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Apresentação
O Guia Trabalho na era Pós-Covid-19 é uma publicação da CCI França-Brasil em 
parceria com suas Comissões Digital, Jurídica e de RH, com objetivo de auxiliar 
colaboradores e lideranças a enfrentarem os desafios do período atual, organizarem ações 
e projetos, e construírem insights para melhor posicionar suas empresas. Reunimos neste 
material tendências, perspectivas do ambiente de trabalho e dicas para implantar 
programas, ser eficiente, manter a cultura empresarial  e promover a saúde no contexto 
de pandemia e de soluções home office.
 
Seja por meio do trabalho remoto em formato total ou parcial, times e empresas precisam 
estar alinhados e sentirem-se próximos para poderem prosperar em tempos desafiadores 
e de tantas transformações. Lembramos que as normas jurídicas para o trabalho remoto 
são equiparáveis àquelas do trabalho presencial. Entendemos que o aporte de conteúdo 
qualificado e compartilhamento de experiências são importantes ferramentas  para 
ampliar nosso olhar em meio ao período inédito em travessia. 
 
Por isso, este Guia propõe-se também a servir como o início de uma conversa e troca de 
informações. Neste sentido, para eventuais perguntas que surgirem sobre trabalho na era 
pós-Covid-19, oferecemos um canal para que você  possa encaminhá-las e debatê-las com 
especialistas. No dia 13 de outubro, às 10h, nossas Comissões Digital, Jurídica e de RH  
promoverão um webinar no formato Perguntas & Respostas para abordar os 
questionamentos recebidos, e assim ampliar nosso bate-papo sobre esse tema. 
 
Boa leitura e esperamos você em nosso encontro virtual!
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Tendências do trabalho no pós-Covid-19
Reunimos insights sobre o futuro do trabalho de acordo com especialistas da Columbia 
Global Centers. Confira:
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CENÁRIO MACRO

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) acelerou 
e amplificou transformações digitais. A tecnologia 
deixou de ser peça complementar aos negócios, 
ocupando um espaço fundamental nas companhias. 

Trabalho remoto, motivação de colaboradores e 
propósito das organizações saíram do lugar de debate 
e reflexão para virarem ação. 

A inovação também segue na mesma direção, onde 
inovar em produtos, serviços e processos virou 
prática necessária para competitividade e adaptação 
das empresas no contexto atual.  

A aceleração de um movimento já existente.

Principal preocupação das empresas e lideranças será 
recrutar e reter talentos.

Até 2025 entre 75% e 80% da força de trabalho no mundo 
será composta por millennials (Y) e geração Z. O que eles 
querem irá ditar o mercado de trabalho.

A Covid-19 afetou nossas percepções, impactando nossa maneira de nos relacionar, 
consumir e trabalhar. Millennials (Y) e a geração Z irão influenciar as relações de trabalho 
em um mundo mais tecnológico e com novas competências sendo exigidas.  
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Tendências do trabalho no pós-Covid-19

5 TENDÊNCIAS PARA O MUNDO PÓS-PANDEMIA
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- Flexibilidade valorizando a balança de tempo;
- Comunicação mais direta, fluida e feedback 
frequente (uso de ferramentas interativas tal como 
gamificação);
- Investimento em pessoas e plano de treinamento;
- Posicionamento estratégico apoiando bandeiras e 
causas sociais.
- Foco no Branding: essencial ter presença digital 
com estratégia que valorize o colaborador e 
destaque os valores da empresa.

TENDÊNCIAS PARA LIDERANÇA 

Gerenciar times remotos requer comunicação objetiva e acompanhamento dos 
resultados durante todo o processo. Evolução do approach das lideranças:

TENDÊNCIAS PARA COLABORADORES

- Equilíbrio entre vida pessoal e trabalho dentro de casa: importância do “MeTime”
- Saúde mental: alinhar expectativas é fundamental para manter o equilíbrio na 
relação empregado e empregador.
- Trabalhar mais horas não significa ser mais produtivo: ser eficiente consiste em ter 
metas claras, processo fluido, comunicação direta e foco em resultado.

