas são utilizadas em sua
empresa para troca de mensagens/chat com
outra pessoa ou em grupos (síncrona ou
assincronamente)?

59,8% das empresas
afirmaram utilizar mais  
de uma ferramenta.

10
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3. Quais ferramentas são utilizadas em
sua empresa para troca de mensagens/
chat com outra pessoa ou em grupos
(síncrona ou assincronamente)?
Considerando-se que nesta forma de
comunicação existem um grande
potencial para que as pessoas exerçam
suas atividades de forma autônoma
mas ao mesmo tempo dando
visibilidade para os times/interessados,
achamos que a escolha de uma
plataforma que suporte essa forma de
trabalho seja estratégica para as
empresas que querem se tornar mais
ágeis e fluidas. Plataformas que
propiciam fluxo de conversações e
documentos de forma segura e que
ajude a conectar parceiros e clientes a
esses fluxos apresentam uma vantagem
competitiva. Além disso, quanto mais
facilmente integráveis a outras
aplicações “best-of-breed’ através de
APIs (protocolos de integração) maior a
chance da empresa gerar um
ecossistema de sistemas e aplicativos
que facilitarão a vida dos colaboradores
e que irão gerar sinergias e insights
para a empresa que a desintegração de
aplicativos não viabilizariam. Imaginem
a possibilidade de que na sua
plataforma de comunicação assíncrona
já tenha totalmente integrada o
processo de análise de engajamento
das pessoas e do processo de
conversas 1:1, quão fácil seria para o
colaborador utilizar essas outras
ferramentas sem ter que se logar em

outra ferramenta ou sair da plataforma
que está utilizando no trabalho do dia a
dia, assim como quão maior seria a
capacidade de geração de insights
sobre o engajamento e estado mental
nos times e seu grau de conexão e
colaboração!
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4. Quais ferramentas são utilizadas em sua
empresa para pesquisas de clima, cultura,
experiência de colaboradores?

Das quase 90% das empresas que
realizam esse tipo de pesquisa, a
maioria (quase 70%) o fazem utilizando
principalmente suas equipes internas,
enquanto 20% terceirizam o trabalho
para consultorias ou instituições.

Esses processos são chave para que a
organização saiba como os
colaboradores estão conectados,
engajados e felizes por estarem
trabalhando ali, informada por dados e
não somente baseado em percepções
pontuais. Manter a atratividade de sua
proposta de engajamento talvez seja a
melhor forma de atrair e continuar com
os melhores talentos.

Nas novas formas de trabalho que
estão emergindo poder contar essa
capacidade incorporada às plataformas
de comunicação assíncrona da
empresa, obviamente respeitando a
privacidade e confidencialidade das
informações, é uma forma eficaz e
eficiente do uso do tempo dos
colaboradores e líderes, assim como
para geração de insights que
permitiram agir de forma mais rápida e
certeira para manutenção da
atratividade da empresa para seus
colaboradores.
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5. Quais ferramentas são utilizadas em  
sua empresa para feedback entre colaboradores
(1:1s, kudos, jornada de desenvolvimento  
pessoal etc.)?

Também foram citadas pelas empresa
as seguintes ferramentas/práticas, com
menor incidência: Yammer, Synch,
Sponsorship, Solides, Slack, Retros,
PMP, Pence.ai, Mentoria, Culture Amp,
Conversas de desempenho, BambooHR
e All hands.

Algumas das ferramentas listadas no
gráfico acima são aplicáveis tanto no
mundo presencial quanto no virtual,
por exemplo 1:1s. Também é
importante destacar que 1:1s tendem a
envolver quaisquer duas pessoas nas
organizações, inclusive líder e liderado,
e quando nos referimos a somente

Feedback tipicamente é uma prática
entre líder e liderado.

