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Este resumo foi extraído do relatório da Gartner® intitulado Important Emerging Technologies for the 
Digital Workplace (Tecnologias emergentes importantes para o espaço de trabalho digital), que aborda 
as tecnologias emergentes e o impacto que elas terão no espaço de trabalho digital e nos funcionários, 
tanto hoje quanto no futuro. A Gartner aborda as etapas a serem executadas no planejamento de adoção 
de tecnologias emergentes que vão mudar o espaço de trabalho digital e o futuro do trabalho, com 
recomendações aos líderes de aplicativos responsáveis pela estratégia de espaço de trabalho digital. 

Tecnologias emergentes 
importantes para o  
espaço de trabalho digital

As tecnologias foram divididas  
em 3 categorias:

Experiência do funcionário “A experiência do 
funcionário vem sendo tratada como prioridade há 
anos, mas com o advento da COVID-19, ela se 
tornou ainda mais importante. Um nível elevado de 
experiência do funcionário resulta em maior 
retenção de colaboradores, menos ausência, níveis 
mais altos de produtividade e engajamento (mais 
esforço para finalizar tarefas). Os líderes de espaço 
de trabalho digital encontrarão novas e 
importantes funcionalidades para melhorar a 
experiência do funcionário neste relatório.”

Produtividade e eficácia dos funcionários:  
“É importante equilibrar a experiência do funcionário 
com as metas e os objetivos da empresa. Essas 
metas e objetivos se traduzem em produtividade e 
eficácia dos funcionários. Os funcionários precisam 
de ferramentas e tecnologias que os ajudem a ser 
mais produtivos. Os líderes de espaço de trabalho 
digital encontrarão novas funcionalidades para 
aumentar a produtividade e a eficácia neste relatório.”
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Mudanças para uma nova realidade pós-pandêmica: “Quase 
todas as organizações implementaram mudanças no início da 
pandemia da COVID-19, passando do escritório para um 
modelo de trabalho em casa.  Outra mudança que está aí: 
implementar um modelo de trabalho em qualquer lugar, com 
um retorno de forma híbrida ao escritório. Os líderes de espaço 
de trabalho digital devem abordar essa mudança com 
tecnologias capacitadoras, muitas delas incluídas neste 
relatório.”

Veja abaixo os impactos no espaço de trabalho, as principais 
conclusões e as recomendações da Gartner.

Impactos e principais conclusões:

• Experiência do funcionário “O foco renovado na 
experiência do funcionário está forçando as organizações a 
olhar além da seleção de aplicativos digitais no espaço de 
trabalho e em direção à destreza digital dos funcionários.”

• Produtividade e eficácia dos funcionários: “A produtividade 
e a eficácia dos funcionários impulsionam os resultados 
comerciais e devem ser priorizadas com o intuito de 
permanecer competitivo.”

• Mudanças para uma nova realidade pós-pandêmica: “Os 
ambientes de trabalho no pós-pandemia devem oferecer total 
flexibilidade.”

Recomendações da Gartner para líderes 
de aplicativos responsáveis pela estratégia 
de espaço de trabalho digital:

• Experiência do funcionário“Priorize a experiência do 
funcionário e a experiência total para habilitar as operações 
em qualquer lugar exigidas pela nova realidade pós-
pandemia.”

• Produtividade e eficácia dos funcionários: “Equilibre as 
experiências com a produtividade e a eficácia dos 
funcionários, concentrando-se em tecnologias que 
melhoram a privacidade e a cibersegurança, promovem 
operações de nuvem distribuídas e fornecem o próximo 
nível de automação.”

• Mudanças para uma nova realidade pós-pandêmica:“Promova 
as mudanças para uma nova realidade pós-pandêmica, 
fornecendo tecnologia que influencie o comportamento dos 
funcionários, que permita um novo modelo de negócios 
adaptáveis e que leve as iniciativas de IA a uma era de 
engenharia formal.”
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