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O modo como 
trabalhamos vai 

mudar, e você vai 
achar isso bom!
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"O que em um primeiro momento parecia passageiro, 
na verdade não era. Veio, surgiu e transformou tudo 
para sempre. Velhas ideias não serão suficientes; é 
hora de se reinventar e ser disruptivo." 

Box1824 
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E agora? Minha rotina diária não existirá mais? Acordar no mesmo horário, 
tomar café da manhã e encarar o trânsito para ir ao escritório todos os dias. 
Encontrar os colegas na pausa do cafezinho e interar-se de outros projetos, 
participar de algumas reuniões, conhecer um novo colega que veio fazer um 
freela, cumprir a agenda e retornar para casa.

Sim, tudo vai mudar, mas isso pode ser bom.
Continuaremos a ter diversos compromissos e tarefas todos os dias, mas 
como as realizaremos irá mudar substancialmente.

Muitas das tendências que já ouvíamos falar no mundo das Startups e 
empresas de tecnologia irão de fato se consolidar rapidamente, e outras 
tantas surgirão como desafios a serem ultrapassados.



TENDÊNCIAS & 
INSIGHTS
1. Home office  

2. Anywhere office  

3. Smart working  

4. Adaptabilidade 

5. Mindset phygital 

6. Cultura e transparência  
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7. Proteção e suporte  

8. Low touch  

9. Meio ambiente  

10. Tecnologia  

11. Aprendizado  

12. Colaboração
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O home office, que já era uma tendência, veio para ficar e trouxe 

uma nova realidade às empresas, provocando mudanças em suas 

estruturas.Para quem ainda tinha dúvidas se esse modelo 

funcionaria de forma massiva, a necessidade de uma súbita 

implantação mostrou uma realidade favorável.  

Depois de um período de adaptação, os colaboradores 

perceberam o ganho de tempo em deslocamentos e controle no 

seu dia a dia, e a produtividade se manteve igual ou aumentada 

em muitos casos. Mudamos rapidamente de um modelo de 

controle para um modelo de confiança e, ao que tudo indica, esse 

será o caminho. 

"O trabalho remoto tornou-se uma necessidade para a maioria dos 

trabalhadores e mostra às empresas - algumas que podem ter 

sido céticas em relação a permitir que a equipe trabalhe em casa - 

que é possível manter a produtividade e a comunicação ". Andrew 

Roughan, diretor administrativo da Plexal, centro de inovação e 

cowork londrino em reportagem para a Forbes. 



Cada vez mais, profissionais utilizam a tecnologia para trabalhar com 
flexibilidade e liberdade. As barreiras deixaram de ser físicas, 
transformando qualquer lugar do mundo, qualquer hora e qualquer 
dispositivo em uma estação de trabalho para um nômade digital. Um 
café no centro, um quiosque na beira da praia, um cowork, uma 
empresa parceira, ou a própria casa são apenas alguns dos inúmeros 
exemplos que podem se transformar em um escritório rapidamente. 

Para as empresas, isso significa um aumento das possibilidades de 
contratação, além de um maior engajamento do colaborador.  

 “Competíamos muito por talentos em poucos lugares, agora não 
temos mais essa limitação”. Guilherme Sant’Anna (Sócio e responsável 
pela área de gente e gestão da XP Inc.)

 "Quando nossos filhos crescerem para serem 
futuros líderes, isso não passará nem pela 

cabeça sobre quando, onde e como eles 
trabalham" 

Joyburnford para Forbes
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Ao dar ao profissional a possibilidade de 
imprimir seu estilo de trabalho, escolhendo 
local, horário, dinâmica e carga horária, 
criam-se possibilidades de crescimento,  
tanto de quem contrata, como do colaborador.

Jornadas adaptadas reduzem níveis de 
estresse e aumentam a produtividade, 
além de possibilitar a retenção de talentos. 
Colaboradores que tem a possibilidade de 
escolha geralmente se sentem mais motivados, 
reconhecidos e retribuem à organização. 

