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Determinando o 
futuro do trabalho 
híbrido

A pandemia do coronavírus de 2020 causou um efeito 
transformador sobre onde e como nós trabalhamos. Há 
quase dois anos, as mudanças tecnológicas e culturais estão 
cultivando um normal mais justo e gentil.

https://www.dell.com/pt-br


Principais conclusões
Já que os fechamentos acionados para diminuir  
a disseminação da pandemia de Covid-19 
forçaram os funcionários do mundo todo  
a trabalhar remotamente, o próprio conceito  
de local de trabalho foi desvinculado de sua 
longa associação à localização física e passou  
a significar trabalhar de qualquer lugar.

A redefinição do local de trabalho introduziu 
desafios tecnológicos e culturais — adotar as 
tecnologias certas para oferecer suporte a uma 
equipe de trabalho recém-remota, por um lado,  
e manter os funcionários recém-remotos 
produtivos. 

Em geral, as organizações descobriram que 
aspectos como produtividade dos funcionários, 
moral, inovação e, até mesmo, experiência  
do cliente não sofreram com a mudança — e,  
em muitos casos, melhoraram. Agora,  
os funcionários esperam que os ambientes  
de trabalho sejam flexíveis, colaborativos  
e responsivos às suas necessidades individuais.
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 local de trabalho" costumava ser definido  

pela localização física. Mesmo quando os 

funcionários estavam trabalhando com afinco, 

mas em outro lugar (em casa ou na estrada), 

eles estavam "fora do escritório". Quando os 

escritórios começaram a fechar, em março de 2020, para reduzir 

a pandemia de Covid-19, poucos perceberam que estavam 

embarcando em uma transformação fundamental e duradoura 

do próprio conceito de "local de trabalho" e de sua relação  

com ele. Os funcionários e os gerentes tiveram que se ajustar 

rapidamente à medida que as semanas passavam sem que  

o retorno ao escritório estivesse próximo. Muitas empresas 

tiveram que lidar com a capacitação de uma equipe de trabalho 

recém-remota e, ao mesmo tempo, manter os funcionários 

produtivos e descobrir como a pandemia afetaria seus negócios 

para melhor ou pior. À medida que todos se acostumavam com  

o "novo normal" (crianças e animais de estimação aparecendo 

em videoconferências e pessoas aprendendo a desfocar  

o plano de fundo para ocultar seus home offices improvisados),  

as mudanças necessárias começavam a mostrar o caminho  

para um futuro do local de trabalho que poderia ser melhor  

que o "antigo normal". 

A Dell Technologies, gigante em computação e infraestrutura,  

se viu reexaminando suas próprias suposições sobre o mundo 

do trabalho e redefinindo todas as expectativas, diz Jennifer 

Saavedra, diretora de recursos humanos da empresa.  

"No início, eu ouvia as pessoas dizerem: 'Mal posso esperar  

para voltar a fazer as coisas como antes'. Essa nunca foi uma 

estratégia para o sucesso", afirma Saavedra. "Precisamos refletir 

sobre os últimos 18 meses. O que aprendemos? Quais são as 
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grandes lições que queremos levar adiante? Quais foram alguns dos 

desafios ou obstáculos? Como nós renovamos as expectativas?"

Saavedra vê muitos "aspectos excelentes": oportunidades para sermos 

mais eficientes, produtivos e inclusivos e maneiras para que o local  

de trabalho reinventado atinja metas que, antes, eram impossíveis. 

 

Por exemplo, a equipe de vendas da Dell com mais de 25 mil membros 

nunca conseguiu se encontrar em um lugar ao mesmo tempo — isso 

sem mencionar as equipes de recursos humanos, finanças e marketing 

que oferecem suporte a ela. Assim como muitas empresas, a Dell 

costumava realizar eventos presenciais de treinamento e liderança para 

todos os gerentes de vendas, confiando que as estratégias e o senso 

de propósito compartilhado nessas reuniões chegariam a todos os 

demais funcionários.

 

A pandemia mudou tudo isso. De repente, os gerentes não podiam se 

encontrar pessoalmente, mas todos podiam se reunir virtualmente, em 

plataformas de videoconferência como o Zoom. Embora essa tenha 

sido uma ótima oportunidade de conexão e comunicação, descobrir 

como envolver tantas pessoas em um ambiente virtual foi um desafio, 

diz Saavedra. "Não basta apenas replicar o que era feito em uma 

experiência presencial ou em sala de aula".