- Como você está?
- Como o trabalho está sendo desempenhado?
- O que posso fazer para ajudar?
- O que mais você precisa?
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Perspectivas para o ambiente de 
trabalho: o que mudou

Pesquisa da ADP Research Institute* indica as principais perspectivas dos trabalhadores 
nos cenários pré e pós-Covid-19. A primeira parte do estudo foi realizada entre os meses 
de novembro e dezembro de 2019 e ouviu 32 mil trabalhadores, em 17 países do mundo. 
Já a segunda edição ocorreu no mês de maio deste ano e ouviu 11 mil trabalhadores em 
seis países (Espanha, Reino Unido, EUA, China, Índia e Brasil). 
Veja os dados do levantamento:
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OTIMISMO DOS TRABALHADORES

Afirmaram estarem otimistas:

Antes 
Covid-19 

Depois 
Covid-19 

TRABALHO FLEXÍVEL

8,7 milhões de pessoas 
trabalharam de forma 
remota no Brasil, número 
inferior ao estimado para 
o potencial de teletrabalho
(20,8 milhões de pessoas).

Fonte: Carta de Conjuntura do IPEA nº 
48/2º trimestre de 2020 - Teletrabalho 
na pandemia: efetivo versus potencial.  

Colaboradores que dizem acreditar que suas empresas  possuem políticas de trabalho flexível:

Antes 
Covid-19 

27% Depois 
Covid-19 

50%

Lideranças que permitem trabalho flexível 
(outros países):

Brasil

Antes 
Covid-19 

19% Depois 
Covid-19 

28%

86% 84%

HORAS DE TRABALHO 
E REMUNERAÇÃO
Os entrevistados perguntaram aos trabalhadores 
quantas horas por semana acreditavam que 
trabalhavam sem remuneração. Na primeira 
edição do estudo, os brasileiros responderam 
que cerca de 4,3 horas. 

Já no segundo levantamento, a média subiu para 
5,3 horas, sendo que os EUA tiveram o 
crescimento mais acentuado, passando de 
4,1 para 7,1 horas.

*Pesquisa publicada no site G1 em 10/09/2020.
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Dicas home office: eficiência + cultura 
empresarial e jurídica + saúde 
de colaboradores
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PROGRAMA DE TRABALHO REMOTO PERMANENTE: 
COMEÇANDO DO ZERO

Durante a quarentena, muitas empresas foram pegas de 
surpresa ao ter que se adaptar ao home office. Após alguns 
meses vivenciando esse formato de trabalho, algumas 
organizações começaram a considerar a manutenção desse 
modelo como uma opção contínua. 

A pergunta que você deve se fazer antes de 
tudo é: Será vantajoso para a empresa e os 
colaboradores ter como forma de trabalho o 
trabalho remoto? 

DICA: realizar um brainstorming com membros da empresa para entender o ponto de vista 
de cada um e tomar uma decisão, pois vai depender muito da sua cultura empresarial.


Segunda pergunta muito importante também é: A sua empresa tem 
condições de oferecer uma boa estrutura para o trabalho ser realizado 
fora do escritório, garantindo os resultados e a performance com 
segurança e bem-estar dos colaboradores?

Se as respostas das 2 primeiras perguntas forem positivas, siga em frente.
Como primeiro passo, sua empresa pode criar um Programa baseado na adesão voluntária 
dos colaboradores, definindo alguns pré- requisitos básicos:

- Quem? (os cargos elegíveis e não elegíveis, sabendo justificar o porquê).
- Quando? (1, 2 ou até 3 vezes por semana).
- Como? (ergonomia, equipamentos, custos como energia e alimentação).

Ressaltando que o trabalho remoto, por lei, se equipara ao trabalho presencial, 
estando os empregados e empregadores obrigados a respeitar os direitos e deveres 
de tal equiparação, inclusive no que se refere à segurança e medicina do trabalho e 
aos meios de comando, controle e supervisão das atividades.



