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O que é local trabalho? O que é força de trabalho? 
Há um ano ou menos, provavelmente todos nós 
conseguiríamos responder a essas perguntas sem ficar 
em dúvida. Mas hoje a única coisa certa é a incerteza. 
Embora muitas empresas estejam planejando o novo 
formato dos escritórios físicos, o trabalho remoto veio 
para ficar. De acordo com uma pesquisa recente da 
Gartner, 48% dos funcionários trabalharão remotamente 
após a pandemia, em comparação com os 30% antes 
da pandemia. Isso representa um aumento de 60%. 
“Acreditamos que as forças de trabalho do Twitter e do 
Facebook não serão tão remotas quanto seus líderes 
preveem para daqui a 10 anos, mas serão muito mais 
remotas do que eles teriam imaginado seis meses atrás” 
— publicação da Harvard Business Review.

Todo mundo está tentando decifrar como 
deve ser a experiência do funcionário 
agora que o trabalho em casa se tornou 
o novo normal.

Conheça os quatro princípios que 
ajudarão sua empresa a evoluir a 
experiência do funcionário diante 
da realidade inconstante e altamente 
remota do novo normal.

https://www.zendesk.com.br/blog/gartner-9-predictions-post-covid-future-of-work/?ungated=true
https://www.zendesk.com.br/blog/gartner-9-predictions-post-covid-future-of-work/?ungated=true
https://hbr.org/2020/07/does-your-company-have-a-long-term-plan-for-remote-work
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Um dos problemas relatados 
pelos funcionários quanto 
a trabalhar em casa é que 
simples dúvidas estão levando 
o dobro do tempo para 
serem respondidas. Eles não 
podem simplesmente se virar 
e perguntar para alguém, 
seja por não saber para 
quem perguntar ou porque 
esse alguém está ocupado 
e indisponível no Slack. 
Além disso, de acordo com 
a Gartner, os empregadores 
planejam expandir o número 
de colaboradores freelance 
para tornar a força de trabalho 
ainda mais flexível, tanto 
em termos de custo quanto 
para solucionar ausências 
temporárias devido a problemas 
de saúde dos funcionários ou 
de seus familiares. Porém, essa 
flexibilidade e expansão podem 
causar o agravamento dos 
problemas de comunicação.

Conforme a aprendizagem e o conhecimento institucional 
forem compartilhados principalmente pelo Slack ou por chats 
rápidos no Zoom, será imprescindível melhorar o acesso a 
esse conhecimento para aumentar a produtividade. “Há uma 
preocupação diretamente ligada à falta da centralização 
da excelência, desse compartilhamento entre pares e das 
experiências,” afirmou Teresa Anania, vice-presidente do 
departamento de sucesso do cliente da Zendesk. “Em termos 
de ferramentas, qual é o nosso foco? Automação do fluxo 
de trabalho e ferramentas que permitem a colaboração e a 
identificação de quem está envolvido em algo, para ninguém 
se perder.”

De acordo com a Pesquisa sobre tendências de capital 
humano global da Deloitte de 2020, 75% das empresas 
entrevistadas disseram ser importante ou muito importante 
criar e preservar o conhecimento das forças de trabalho 
em desenvolvimento para garantir o sucesso nos próximos 
12 a 18 meses. No entanto, apenas 9% afirmaram estar 
prontas para lidar com essa tendência. Isso representa 
uma das maiores lacunas entre a importância e a prontidão 
em relação às tendências deste ano.

Impulsionar a produtividade 
por meio do acesso ao 
conhecimento

75% 
disseram ser muito 
importante criar 
e preservar o 
conhecimento para 
garantir o sucesso nos 
próximos 12 a 18 meses.

9% 
afirmaram estar prontas 
para lidar com essa 
tendência.

