
Seu guia para a nova 
era do trabalho

A adoção do ambiente de trabalho 
híbrido



Abrindo o caminho para 
o futuro do trabalho

Estamos entrando em uma nova era do trabalho. 
A recente mudança para o trabalho remoto fez com 
que empresas e equipes reinventassem a forma de 
trabalhar quando as reuniões presenciais não são 
possíveis. Agora, as organizações buscam novas 
maneiras de seguir adiante, oferecendo desde a 
possibilidade de estabelecer acordos de trabalho 
flexíveis até a garantia de um retorno seguro ao 
escritório. Apesar dos desafios, isso nos confere 
uma oportunidade única de melhorar 
significativamente a maneira como as pessoas 
trabalham, independentemente de onde estejam. O 
caminho é adotar o ambiente de trabalho híbrido.

Leia a pesquisa global 
sobre a força de trabalho

afirmam que depois da epidemia de Covid-19 os 
negócios se fortaleceram de alguma maneira.

https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/hybrid-work/redesign-work-reimagine-the-future.html


As tendências apontam para um ambiente de 
trabalho híbrido 

Somente          da força 
de trabalho global 
espera retornar 
totalmente aos 
escritórios quando 
eles reabrirem.

No futuro que se 
desenha, a flexibilidade 
é essencial.

Dos entrevistados, 
acreditam que, no futuro, 
terão reuniões com pessoas 
que vão estar trabalhando 
de casa.

Essas tendências estão nos levando a um novo ambiente de 
trabalho híbrido, uma abordagem que possibilita ter ambos 
funcionários trabalhando remotamente e no escritório, ao 
mesmo tempo em que oferece às pessoas a flexibilidade de 
escolher onde e como querem trabalhar. 

É preciso ter locais de 
trabalho inteligentes 
para obter melhores 
experiências.

Entre as grandes 
empresas, 
planejam reduzir o 
tamanho dos 
escritórios.

O espaço dos 
escritórios será 
otimizado.

A colaboração 
virtual já se tornou 
mais "agradável".

             desejam melhorar 
seus ambientes de 
trabalho com tecnologia 
inteligente.



“ “
Um requisito fundamental para o ambiente de trabalho híbrido é 
oferecer aos funcionários ferramentas de colaboração intuitivas 
que disponibilizem vários recursos, como envio de mensagens, 
atendimento de chamadas, compartilhamento de conteúdo e, 
claro, a possibilidade de trabalhar em conjunto de qualquer lugar.

Melhor experiência e maior produtividade dos 
funcionários.

Mais agilidade e flexibilidade para a empresa.

Otimização das despesas imobiliárias.

O que é um ambiente de trabalho 
híbrido?

Agora sabemos que não é necessário 
estar no escritório todos os dias para 
ser eficiente e realizar o trabalho
Participante da pesquisa da Freeform Dynamics

Benefícios do ambiente de trabalho 
híbrido:

Expansão do banco de talentos e capacidade 
de reter os melhores.

Um ambiente de trabalho híbrido oferece colaboração flexível e 
contínua de qualquer lugar. Embora os benefícios sejam nítidos, 
essa mudança exige que a experiência das pessoas ao trabalhar 
em casa ou no escritório também seja diferente.



“
O home office é uma extensão do escritório 
corporativo. Com o ambiente de trabalho híbrido, 
nunca foi tão importante poder trabalhar em qualquer 
lugar e ter acesso a ferramentas que ofereçam 
suporte à produtividade e à colaboração. Os 
funcionários que trabalham remotamente, ou de forma 
alternada entre o home office e o escritório, precisam 
ter acesso a dispositivos de colaboração e software 
projetados especificamente para garantir a alta 
qualidade do trabalho em equipe e uma experiência 
de usuário perfeita, onde quer que eles estejam.

Construindo um ambiente de trabalho híbrido

O novo centro de colaboração é em 
casa.

Os edifícios comerciais têm uma 
única função
Apesar das mudanças radicais, o escritório veio para ficar. 
Ele serve como um ponto central para que as pessoas se 
envolvam em experiências colaborativas enriquecedoras, 
construam relacionamentos com os colegas e se 
conectem com a cultura da empresa e a comunidade no 
espaço de trabalho. Com um modelo de ambiente de 
trabalho híbrido, espera-se uma maior rotatividade dos 
funcionários no escritório. E a tecnologia é necessária para 
ajudar os funcionários a encontrar espaços disponíveis 
para trabalhar e colaborar, proporcionando um ambiente 
mais seguro. Um espaço de escritório menor oferece mais 
oportunidades de expandir experiências inteligentes 
promovidas pela tecnologia. 



 

As três etapas do ambiente de trabalho híbrido 

Cada uma dessas etapas oferece a oportunidade de construir a base do 
ambiente de trabalho híbrido e fazer a transição de maneira ágil e dimensionada. 

Ofereça suporte aos 
funcionários remotos

Planeje um retorno 
seguro ao escritório

Ofereça experiências 
de trabalho inteligentes

 dos funcionários 
desejam ver mudanças 
para se sentirem mais 
seguros no trabalho.

 afirmam que 
precisam de tecnologia 

inteligente para melhorar 
o ambiente de trabalho.