EFICIÊNCIA E A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA

DICAS DE LIVROS

Remote: 
Office Not 
Required  
Jason Fried

The Shift: 
The Future of 
Work is already 
here  
Lynda Gratton

Passaporte 
para o Futuro  
Gabriel Pinto

Desenvolva as habilidades dos seus líderes para gestão à distância. Eles devem adquirir 
novos hábitos como:
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Livrar-se da vontade de controlar: trabalhar por objetivos e resultados é a chave
DICA: alinhar bem os prazos e o nível das demandas de acordo com as competências dos 
seus colaboradores.

Compensar o afastamento por mais comunicação
DICA: estabelecer uma rotina de contatos semanal ou diário, e privilegiar os contatos com 
vídeo e telefone.

Manter laços sociais 
DICA: reservar um tempo para falar sobre outros assuntos, 
como plano de desenvolvimento & carreira, treinamento, vida 
pessoal e trabalho.

DICA DE OURO: trocar o que os olhos não veem o coração 
não sente por longe dos olhos perto do coração!

DICAS DE FERRAMENTAS

1. Armazenamento
de materiais e
documentos na

nuvem
(Cloud Computing)

3. Gerenciamento
de projetos

2. Gestão de
Equipes: comunicar, 
registrar reuniões, 

compartilhar 
arquivos, links e 

dados

4. VideochamadasSlack 
Microsoft Teams 
Workplace

GoogleMeet \ Zoom 
Whereby \ Skype 
Microsoft Teams 

Dropbox
Google Drive 
One Drive  

Trello 
TeamWork  
Bitrix24 \ Asana 



DICAS: CUIDADOS COM A  SAÚDE E O BEM-ESTAR

– Assegurar-se de que o colaborador tem um
espaço em casa com condições apropriadas
(espaço, luz, mobílias) para o home office. Utilizar
um check-list com  fotos  e realizar uma inspeção
no local se puder.

– Fornecer equipamentos de qualidade para os
colaboradores. Verificar as condições da conexão de
Internet é fundamental.
– Treinar o colaborador sobre postura corporal,
alongamentos + momento de descanso (pausas).
– Capacitar os colaboradores para o novo contexto (uso de ferramentas
de EAD e e-learning, por exemplo).
– Avaliar políticas para apoio às famílias e de prevenção a casos de violência e assédio.

DICA: as empresas podem investir em benefícios de apoio como aulas online de 
ginástica laboral, telemedicina, yoga/meditação e respiração, e atendimento 
psicológico.

DICAS PARA MANTER A CULTURA EMPRESARIAL
Segundo o professor e pensador Peter Drucker, “a cultura come a estratégia no café da 
manhã”. No contexto da pandemia de Covid-19, contudo, as empresas precisam cada vez 
mais ser estratégicas em sua abordagem cultural. Não basta ter consciência cultural, é 
fundamental estar culturalmente comprometido.

Não sabemos exatamente  quando a pandemia terá fim, porém sabemos que as culturas 
que nos unem continuarão a mudar e se adaptar. Seja qual for o modelo de trabalho 
adotado, manter foco e equilíbrio requer empatia e vontade de se conectar, ouvir e se 
envolver.

1. Faça mais: pense além do lucro, pense em seu bem maior.
2. Esteja ciente: Permaneça ciente sobre expectativas e necessidades dos
diferentes stakeholders.
3. Reconheça: Os valores de sua empresa e onde precisa mudar.
4. Seja honesto: seja confiável e direto com as informações, feedbacks e conversas.
5. Faça o bem: Agregue valor aos colaboradores e retribua.
6. Seja encorajador: Valorize as pequenas iniciativas.
7. Seja exigente: Mudança requer esforço e comprometimento.

 PÓS-COVID-19
Sumário 

GUIA 
TRABALHO 



Entre em contato conosco para encaminhar dúvidas e sugestões. 
 
Tem uma pergunta para nosso webinar do dia 13 de outubro? 
Clique aqui para enviar. 

Vamos conversar? 
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Voltar Sumário 

comunicacaorj@ccfb.com.br

https://www.linkedin.com/company/c-mara-de-com-rcio-fran-a-brasil-rj
https://www.ccfb.com.br
https://bit.ly/2RJyhF3
https://bit.ly/2RJyhF3