 

O 

" Precisamos refletir sobre 
os últimos 18 meses.  
O que aprendemos? Quais 
são as grandes lições que 
queremos levar adiante? 
Quais foram alguns dos 
desafios ou obstáculos?"

  Jennifer Saavedra, diretora de recursos 
humanos da Dell Technologies 

“ 
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Os recursos para desenvolver habilidades ou absorver novos 

materiais que, antes, geralmente eram entregues em cenários  

de classe ou de grupo, foram movidos para o Dell Learning 

Studio on-line, que as pessoas podem visitar individualmente 

quando quiserem. O componente de grupo dos eventos, agora 

realizados virtualmente, se concentra na colaboração  

e no networking. "Em vez de ter um programa de liderança  

ou de treinamento, temos uma experiência de liderança  

ou de treinamento", acrescenta Saavedra. "Essa mudança  

na linguagem reflete a mudança do projeto".

A Dell reinventou toda a sua função de treinamento: por exemplo, 

os planos individualizados de aprendizado foram expandidos, 

ampliando o treinamento em grupo para 15 mil engenheiros  

de mais funções de trabalho para abordar requisitos e lacunas 

de conhecimento específicos.

 

Adotando a tecnologia  
e a cultura, juntas 
Redefinir o local de trabalho para que ele seja independente  

de uma localização física exigiu mudanças fundamentais na 

tecnologia e na cultura organizacional. Em grande parte, isso 

não significa redefinir o "trabalho" em si, que ainda se concentra 

em resultados como produtividade, inovação, comunicação, 

experiências do cliente e outras principais medidas de 

desempenho. Mas, para muitos funcionários, essas mudanças 

rápidas e necessárias provaram que o ambiente de trabalho 

pode ser flexível, colaborativo e independente da localização  

e ainda possibilitar a conclusão do trabalho, talvez até uma 

maneira melhor que antes. O produto final — o cumprimento das 

metas — substituiu em grande parte as relações interpessoais 

como uma principal medição de desempenho.

 

A Deloitte, uma empresa global de consultoria, chama esse  

novo paradigma de "distribuição por padrão". A pesquisa 

realizada pela empresa revela que 77% dos 

funcionários dizem que podem ser tão produtivos 

— ou até mais — trabalhando de casa (embora  

a maioria pense ser produtiva cerca de 58%  

do tempo). "Os empregadores devem se 

concentrar em aprimorar a experiência  

da equipe de trabalho reduzindo reuniões  

e e-mails obrigatórios e se concentrar  

na cultura e no bem-estar", diz Alex Braier, 

diretor-gerente e líder da Deloitte em estratégia 

organizacional, design e transformação para o setor 

público dos EUA. 

Os dados da Dell também refletem melhores condições de 

trabalho, inclusive menos estresse e melhores conexões com 

Figura 1 

Os benefícios de trabalhar 
de qualquer lugar
As organizações que estão se esforçando para 
adotar o trabalho "híbrido" — uma combinação 
de trabalho remoto e no escritório — relatam 
funcionários mais satisfeitos e produtivos, menores 
custos operacionais e menor rotatividade da equipe.

Maior produtividade

52%

Maior eficiência

49%

45%

Menores custos operacionais 

Aprimoramento das inovações

44%

Colaboração mais eficaz

36%

Fonte: "Work from anywhere: Empowering the future of work",  
Dell Technologies em parceria com a Intel e a VMware, com base em uma  
pesquisa feita com dois mil responsáveis pelas decisões de TI do mundo 
todo, junho de 2021 

Menor rotatividade de pessoal 

32%

Acesso a um pool de talentos mais amplo

32%

Maior satisfação/bem-estar dos funcionários 

56%

38%
dos responsáveis pelas decisões de  

TI temem que o retorno a um local  
de trabalho físico fará com que  

tenham menos tempo para  
passar com a família.     

Fonte: "Work from anywhere: Empowering the future of work", da Dell Technologies, 2021

https://www.delltechnologies.com/pt-br/what-we-do/connectedcio/work-learn-anywhere.htm#overlay=/asset/pt-br/solutions/business-solutions/briefs-summaries/dell-empowering-the-future-of-work.pdf
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de indicadores das salas de guerra centralizadas 

para as telas individuais dos membros da 

equipe que estão em casa e configurando 

alertas para que eles não percam informações 

essenciais nem oportunidades de agir caso 

precisem se afastar do computador.