Além disso, a diversidade também sai ganhando. Com a 
possibilidade de trabalho flexível, grupos de pessoas com 
dificuldades, como por exemplo de locomoção ou 
problemas de saúde, podem ter a sua inclusão ampliada. 

Segundo relatório do CIPD, o anúncio de trabalhos 
flexíveis pode ajudar as organizações a acessar um 
conjunto de talentos mais amplo e diversificado, 
podendo obter a melhor pessoa para o trabalho.

"Grande parte da força de trabalho pode nunca retornar 
totalmente a um cronograma padrão de cinco dias, 
baseado em escritórios, seja porque a crise lhe mostrou 
uma alternativa melhor, ou porque os chefes percebem 
que podem liberar milhões em aluguel, mudando-se para 
escritórios menores, mais flexíveis e parecidos com hubs 
para cerca de metade de seus funcionários…"

 Ipsos Globaltrends
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Desk Plus
Variedade de localização (poder trabalhar em outros 
locais que o escritório da empresa – ou seja, poder 
alternar entre o escritório e outros locais à escolha) 

Timeshift
Horas não convencionais (organização do horário 
de trabalho pelo profissional) 

Part Time
Horas reduzidas (escolha do profissional 
de trabalhar menos horas) 

Travellite
Viagens mínimas (redução de viagens de 
negócios, com o uso de reuniões virtuais) 

Microagility
Liberdade de adaptação (possibilidade de o profissional 
poder fazer ajustes no seu próprio dia de trabalho) 

Remote
Independência na localização (trabalho 
totalmente remoto e deslocalizado)
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Segundo a WERK, 
empresa que ajuda as 

empresas a implantarem 
o trabalho flexível, 

existem aspectos que 
podem ser abordados:
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Para entender as 
motivações do trabalho 
flexível, como está sendo 
feita a sua implantação e 
quais os obstáculos que 
ainda existem, foi feita uma 
pesquisa pelo IWG 
com 15 mil pessoas em 100 
diferentes países. Th
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• 85% dos entrevistados responderam que a 
flexibilidade ajudou o negócio a ser mais 
produtivo 

• Mais de 50% dos colaboradores já trabalham 
fora do escritório principal pelo menos dois dias 
por semana 

• 80% dos entrevistados garantiram que, com 
duas ofertas similares, recusariam a que não 
tivesse possibilidade de trabalho flexível 

• 65% dos negócios afirmam que o trabalho 
flexível ajudou a diminuir os gastos fixos, lidar 
melhor com os riscos e melhorar o portfólio. 
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De um modo geral, os resultados mostram 
que empregadores e empregados 
convergiram para o trabalho flexível: 
empregadores na busca de reduzir despesas 
e aumentar a produtividade e, empregados a 
fim de alcançar um melhor equilíbrio entre 
vida profissional e pessoal. 

PESSOAS
No Brasil, a porcentagem de pessoas que já 
consideram o trabalho flexível como o novo 
padrão é de 72%, um pouco abaixo da média 
global que é de 75%. No Japão, esse número 
já chega a 80%. 

EMPRESAS
Entre as empresas que oferecem uma política de 
trabalho flexível, a média global ficou em 62%. No 
Brasil, esse número é de 67%. 