Com este olhar, é reconfortante ver que
a prática de conversas um a um, com
vários objetivos específicos como por
exemplo conhecer melhor um ao outro,
explorar barreiras e oportunidades, dar
e receber feedbacks e reconhecimentos,
combinar melhor coordenação e ajuda,
é tão prevalente nesta pesquisa,
embora achemos que ainda há bastante
espaço para melhorar.
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5. Quais ferramentas são utilizadas em
sua empresa para feedback entre
colaboradores (1:1s, kudos, jornada de
desenvolvimento pessoal etc.)?
Várias ferramentas são utilizadas hoje
em dia, mas gostaríamos oferecer uma
visão integrada de como os diálogos de
coordenação e sincronização entre as
pessoas possam diminuir a carga
burocrática gerada nos sistemas de
gestão de desempenho tradicionais
pois propiciam uma sincronização mais
próxima dos eventos que requerem
esse ajuste entre as pessoas. Outro
benefício da prática de 1:1s mais
constante é o fortalecimento da rede de
relacionamentos na empresa,

aumentando a confiança, o senso de
pertencimento e maior agilidade na
resolução de problemas.
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6. Quais ferramentas/serviços são utilizadas em
sua empresa especificamente para gestão de
recrutamento e seleção?

Também foram citadas, com menor
incidência: Workable, Totvs, Smart
Recruiters, RPO Korn Ferry, Revelo,
Panda pé, Oracle, Michael Page, Lever,
Indeed, Hireview, Eightfold, Docsign,
Catho, Cambi e Betha.

Uma das consequências das empresas
que estão adotando um sistema mais
híbrido de trabalho é a possibilidade de
acessar outros mercados na busca de
talentos, podendo contratar mais
facilmente pessoas de outras regiões
ou países. E pelo que lemos em outros
países esse é um fenômeno global de
forma que outras empresas de fora do
Brasil também estão buscando talentos
por aqui. Isso aumenta muito

a necessidade de leitura de dados
disponíveis no mercado e de processos
mais ágeis de identificação de pessoas
que possam agregar aos times da
organização. Neste campo o uso da
inteligência artificial para ajudar a
identificar padrões com quantidades
enormes de dados é um diferencial de
algumas ferramentas.
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7. Quais ferramentas/serviços são utilizados em
sua empresa especificamente para gestão do
onboarding de novos colaboradores?

Também foram citadas, com menor
incidência: Unico RH, Totvs, Recruiting
Marketing, Qulture Rocks, Pin People,
Overmediacast, Notion, Kenoby,
Convenia e BambooHR.

Em conjunto com a capacidade de
identificação dos talentos necessários
para a organização, um onboarding
bem estruturado e suportado por
ferramentas integradas ajudam as
organizações a melhor performar nos
novos arranjos de trabalho, além de
contribuir para o protagonismo e
autonomia dos novos colaboradores.
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8. Sua empresa utiliza Inteligência Artificial em
seus processos de gestão de pessoas? Se sim, em
que processos/áreas?

Em quase 75% das empresas não há
ainda a utilização de Inteligência
Artificial nos processos de gestão, pelo
menos explicitamente ou com objetivos
específicos de gestão. A maior parte das
empresas que utilizam o fazem em
processos de recrutamento, seleção e
people analytics.
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Conclusões

O novo contexto de trabalho que está emergindo irá requerer das empresas um
novo olhar para as formas como atraem, engajam, desenvolvem, diferenciam e
recompensam as pessoas e as plataformas de comunicação síncrona e assíncronas
são a base sobre a quais esses novos sistemas e rituais poderão ser construídos. 

A abordagem “best-of-breed” nos parece mais preparada para atuar em um
contexto de tanta competitividade e velocidade de mudança uma vez que permite
que a curadoria do que funciona melhor para cada time em uma organização seja
distribuída e propicie o aprendizado rápido formado a partir da inteligência
coletiva. 

Ao mesmo tempo, a capacidade da organização sinergizar os investimentos já
realizados para expandir a capacidade de oferecer serviços, comunicação, conexão
e significado através de uma gestão moderna de sua cultura organizacional aponta
muito potencial para empresas mais humanas, ágeis e com menos burocracia.
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A pesquisa e seus
participantes
Participaram da pesquisa, realizada na segunda quinzena de agosto de 2021, 102
empresas e 108 pessoas, sendo 67% gerentes e diretores, 15% líderes de equipes e
18% contribuidores individuais.

Empresas participantes