Fonte

https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/knowledge-management-strategy.html
https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/knowledge-management-strategy.html
https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/knowledge-management-strategy.html
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Reduzir significativamente o tempo que os funcionários levam 
procurando informações

Capturar conhecimento institucional para o benefício de todos

Diminuir o tempo de integração de novos funcionários 

Integrar funcionários eventuais de maneira rápida e fácil

Quando o estado do Tennessee foi o primeiro a modernizar e melhor atender seus cidadãos, uma questão que 
imediatamente veio à tona foi a necessidade de capturar o conhecimento inestimável dos funcionários, especialmente 
dos mais antigos, que podem acabar deixando uma lacuna ao se aposentarem. Para resolver esse problema, o estado 
optou pela Zendesk para essa captura de conhecimento, o que também proporcionou outro benefício: o tempo para 
a integração de novos funcionários foi reduzido de seis meses para seis semanas.

“Descobrimos que se conseguíssemos transferir o conhecimento de 
funcionários que trabalham há 30 ou 40 anos no estado para artigos 
da base de conhecimento, todos os funcionários temporários ou que 
trabalham meio expediente poderiam usar esses artigos para responder 
a perguntas frequentes como se trabalhassem lá há 10 anos.”

Considere implementar uma base de conhecimento interna para:

História de sucesso...

Dustin Swayne
Comissário adjunto do estado do Tennesse

https://www.zendesk.com.br/customer/state-tennessee/
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A colaboração entre equipes 
se tornou mais importante 
e complexa do que nunca. 
As dificuldades aumentam 
quando os funcionários, 
especialmente aqueles 
de diferentes equipes, 
não conhecem bem uns aos 
outros nem podem se ver 
pessoalmente. Os funcionários 
novos e os eventuais 
também devem estabelecer 
relacionamentos remotos, 
o que é essencial para a 
conclusão bem-sucedida 
de projetos.

Assim, os líderes de RH precisam buscar soluções 
para remover as barreiras logísticas que impedem a 
colaboração. Dessa forma, os funcionários poderão passar 
mais tempo colaborando do que tentando descobrir com 
quem deveriam falar ou quais processos deveriam usar. 
Além disso, simples formulários e regras de negócios 
ajudam as equipes a comunicar rapidamente o que 
é necessário para oferecer suporte a uma solicitação. 
Assim, as equipes não precisam perder tempo em 
inúmeras reuniões sobre projetos que não têm o mínimo 
de requisitos para serem iniciado.

Cultivar a colaboração 
entre equipes
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As equipes possam rastrear e gerenciar solicitações e tomar decisões 
mais bem fundamentadas sobre planejamento da capacidade 

As solicitações sejam encaminhadas ao departamento certo, 
sem precisar que os funcionários façam isso manualmente.

Os funcionários consigam o que precisam mais rapidamente por meio 
de formulários e regras de negócios simples 

Os funcionários tenham mais transparência sobre o status de um 
projeto (e as equipes não fiquem sobrecarregadas com solicitações 
de atualização)

Por exemplo, quando a OpenTable estava reorganizando sua central de suporte interna, descobriu que um dos 
principais aspectos da Zendesk era a capacidade de manter os funcionários bem informados.

“Os gatilhos incorporados enviam atualizações automáticas por 
email quando processamos um ticket. Ouvimos sempre que nossa 
capacidade de resposta aumentou, mas os agentes não estão 
fazendo nada de diferente.”

“Isso acontece porque o sistema está fornecendo feedback 
automaticamente aos funcionários, algo que não fazíamos antes.”

História de sucesso...