CULTURA EMPRESARIAL
Globalmente, 60% das pessoas ainda relatam que 
mudar uma cultura de trabalho não flexível de 
longa data é um obstáculo à introdução de trabalho 
flexível. O medo de como a cultura da empresa 
pode ser afetada e a falta de compreensão dos 
benefícios é destacada por dois de cada cinco 
entrevistados. Esse parece ser um dos grandes 
obstáculos para as empresas. 
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EMPRESAS

ALEMANHA 
80% dos negócios já tem um plano de trabalho 
flexível ou estão em fase de implementação

ARGENTINA 
87% dos empresários sente que a empresa 
é mais produtiva devido ao trabalho flexível 
e 45% deles acreditam que o negócio tenha 
ficado até 40% mais produtivo

AUSTRÁLIA 
84% dos negócios estão usando o 
trabalho flexível para retenção de talentos 

PESSOAS 

BÉLGICA 
98% dos trabalhadores, 
quando confrontados com 
duas opções, rejeitam a que 
não possibilita flexibilidade 

CANADÁ 
68% dos trabalhadores já têm um 
espaço preparado para trabalhar 
em casa, mas apenas 35% teve os 
equipamentos pagos pelas empresas 
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Vivemos em um mundo V.U.C.A.: volátil, incerto, complexo e 
ambíguo. Ser capaz de se adaptar de forma ágil é uma habilidade 
fundamental para sobreviver em tempos difíceis. 

Aliar capacidades técnicas com adaptação ao contexto é essencial 
para o profissional e também para as empresas se manterem 
atualizados. Muitos escritórios adotaram ambientes flexíveis, 
criando locais propícios para utilização de métodos ágeis.

A tendência é que esse tipo de espaço ganhe mais importância nas 
corporações que buscam se adaptar rapidamente às mudanças.  
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A tecnologia possibilitou a convergência entre os ambientes 
físico e digital, de forma que as rupturas entre 

esses meios estão cada dia menores. 

Como aceleradora desse processo, a pandemia tem 
impulsionado empresas a transformarem rapidamente seus 

ambientes de trabalho para serem sanitariamente mais seguros, 
além de confortáveis e estimulantes à criatividade.

Nesse novo momento os ambientes de trabalho deverão 
estar preparados não apenas para vídeo conferências, 

mas para serem totalmente interativos e imersivos, onde 
quem está trabalhando remotamente possa se sentir e fazer

 parte dos times de forma fluida e rápida. 

Um exemplo desses espaços é o Hexágono da Microsoft, que 
permite interação multidimensional entre os participantes, 

externos e paredes de informações de tecnologia 
acessadas por todos os participantes.  

 

A Unilever Rússia participou recentemente 
de uma feira de carreiras projetada na forma 
de um jogo online. Os participantes 
puderam visitar versões de 8 bits dos 
edifícios de escritórios da empresa, 
aprender sobre as funções disponíveis e 
interagir com representantes virtuais. 

O formato foi projetado para permitir que os 
graduados procurem estágios, programas 
de liderança e vagas na empresa, conheçam 
os colaboradores da Unilever e tirem 
dúvidas sobre os papéis.



Um dos maiores desafios destas novas formas de trabalho é
a manutenção do engajamento aos valores da empresa.

Neste contexto, o espaço corporativo ganha relevância e 
ressignificação, tornando-se um centro de disseminação e 
imersão na cultura empresarial, onde as pessoas se conectam 
com valores intangíveis das empresas, como missão e propósito. 
Um ótimo exemplo é o Global innovation center, um centro de 
pesquisa da Shiseido que está aberto ao público.  

O desafio seguinte será extrapolar as paredes dos “head quarters” 
e, de forma verdadeira e efetiva, criar conexão emocional entre a 
marca e seus colaboradores distribuídos pelos seis continentes. 

   
  

"A transparência está transformando as paredes de cada 
organização em vidro.  Os consumidores podem ver por 
dentro e, como consequência, sua cultura interna é uma 
parte cada vez mais importante da sua marca." 
Trendwatching  
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CULTURA E 
TRANSPARÊNCIA
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73% dos colaboradores nos EUA dizem 
que, após a COVID-19, elas estarão 
preocupadas com a disseminação de 
doenças no local de trabalho, de acordo 
com um relatório da GP PRO 

A retomada dos trabalhos presenciais vem desafiando os especialistas, visto 
que a proximidade entre as pessoas poderá aumentar os níveis de ansiedade 
e diminuir a produtividade e, neste contexto, a higiene será um tema 
prioritário aos locais de trabalho. 