Como projetar o ambiente de trabalho híbrido 

Saiba mais sobre o ambiente de trabalho híbrido

 dos funcionários 
querem ter ferramentas 

para aprimorar a 
experiência das reuniões 

em home office. 

https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/hybrid-work.html


Criando uma ponte entre o home office e o 
escritório da empresa

A colaboração virtual promovida pela inteligência artificial 
(AI) pode oferecer uma experiência ainda melhor do que 
a das reuniões presenciais, mas requer as ferramentas 
adequadas. Embora muitas empresas acreditem que 
apenas um notebook seja o suficiente, está claro que as 
experiências de imersão são importantes.
O passo mais importante para capacitar as equipes 
remotas é escolher a plataforma de colaboração correta. 
Ao procurar a solução certa, leve em conta a experiência. 
As pessoas podem alternar facilmente entre mensagens, 
chamadas e reuniões? Se um quadro branco for criado, 
toda a equipe poderá acessá-lo de qualquer lugar? As 
pessoas podem esperar ter a mesma experiência de 
tecnologia, tanto em casa quanto no escritório? Existe 
disponibilidade de recursos de IA para reduzir distrações, 
eliminar o atrito, capturar itens de ação e fornecer as 
informações necessárias sempre que as pessoas 
precisarem?
Contar com uma tecnologia inteligente no ambiente de 
trabalho pode melhorar muito a experiência de 
colaboração. Ao oferecer cancelamento de ruído com 
base em IA e dispositivos de colaboração dedicados que 
proporcionam uma ótima experiência de reunião 
diretamente nos notebooks, o home office deixou de ser 
apenas uma segunda opção de ambiente de trabalho.

das pessoas se frustram ao fazer 
videoconferências quando estão 
trabalhando de casa.

Um assistente digital para capturar notas de reuniões 
e itens de ação: 51% 

Os principais dispositivos e funcionalidades que 
aprimoram as reuniões em home office são:

Um fone de ouvido de alta qualidade: 59%

Tecnologia de quadro branco digital: 47%

Equipamento exclusivo para videoconferências: 35%



Planejando o retorno ao escritório

Enquanto as empresas avaliam cuidadosamente como 
modificar os ambientes de trabalho para promover o 
retorno seguro dos funcionários ao escritório, os 
dispositivos de videoconferência desempenham um papel 
importante na conexão de equipes distribuídas e 
fornecem recursos inteligentes que ajudam a informar os 
trabalhadores sobre as diretrizes adotadas. Além disso, 
eles também fornecem alertas quando uma sala está 
acima da capacidade e notificam os funcionários sobre a 
última vez que a sala foi higienizada. Os recursos de 
inteligência artificial (IA), como assistentes digitais de nível 
empresarial, são fundamentais para oferecer experiências 
automatizadas nas salas de reuniões e áreas comuns dos 
edifícios.
Sensores, inteligência artificial e análises avançadas 
podem ser usados para criar um ambiente de trabalho 
mais seguro e saudável, enquanto mensagens inteligentes 
na tela ajudam a direcionar o tráfego de pessoas e evitar 
o risco de superlotação e contaminação. Todas essas
funcionalidades oferecem informações valiosas para os
departamentos de TI e de Recursos Humanos, bem como
para os gestores das instalações, ajudando a otimizar o
espaço de trabalho.

dos funcionários querem se sentir 
seguros com as mudanças, antes 
de retornar ao escritório.

Congestionamento dos elevadores: 62%

Compartilhar o escritório com os demais: 61% 

Higienização das salas: 52%

Ultrapassar a capacidade de distanciamento social de uma sala: 41%

Saiba mais como a tecnologia pode permitir um retorno seguro ao escritório

As principais preocupações relacionadas a 
trabalhar no escritório são:

Manusear dispositivos compartilhados: 64%

https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/hybrid-work.html


Criando locais de trabalho inteligentes para 
preparar os escritórios para o futuro 

Fornecer aos funcionários remotos a tecnologia certa e garantir 
um retorno seguro ao escritório são aspectos fundamentais 
para a continuidade dos negócios. E, nesse sentido, as 
empresas que sairão mais fortes da pandemia serão aquelas 
que estão pensando estrategicamente, com uma visão de 
longo prazo para o futuro do trabalho. A construção de uma 
base para o ambiente de trabalho híbrido logo no início garante 
que a empresa esteja bem posicionada para se adaptar e se 
sobressair nos próximos anos. As soluções inteligentes para o 
ambiente corporativo da plataforma Cisco Webex® oferecem 
suporte para a força de trabalho moderna. Seja no home office 
ou nas salas de reunião, monitores, sensores, inteligência 
artificial e automação oferecem experiências de tecnologia que 
aceleram essa transformação e mantêm os funcionários 
seguros e produtivos. 



O que o futuro guarda?

Embora o ambiente empresarial continue evoluindo, nossa pesquisa 
mostra o que as pessoas desejam agora e no futuro. Elas esperam 
que a tecnologia possa ajudá-las o tempo todo. E querem se 
conectar com a empresa e a cultura corporativa, e ter flexibilidade. 
O ambiente de trabalho híbrido é a melhor maneira de fazer isso e 
oferecer experiências com base na tecnologia para otimizar custos 
imobiliários e reter os melhores talentos. 

No futuro, o espaço de trabalho vai estar onde você estiver – no 
home office ou em qualquer outro lugar –, proporcionando a você a 
flexibilidade de escolher onde e como deseja trabalhar. Vai querer 
perder essa oportunidade? 
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Conheça nossas soluções de trabalho híbrido

Encontre o dispositivo certo para você 

O ambiente de trabalho híbrido 
está aqui. Você está pronto?

https://www.cisco.com/c/pt_br/solutions/hybrid-work.html#~solucoes
https://webex.postclickmarketing.com/Webex-Maturity-Tool