Russ Gangloff
Diretor do suporte ao cliente da OpenTable

Considere implementar uma central de suporte ao funcionário para que:

https://www.zendesk.com.br/customer/opentable/
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Comunicar-se muito 
e encontrar novos 
canais para isso

Mais do que nunca, as empresas 
precisam manter seus 
funcionários informados sobre as 
políticas e notícias mais recentes 
da empresa, especialmente se 
houver mudanças importantes 
na estrutura de níveis da equipe, 
da liderança ou da organização. 
Essa comunicação fica ainda 
mais difícil quando envolve muita 
gente, há um momento de crise 
e a maioria da força de trabalho 
(ou toda ela) atua remotamente. 
Não se pode negociar a 
comunicação. “Não podemos 
permitir que essa conexão se 
perca na forma como fazemos 
negócios e em como prestamos 
serviços e oferecemos a 
experiência do cliente,” afirmou 
Teresa Anania, vice-presidente 
do departamento do sucesso do 
cliente da Zendesk. “Temos que 
criar meios de estabelecer essa 
conexão.”

Cada vez mais, os funcionários estão buscando essa 
conexão no trabalho. De acordo com a Gartner: 
“Os empregadores têm exercido um papel cada vez 
mais importante na sociedade, o que envolve definir um 
salário mínimo acima do mercado, aumentar a licença 
parental, impulsionar a igualdade de gênero e assumir 
uma postura pública quanto a problemas sociais. 
Durante a pandemia, os empregadores têm oferecido 
mais suporte aos funcionários e às comunidades em que 
atuam. Isso inclui maior assistência financeira, licença 
médica, ajuste de horas de trabalho e assistência a 
funcionários com filhos pequenos.” O relatório prossegue 
com a seguinte previsão: “À medida que a pandemia for 
amenizada, muitos empregadores contribuirão ainda 
mais aumentando o suporte à saúde mental, bem como 
à saúde física e ao bem-estar financeiro dos funcionários.”

Este é o papel do empregador como uma rede de 
segurança social: uma tendência intensificada pela 
COVID-19 que consiste nos empregadores exercerem um 
papel maior no suporte ao funcionário e à comunidade, 
inclusive ao bem-estar financeiro e mental. Em alguns 
casos, as organizações reconheceram a crise humanitária 
da pandemia, priorizando o bem-estar dos funcionários 
como pessoas, e não como trabalhadores. A Gartner 
prevê que “os hábitos que os funcionários e gerentes 
desenvolveram perdurarão e influenciarão a maneira 
como as organizações passarão a atuar nos próximos 
anos”. Daqui para frente, as empresas serão avaliadas 
pela forma como trataram seus funcionários durante 
a pandemia. Certamente, a reestruturação se dará em 
grande parte pelas políticas, mas nunca é demais destacar 
a importância da comunicação saudável e eficiente com 
os funcionários.
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Notificar os funcionários sobre os novos benefícios de uma forma que 
os detalhes não se percam

Garantir que os funcionários estejam sempre atualizados sobre as 
alterações feitas na política da empresa 

Possibilitar que os funcionários se informem sobre os benefícios e as 
políticas de maneira confidencial 

Cuidar dos seus funcionários da melhor maneira garantindo a visibilidade 
sobre a gama completa de recursos que você oferece

Todavia, de vez em quando, um email ou Slack que você enviar detalhando o suporte ao funcionário 
poderá se perder entre tantos outros. À medida que o email e o Slack se tornarem os principais meios 
de comunicação de curto prazo para a realização das tarefas, os líderes de RH deverão buscar mais 
meios em longo prazo para se comunicar. Os portais de autoatendimento podem ajudar as equipes de 
RH a distribuir quantidades amplas de informações detalhadas e, ao mesmo tempo, fornecer insights 
sobre as publicações mais visualizadas. Esse recurso pode sinalizar que há muito interesse em um 
tópico específico ou pode apontar onde os funcionários estão tendo problemas.

Faça do RH uma parte proeminente da base de conhecimento interna para:
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Os líderes de empresas 
em expansão já sabem da 
importância de processos 
ágeis para uma excelente 
experiência do cliente. O mesmo 
vale para uma excelente 
experiência do funcionário. 
“O RH está passando por 
uma transformação em seus 
processos operacionais, que 
estão sendo automatizados 
e impulsionados por dados,” 
afirmou Ann Catrina-Kligman, 
ex-diretora global de serviços 
compartilhados de RH da 
Zendesk. “Esses insights de 
dados permitem que o RH 
deixe de ser uma função 
administrativa e reativa de 
back-office para se tornar uma 
parceira estratégica orientada 
por dados da empresa, usando 
insights proativos para formular 
estratégias de talentos e o 
futuro do trabalho.”