Algumas empresas, como a WeWork, maior cowork mundial, já anunciaram 
suas medidas de proteção, aumentando a higienização, priorizando o espaço 
pessoal e implementando sinalização comportamental, visando assim uma 
volta ao trabalho com mais tranquilidade. 

"Quando as pessoas voltarem ao trabalho, queremos que elas se sintam 
seguras"
Sandeep Mathrani CEO WeWork
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 A tecnologia também será a grande 
propulsora de um mundo com baixo 
atrito. Sensores de presença, 
comandos por voz, etapas removidas 
ou digitalizadas são tendências que 
devem ser aceleradas rapidamente.

Um estudo, realizado antes da 
pandemia, feito pela Gartner, previa 
que até 2030, 25% das interações dos 
profissionais com aplicativos seriam 
via voz. Um crescimento exponencial 
visto que em 2019 apenas 3% se 
utilizam esse tipo de aplicação.  

Para se adaptar ao novo cenário, as 
empresas precisarão investir em 
diversas tecnologias.
A sede da Bee'ah, nos Emirados 
Árabes, projetada pelo escritório da 
Zaha Hadid, já utiliza mecanismos 
bastante interessantes e avançados de 
tecnologia low touch. Em toda a sede, 
dificilmente as pessoas tocam o 
prédio com as mãos. 
Todas as aberturas são acionadas com 
sensores de reconhecimentos facial e 
de movimentos, inclusive os 
elevadores. Sabe o tradicional 
cafezinho? É pedido via smartphone. 



Deixar o carro em casa por alguns dias, trabalhar de forma 
flexível e diminuir as viagens nos trouxeram um novo olhar 
sobre nossas ações e trouxeram a reflexão de como podemos 
dar seguimento a um novo olhar. Transportando este 
pensamentos para os locais de trabalho, os elementos naturais 
como plantas há muito já fazem parte deste universo, desde a 
mera presença de vegetação, até vistas de ambientes naturais 
tem sido associados com o aumento da produtividade, 
criatividade e bem estar. Começa a tomar corpo um 
movimento de mudança dos grandes centros, onde grandes 
corporações buscam cidades com melhor qualidade de vida 
para se instalarem.  

Segundo o professor da UFJF, Fabrício Alvim Carvalho, “Essas 
novas formas de relação a distância, sem tanta necessidade de 
transportes e de um crescimento exacerbado, vão favorecer a 
recuperação dos sistemas ambientais. Muitas extinções 
previstas terão alguma chance de ser revertidas em 
ecossistemas menos alterados e mais equilibrados”

...não há maneira mais fácil, rápida e barata 
de reduzir sua pegada de carbono do que 

reduzindo as viagens de transporte. 

Kate Lister, presidente da 
Global Workplace Analytics
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A tecnologia possibilitou a convergência entre os ambientes 
físico e digital, de forma que as rupturas entre 

esses meios estão cada dia menores. 

Como aceleradora desse processo, a pandemia tem 
impulsionado empresas a transformarem rapidamente seus 

ambientes de trabalho para serem sanitariamente mais seguros, 
além de confortáveis e estimulantes à criatividade.

Nesse novo momento os ambientes de trabalho deverão 
estar preparados não apenas para vídeo conferências, 

mas para serem totalmente interativos e imersivos, onde 
quem está trabalhando remotamente possa se sentir e fazer

 parte dos times de forma fluida e rápida. 

Um exemplo desses espaços é o Hexágono da Microsoft, que 
permite interação multidimensional entre os participantes, 

externos e paredes de informações de tecnologia 
acessadas por todos os participantes.  

 

De forma rápida, nos últimos tempos ampliamos a 
percepção da nossa interligação com o meio ambiente 
e notamos o real impacto das nossas ações. 



