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Que o mundo está em constante transformação, 
não é novidade mas ninguém esperava tantas 
mudanças em um período tão curto, como estão
 sendo os últimos meses.

Dentro de um contexto de trabalho remoto 
forçado, nunca antes implementado em larga 
escala, a maioria das pessoas precisou sair do escala, a maioria das pessoas precisou sair do 
escritório e trabalhar em casa.

Estruturas de um modelo de trabalho mais 
tradicionais, construídas há décadas, foram 
desafiadas e a colaboração foi testada ao seu 
limite.

Em contrapartida, aquelas empresas que já 
carregavam a inovação em seu DNA 
prosperaram mais do que nunca.prosperaram mais do que nunca.

Introdução
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*Fonte: https://inthecloud.withgoogle.com/future-of-work-pt/O-Futuro-do-Trabalho-no-Brasil.pdf

O que é colaboração para ela?

Qual o papel da tecnologia nisso tudo?

Como ficam as relações entre as pessoas?

Quais as suas expectativas e preferências?

Quais foram as dificuldades e as vantagens?

Google Workspace - IDC  
“O futuro do trabalho no Brasil”

Pesquisa

Como as pessoas se sentem nesse novo 
cenário?



O formato híbrido passou a ser amplamente discutido e a 
ganhar cada vez mais força e adesão de profissionais e 
empresas no Brasil.

Nem digital, nem presencial

Híbrido
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44% Híbrido
27% Remoto
29% Presencial

Empresas brasileiras já adotam o modelo 
como o seu principal formato de trabalho:

Café com colegas

Reuniões presenciais

Infraestrutura

Descompressão mental

Suporte de T.I. e RH

Desvantagens relacionadas à falta de 
interações presenciais:

HÍBRIDO
HÍBRIDO



Ainda que estejam afastadas fisicamente, as
pessoas seguem conectadas.

E os jovens são os que mais sugerem o modelo 
híbrido no período de pós-pandemia.

Dentre os profissionais cujas empresas ainda não 
definiram um formato de trabalho pós-pandemia, 
59% sugerem o modelo híbrido.

76% de adesão entre 18 a 21 anos

54% entre 22-37 anos

60% na faixa de 38+ anos



Co-laborar
O significado de colaboração segundo 
pesquisa: 

98% Ajudar
8% Contribuir
3% Compartilhar

Trabalhar de diferentes lugares

Flexibilidade nos horários

Uso de soluções de colaboração

Realidades do trabalho remoto:

CO-LABORAR
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"Nós temos a veia de inovar sempre, inclusive 
nos processos, e pensamos nisso na hora de 
criar um ambiente agradável para os nossos 
colaboradores"

Cultura IKATEC
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O futuro do trabalho passa por um forma-

to híbrido e criativo. 

A colaboração está sempre em evolução. 

Cultura 
Mais que a tecnologia, para inovar é necessário
ter a colaboração em seu DNA.

Quando você agrega valor a algo. Pode ser no 
trabalho, em casa, é quando você contribui 
com ideias e atitudes...

Colaboração: ainda vista por muitos como um 
verbo, uma ação. É mais do que isso: É cultura.
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Chácara Office
"Começamos a imaginar um cenário em que 
os funcionários não voltariam ao escritório, 
mas ao mesmo tempo teriam dificuldade de 
ficar em casa, devido a todas as distrações. 
Precisávamos de um ambiente misto."



Chácara office IKATEC

Chácara Office
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"Não é o mais forte que sobrevive. Nem o mais inteligente. Mas o que melhor se 
adapta às mudanças". Charles Darwin

Criar um ambiente nativamente digital e colaborativo com valores, e híbrido de trabalho 
que atenda as expectativas dos colaboradores.

Desafio

Site: www.digisac.com.br


