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Nossa tecnologia pode fazer muito pela sua empresa.

do6aprendizados
sobre o futuro trabalho

No ano de 2020, o planejamento que as empresas haviam feito em relação 
ao uso da tecnologia teve que ser antecipado por conta da pandemia. Nesse contexto, 
a Cisco se tornou a principal aliada da transformação digital para parceiros e clientes. 

MAIORES
Aprendizados

4.7
vezes  trabalhadores remotos

do que antes da pandemia

Geração Z:
NATIVOS DIGITAIS

O trabalho remoto também amplia as possibilidades de se se aproximar da geração Z, oferecendo uma perspectiva 
atraente para os trabalhadores jovens, digitais, flexíveis e diversificados. As empresas que puderem contar 

com esses recursos terão uma vantagem competitiva em relação à concorrência.

Desafios globais do trabalho remoto
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Poder se adaptar e responder com agilidade 
a acontecimentos ou condições inesperadas 

é fundamental para o sucesso de uma empresa. 
Seja ao enfrentar um problema, abraçar uma nova 
ideia ou oportunidade, ou adotar uma tecnologia, 

a facilidade de adaptação é um fator crucial. 

Agilidade dos negócios

dos trabalhadores consideram 
que o maior aprendizado tenha 
sido a adaptação ao trabalho remoto60% 

das empresas já contam 
com uma iniciativa consolidada 
de transformação futura60% 

Um ambiente de tecnologia atualizado
é fundamental para que a empresa trabalhe
com agilidade e eficiência. Uma tecnologia 

ultrapassada torna os processos de transformação 
difíceis ou até mesmo impossíveis. Um modelo 

de TI mais moderno permite que as equipes reajam 
com rapidez às constantes mudanças de demanda. 

O real valor da tecnologia

acreditam que a adoção 
da nuvem aumentou64% 
reconhecem que já dispunham 
das ferramentas de tecnologia, 
mas não lhes davam tanto valor58% 

A adoção de uma abordagem mais moderna, 
como a do uso de tecnologia virtual, tem grande 
impacto sobre a produtividade. Entretanto, alguns 

trabalhadores também sentiram seus efeitos. 

Produtividade da força de trabalho

dos trabalhadores tiveram 
problemas com relação a:45% 

A tecnologia de colaboração digital facilita 
o trabalho remoto e a interação, porém 

é necessário adotar uma abordagem flexível durante 
a fase de transição, para que se possa usufruir 
do melhor dos dois mundos (remoto e físico).

A natureza essencial da interação social

dos trabalhadores optaram 
por usar:50% Mais

de
Processos de trabalho

Coordenação das atividades
Cumprimento dos objetivos
Horário de funcionamento

Eficiência na tomada de decisões

Tecnologia de videoconferência
Ferramentas de bate-papo

Avaliações e testes interativos

O trabalho remoto abre possibilidades 
interessantes, maximizando a disponibilidade 

de talentos antes inatingíveis, vencendo distâncias 
geográficas e diferenças sociais, educacionais, 

culturais e econômicas. 

A oportunidade de incorporar mais talentos

A pandemia afetou a saúde física e mental 
dos trabalhadores, levando gestores e executivos 

de nível sênior a adotar uma abordagem 
de trabalho mais flexível, transparente e centrada 

no funcionário. 

O futuro da saúde e do bem-estar 

dos funcionários tiveram dificuldade 
para conciliar a vida pessoal 
e profissional76% 
reconhecem que há dificuldade em 
manter o moral e a energia das equipes 
de trabalho sempre em níveis altos73% 
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