3. Produtividade
A luz natural desempenha um papel surpreendentemente importante 
em termos de aumento da produtividade dos funcionários , pois 
aumenta a criação de melatonina. Esse hormônio regula os ciclos de 
sono e vigília das pessoas e, portanto, faz uma diferença material em 
seus níveis de energia. 

4. Retenção de pessoas
Uma pesquisa recente da Peldon Rose indicou que a manutenção e a 
melhoria do ambiente do escritório aumentam os sentimentos de 
lealdade em 53% dos trabalhadores de todas as gerações, chegando a 
dois terços entre os millennials. Isso ocorre porque demonstra que o 
empregador se preocupa com as condições de trabalho e, por extensão, 
com elas.

5. Identidade visual
De acordo com um estudo da Associação Americana de Ciências 
Psicológicas, leva apenas um décimo de segundo para alguém formar 
uma impressão de um local. O princípio se aplica a possíveis novos 
funcionários ou clientes que avaliam os escritórios de uma organização 
pela primeira vez. Coldrick, da Cobus, diz: "É importante que o caráter e a 
personalidade de uma empresa correspondam exatamente ao que elas 
desejam, e a saúde e os elementos esteticamente agradáveis do design 
biofílico significam que o reconhecimento da marca é reforçado".

“Os limites entre trabalho e vida pessoal 
estão se tornando cada vez mais embaçados, 
de modo que a ideia de bem-estar e 
como otimizá-lo está se tornando 
cada vez mais importante."

Um relatório da Raconteur listou cinco benefícios 
que as empresas podem ter ao incorporar elementos 
da natureza e buscar a iluminação natural nos 
locais de trabalho:

 1. Saúde física
Ao introduzir plantas, em vasos ou na forma de paredes 
verdes vivas, no ambiente do escritório, é possível 
melhorar significativamente a qualidade do ar. 

 
2. Bem-estar mental
Estima-se que a maioria das pessoas no mundo 
desenvolvido gaste até 90% de seu tempo dentro de 
prédios e carros. Mas, de acordo com a organização 
britânica de saúde mental Mind, estar em espaços 
verdes ou trazer a natureza para a vida cotidiana pode 
ajudar a reduzir sentimentos de estresse ou raiva, 
fazendo as pessoas se sentirem mais calmas, além de 
confiança e autoestima. 
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"Depois de superarmos este momento tão desafiador, 
sentiremos algumas mudanças fundamentais em nossa vida: 
sairemos mais conscientes da importância da conexão 
genuína e da empatia entre as pessoas e olharemos de uma 
nova maneira para o potencial da tecnologia como 
habilitadora de negócios, de aprendizado e para promover o 
bem."

 Paula Bellizia (VP de vendas, marketing e operações da 
Microsoft Américas Latina)

 “Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que 
transformará fundamentalmente a forma como vivemos, 
trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e 
complexidade, a transformação será diferente de qualquer 
coisa que o ser humano tenha experitado. 

Klaus Schwab (no livro A quarta revolução industrial)

A tecnologia nos permitiu seguir com as 
atividades mesmo em meio a uma pandemia. É 
importante que os escritórios estejam abertos a 
todos os recursos que ela nos permite,  auxiliando 
nas interações e crescimento das equipes, mesmo 
que não estejam fisicamente no mesmo local. 

O que vimos foi o grande potencial de gerar 
conexões reais num ambiente virtual. 
O que antes era exclusivo das áreas de TI , agora 
se tornou uma competência que todos os 
profissionais e empresas devem dominar. Ser 
digital se tornou ferramenta obrigatória. 
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“A COVID-19 demonstrou a importância da prontidão 
digital, que permite que a vida e os negócios 
continuem como de costume ― o máximo possível 
― durante pandemias. Criar a infraestrutura 
necessária para apoiar um mundo digitalizado e 
manter-se atualizado será essencial para qualquer 
empresa ou país permanecer competitivo no mundo 
pós-COVID-19, além de adotar uma abordagem 
centrada no homem e inclusiva à governança de 
tecnologia”