 

A transformação teve tanto sucesso que, 

embora a empresa tenha pensado em retornar  

ao menos parcialmente à configuração presencial  

em 2021, optou por continuar usando o "modo  

da pandemia". Dessa forma, "As pessoas podem 

permanecer em casa. Elas podem jantar com suas famílias"  

e ainda ser eficazes, diz Felch.

 

Aproveite o momento com tecnologia
Embora, como muitas empresas, a Dell Technologies já tenha 

tido um número significativo de funcionários que trabalharam de 

casa em período integral ou ocasionalmente, a pandemia realçou 

a diferença drástica entre "ocasionalmente" e "período integral 

durante meses". 

"Nosso roteiro não incluía dizer: 'Vamos permitir que todos 

trabalhem de casa'. Mas, como todos os outros departamentos 

de TI, nós nos reunimos e fizemos isso acontecer", diz Felch. 

               

Ao contrário do ambiente de TI controlado de um escritório 

central, "casa" pode significar qualquer coisa: um desktop  

que também é usado para tarefas de casa, jogos e reuniões via 

Zoom com os avós; um apartamento dividido com cinco colegas, 

cinco notebooks e um roteador sem fio temperamental; 

nenhuma outra conexão com a Internet além de um ponto  

de acesso móvel. "Todos têm um ambiente diferente.  

Nós precisamos descobrir como torná-los bem-sucedidos  

em seus trabalhos", afirma Felch.

colegas. Por exemplo, mais de metade das 

organizações que estão instituindo um modelo  

de trabalho "híbrido", ou seja, incorporando uma 

combinação de trabalho remoto e no escritório 

nas agendas dos funcionários, relata  

o aumento da satisfação e do bem-estar  

dos funcionários (consulte a Figura 1).

Embora muitos gerentes experientes não 

estejam confortáveis com o local de trabalho 

distribuído porque acham que podem gerenciar melhor 

as pessoas quando podem vê-las, Braier afirma que 

isso é um mito. "A porcentagem de funcionários que 

você pode ver de uma só vez é muito pequena. Realizar  

o trabalho usando ferramentas virtuais de colaboração  

pode permitir que você colete enormes volumes de dados e, 

minerando esses dados, você poderá entender muito melhor 

como o trabalho está realmente sendo feito".

 

Os gerentes de uma organização podem usar os metadados 

criados nas plataformas de colaboração para ver o padrão geral 

de quais funcionários estão colaborando e quais estão ficando 

de fora, quais estão conduzindo reuniões e quem está 

participando delas. Eles podem monitorar se os diferentes 

grupos e interesses são representados em todas as equipes 

relevantes, ampliando as metas de diversidade, equidade  

e inclusão de sua organização. A concentração nos metadados 

em vez de monitorar as atividades individuais mantém  

a mineração de dados anônima e, ao mesmo tempo, permite  

que os líderes monitorem a integridade geral de sua equipe  

de trabalho distribuída.

A Black Friday da Dell — como para muitos varejistas, o maior  

dia de vendas do ano — sempre foi um evento presencial de alta 

pressão, com "salas de guerra" montadas no mundo todo para 

monitorar e reagir ao desempenho de cada promoção individual 

e com centenas de funcionários trabalhando 24 horas por dia. 

Jen Felch, diretora digital e CIO da Dell, afirma que a pandemia 

forçou uma grande reformulação — movendo todos os painéis 

" Nosso roteiro não incluía dizer:  
'Vamos permitir que todos trabalhem  
de casa'. Mas, como todos os outros  
departamentos de TI, nós nos reunimos  
e fizemos isso acontecer".

   Jen Felch, diretora digital e  
CIO da Dell Technologies

52%
dos responsáveis pelas decisões de TI 

passam metade ou mais do tempo 
trabalhando remotamente, enquanto 

63% gostariam de trabalhar dessa  
forma em um mundo ideal.

Fonte: "Work from anywhere:  
Empowering the future of 

work" da Dell Technologies, 
2021
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Figura 2  

Preocupações com o trabalho remoto 
Os responsáveis pelas decisões de TI que estão 
pensando em oferecer suporte a um modelo de  
trabalho de qualquer lugar têm várias preocupações.