A mudança repentina na forma como trabalhamos tem 
demonstrado o quão essenciais eram determinados 
fluxos de trabalho e como determinadas funções eram 
imprescindíveis para o sucesso desses fluxos de trabalho 
essenciais. Em outras palavras, a desestruturação das 
pessoas essenciais levou à desestruturação de processos 
essenciais.

Para garantir a resiliência e a continuidades dos negócios, 
os líderes de RH precisam conduzir a conversa com 
os parceiros de negócios sobre a automatização dos 
fluxos de trabalho essenciais, para que eles possam 
prosseguir mesmo diante da escassez de funções ou 
outras desestruturações. Além de tornar a empresa 
mais resiliente, a automatização dos fluxos de trabalho 
essenciais possibilita que as empresas mantenham a 
qualidade de serviço ou SLAs mínimos diante da enorme 
mudança, permite maior flexibilidade de alteração dos 
fluxos de trabalho com o mínimo de perturbação para 
funcionários ou clientes e confere mais tempo para que 
as equipes tenham como foco projetos mais complexos 
por meio da automatização de processos de rotina ou 
operacionalmente complexos.

Automatizar os fluxos 
de trabalho essenciais
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Garantir o andamento de fluxos de trabalho essenciais mesmo quando 
ocorrerem desestruturações nas equipes

Manter a qualidade do serviço e SLAs diante da mudança

Automatizar tarefas de rotina ou operacionalmente complexas para que 
as equipes tenham mais tempo para focar em tarefas mais complexas

Possibilitar maior flexibilidade caso você precise fazer alterações 
nos fluxos de trabalho (a única coisa a se fazer é alterar os gatilhos, 
os formulários ou as regras de negócios, ou seja, você precisará treinar 
a força de trabalho novamente em menos aspectos)

Por exemplo, por meio de uma combinação de regras de negócios, gatilhos e autoatendimento,  
a Vodafone reduziu em 70% o número de tickets para seus mais de 15 mil funcionários.

“Sou suspeito para recomendar o Zendesk Support, pois sou um 
grande fã. Na minha opinião, é o melhor software que já usamos.”

“Nossos funcionários adoram o Zendesk Support por causa das respostas 
automatizadas, que proporcionam a confiança de que os problemas 
estão sendo gerenciados. Nossos agentes adoram esse software porque 
ele oferece o equilíbrio perfeito entre simplicidade e eficiência.”

História de sucesso...

David Bedelis
Especialista em tecnologias de aprendizagem da Vodafone

Use formulários, gatilhos e regras de negócios para automatizar tarefas ou aprovações 
simples e:

https://www.zendesk.com.br/customer/vodafone/


Quatro princípios importantes para melhorar a experiência do funcionário 11

Conclusão
O trabalho remoto definirá a força de trabalho do futuro. Embora 
esperemos que algumas coisas mudem e evoluam, o futuro já 
chegou. “O futuro do trabalho depende mais do que nunca da 
digitalização”, diz Anania. A pandemia revelou a importância de ter 
mais resiliência e agilidade nos negócios em geral, mas isso fica mais 
nítido em se tratando da força de trabalho. Como todos os problemas 
complexos, isso é uma oportunidade: os líderes de RH conseguirão 
conduzir a conversa sobre a estratégia empresarial e da força de 
trabalho e moldar ativamente o futuro do trabalho.

Saiba mais como a central de suporte interna da Zendesk pode 
ajudar a melhorar a experiência remota do funcionário

Comece aqui:  
zendesk.com.br/internal-help-desk/

https://www.zendesk.com.br/internal-help-desk/