World Economic Forum

Para se adaptar ao novo cenário, as 
empresas precisarão investir em 
diversas tecnologias.
A sede da Bee'ah, nos Emirados 
Árabes, projetada pelo escritório da 
Zaha Hadid, já utiliza mecanismos 
bastante interessantes e avançados de 
tecnologia low touch. Em toda a sede, 
dificilmente as pessoas tocam o 
prédio com as mãos. 
Todas as aberturas são acionadas com 
sensores de reconhecimentos facial e 
de movimentos, inclusive os 
elevadores. Sabe o tradicional 
cafezinho? É pedido via smartphone. 



Empresas são mais que locais de trabalho, 
como define Frederic Laloux, “são vetores de 
evolução da sociedade”. 

Construir um ambiente de crescimento e 
desenvolvimento de novas habilidades será 
um grande diferencial para captação de jovens 
talentos. 

Espaços que apoiem a troca e a 
experimentação ajudam a desenvolver um 
ambiente de aprendizado e estimulam a 
cultura de inovação na empresa. 

Neste mundo do novo normal, as corporações 
precisarão construir locais destinados à 
constante troca de conhecimento e ambientes 
de aprendizagem em todos os meios, físico e 
digital, sejam com espaços muito bem 
projetados ou plataformas para e-learning. 

 
 

Atul Bansal, co-fundador da empresa de design de escritórios Sheila 
Bird Group, acrescenta: “A maioria dos CEOs ainda não fez a conexão 
entre espaço e aprendizado. Mas eles deveriam. Hoje, se você deseja 
incentivar a qualificação contínua, voce não 'ensina'; você só precisa 
de espaço no trabalho para compartilhar informações. 

Quando as pessoas não se sentem seguras, elas contribuem com 
ideias que estão no meio do caminho. Para que a aprendizagem 
aconteça, você precisa estar em algum lugar onde os limites possam 
ser ultrapassados. ” Adrienne Gormley, chefe do Dropbox Business na 
Europa, Oriente Médio e África
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1.  Espaços de Pesquisa 
aprendizado à distância, aprendizados imersivos. 

 2. Espaços de Criação
trabalho em equipe, colaboração e integração.  

 

3. Espaço de Descoberta 
aprendizado investigativo, para colocar em prática, 
produzir e aplicar ideias.  

 

4. Espaço de Troca 
planejamento, coensino, conversas informais, 
design thinking.  

 

5. Espaço de Comunicação 
compartilhamento de ideias, ensinos rápidos e 
aprendizados em grupos à distância.   
 

Segundo estudo do 
escritório Little, 
existem 5 tipos de 
espaços de 
aprendizado:  
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COLABORAÇÃO
A troca de conhecimentos é capaz de gerar novas perspectivas, impulsionar 
ideias e encontrar soluções inusitadas para os problemas. Em um mundo 
que está sendo reestruturado, a colaboração pode ser uma resposta efetiva 
para a recuperação. 

As empresas, além de incentivar os profissionais a trabalhar em grupos 
diversos, devem criar espaços especiais, com mesas coletivas, telas e 
interações, onde os encontros são criados e potencializados, gerando uma 
experiência de grande crescimento a todos, tanto pessoal como profissional. 

"Com a colaboração multifuncional dentro das empresas, cada vez mais 
colaboradores sairão da sua zona de conforto, extrapolando seus campos e 
especialidades, para experimentar novos setores dentro da organização. Ou 
seja, um executivo de vendas poderá ter a oportunidade de trabalhar 
juntamente com o marketing e vice-versa. E não necessariamente serão 
áreas correlatas, já que uma troca de conhecimentos e experiências entre 
pessoas de humanas e exatas, por exemplo, é extremamente proveitosa.”

Mariana Mendes da Beerorcoffee
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