Os funcionários permanecerem produtivos 

48%

Os funcionários remotos terem acesso a todos  
os aplicativos e documentos de que precisam

43%

39%

Garantir que todos os funcionários  
se sintam incluídos 

A capacidade de dimensionar quando necessário

36%

Oferecer dispositivos de usuário final  
aos funcionários remotamente 

35%

Fonte: "Work from anywhere: Empowering the future of work",  
Dell Technologies em parceria com a Intel e a VMware, com base em uma  
pesquisa feita com dois mil responsáveis pelas decisões de TI do mundo todo, 
junho de 2021 

Recriar o espaço antigo do escritório 

27%

Oferecer suporte remoto de TI 

49%

Manter a organização segura

50%

PODCAST BUSINESS LAB John Roese, CTO da Dell, 
descreve a necessidade de automação nas operações 
— e o equilíbrio entre pessoas e máquinas necessário 
para que ela funcione.

Braier, da Deloitte, afirma que as empresas podem ajudar os 

funcionários a alcançar esse sucesso fazendo algum tipo de 

investimento no ambiente de computação residencial dos funcionários, 

que pode ser algo tão simples quanto um roteador Wi-Fi atualizado  

ou um subsídio de acesso atualizado à Internet "apenas para igualar  

o campo de atuação e garantir que todos tenham acesso aos mesmos 

equipamentos".  

 

A maioria das empresas adotou ferramentas virtuais de colaboração  

de algum tipo, segundo Braier, mas muitas não têm o conjunto certo  

de ferramentas ou não sabem como usá-las com eficácia. "As pessoas 

tendem a não utilizar as ferramentas assíncronas de modo suficiente", 

como sistemas de mensagens em grupo ou criação e edição conjuntas 

de documentos sempre que for conveniente, e costumam fazer esses 

trabalhos sequencialmente, como antes, "porque essa é uma nova 

maneira de fazer negócios", ele afirma. "Um sinal de que sua organização 

pode estar fazendo isso é os funcionários ainda estarem usando e-mails 

em níveis equivalentes aos de antes da pandemia, em vez de fazer a 

transição de grande parte dessa comunicação para plataformas de 

colaboração. Isso gera muita ineficiência, além de impor sobrecargas 

desnecessárias à equipe". 

A arquitetura de TI recém-distribuída também apresenta riscos 

exclusivos de segurança cibernética, diz John Scimone, diretor  

de segurança da Dell. "Os funcionários das organizações usavam  

seus notebooks e sistemas corporativos fora dos limites tradicionais  

de segurança", ele afirma. "Muitas organizações nunca se planejaram 

desde o começo para uma equipe  

de trabalho remota com mobilidade 

em massa".  

A pesquisa da Dell mostra que  

a segurança cibernética é uma 

prioridade para os responsáveis pelas 

decisões de TI que estão pensando 

em adotar o trabalho híbrido (consulte 

a Figura 2).

          

O novo paradigma exige que todos — e não apenas a TI — assumam  

a responsabilidade pela segurança. A TI pode treinar todos a usar uma 

rede virtual privada com segurança, proteger suas redes residenciais  

e detectar e evitar riscos de segurança durante viagens, mas tudo 

começa com uma cultura em que "a segurança é o trabalho de todos", 

diz Scimone. Ele foi incentivado pela forma como os funcionários da Dell 

se esforçaram; por exemplo, relatando milhares de ataques de phishing 

e tornando-se especialistas em detectá-los.

PODCAST 
BUSINESS LAD John 
Scimone, da Dell, 
discute a função 
dos funcionários 
em manter suas 
empresas protegidas 
contra ataques 

cibernéticos.

https://www.delltechnologies.com/pt-br/what-we-do/connectedcio/work-learn-anywhere.htm#overlay=/asset/pt-br/solutions/business-solutions/briefs-summaries/dell-empowering-the-future-of-work.pdf
https://www.technologyreview.com/2021/12/13/1041888/to-accelerate-business-build-better-human-machine-partnerships/
https://www.technologyreview.com/2021/11/22/1040358/security-is-everyones-job-in-the-workplace/
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Mudando a cultura para se adequar  
um mundo alterado
O departamento de recursos humanos da Dell está pensando 

cuidadosamente em como manter os ganhos relacionados à 

pandemia que a empresa teve em termos de equidade, inclusão  

e oferta de várias maneiras de trabalhar, contribuir e gerenciar.

 

"Vocês já ouviram a preocupação: 'Se eu não for visto,  

talvez não consiga avançar'", diz Saavedra. "Nós nos 

certificarmos de que isso não aconteça, mas o processo  

exige um compromisso cuidadoso e dedicado todos  

os dias por parte de nossos líderes e nossos 

processos para garantir que estejamos criando 

visibilidade sobre essas oportunidades".

 

Ao mesmo tempo, os funcionários que 

trabalham de suas casas precisam encontrar 

maneiras de definir o tempo "fora do 

escritório" para dedicar às suas obrigações 

pessoais o tempo e a atenção que elas 

merecem, e os gerentes precisam permitir que  

eles façam isso, afirma Saavedra. "Agora, as pessoas 

querem opções. Elas querem flexibilidade. Elas 

querer ter essa noção de pertencimento e inclusão  

e um ambiente que funcione para todos".

De fato, o futuro é orientado pelos funcionários, diz Saavedra.  

"O mercado de trabalho está muito movimentado e, portanto,  

se nós não pensarmos em como criar esse ambiente flexível  

e entender as necessidades da função e do indivíduo e reuni-los, 

honestamente, as empresas ficarão um pouco 

atrasadas".

  

A capacidade expandida da Dell de colaborar 

virtualmente provou seu valor no início de 

2021, quando a segunda onda da pandemia 

atingiu a Índia, onde a empresa tem uma 

grande presença e os funcionários tinham 

preocupações urgentes e imediatas. "Eles 

estavam se perguntando como poderiam ajudar 

os colegas de trabalho, como poderiam ajudar os 

amigos e como poderiam ajudar as famílias na busca 

por concentradores de oxigênio", afirma Felch. Em 

questão de semanas, eles criaram projetos para ajudar  

a conectar comunidades que precisavam de recursos, como 

concentradores de oxigênio e leitos hospitalares. 

"A união das pessoas tem sido algo fenomenal de assistir",  

diz Felch. "Eu não sei se nós conseguiríamos fazer isso tão bem 

se achássemos que seria necessário nos reunir em uma sala  

e conversar sobre isso em primeiro lugar". 

" Muitas organizações 
nunca se planejaram 
desde o começo 
para uma equipe  
de trabalho remota 
com mobilidade  
em massa".  

  John Scimone, diretor de 
segurança, Dell Technologies

86%
dos responsáveis pelas decisões de TI 
concordam que todas as organizações  

devem adotar uma mentalidade  
de trabalho de qualquer lugar.

Fonte: "Work from anywhere:  
Empowering the future of work"  

da Dell Technologies, 2021

PODCAST BUSINESS LAB Jen Felch e Jenn 
Saavedra, ambas da Dell, discutem a mudança 
cultural necessária à medida que as empresas  
se concentram novamente em seus funcionários. 

https://www.technologyreview.com/2021/12/08/1041368/the-employee-driven-future/
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A criação de um ambiente 
de trabalho flexível para 
todos os funcionários, seja 
presencial ou remoto, não 
acontece sem um 
planejamento e uma 
execução cuidadosos.  
Veja como começar:

1. Confie nos funcionários 
— para saber quando e onde eles 
podem ser mais produtivos, para 
realizar o trabalho e respeitar as 
necessidades e as prioridades  
do empregador.

2. Ofereça uma sólida 
infraestrutura de 
tecnologia, dados e 
comunicações para todos os 
funcionários, independentemente 
da localização, inclusive 
entregando e mantendo um nível 
consistente e seguro de hardware 
e software, auxiliando na 

conectividade com a Internet e nas 
configurações da rede residencial. 

3. Proporcione o uso eficaz  
de ferramentas de 
colaboração. Organize  
o treinamento para que todos 
entendam como usá-las e como 
elas podem ajudar e monitore quais 
ferramentas não são utilizadas  
o bastante (por exemplo, funções 
de chat ou desenvolvimento 
colaborativo de documentos).

4. Garanta a inclusão total 
em eventos híbridos. Mesmo 
quando alguns participantes estão 
em um local central, pode ser mais 
inclusivo realizar uma reunião 
inteiramente por meio de uma 
ferramenta colaborativa (para que 
todos tenham uma "visualização 
igual" e acesso a quadros de 
comunicações e funções de chat) 
do que pedir que as pessoas que 

estão em outros lugares 
"compareçam" a uma sala de 
conferência usando um notebook.

5. Use o tempo presencial 
para obter o máximo de 
eficácia.  Em vez de escolher 
arbitrariamente determinados  
dias para que as pessoas estejam 
"no escritório", reúna pessoas  
com intenções específicas: por 
exemplo, lançar uma nova iniciativa 
ou apresentar novos funcionários.   

Cinco segredos para um  
ambiente de trabalho eficaz
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