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Os efeitos da pandemia da COVID-19 mudarão a 
estrutura do local de trabalho e impactarão as operações 
comerciais por muitos anos. De acordo com a Gartner, 
“A COVID-19 teve um efeito desestabilizador para todas as 
organizações”. Como consequência, o modo de trabalhar 
passará nove mudanças importantes.

Essas mudanças têm a ver com passar a trabalhar 
remotamente, o que exige ter mais dados sobre os 
funcionários, uma força de trabalho contingente e 
resiliência no planejamento do local de trabalho. 
Além disso, as empresas serão avaliadas quanto à 
resposta à COVID-19, e aquelas que forem conhecidas 
por tratar seus funcionários de maneira desumana 
poderão ter problemas para contratar profissionais 
qualificados no futuro.

Nove previsões para 
o futuro do trabalho 
pós-COVID

“Enquanto os líderes de RH se 
preparam para deixar o modo de 
resposta à pandemia e assumir 
uma abordagem de recuperação 
e renovação, poderão usar essas 
nove previsões para colocar sua 
estratégia em prática. Os líderes 
de RH podem agir agora para 
moldar o futuro do trabalho em 
suas organizações pós-COVID-19.”

— Gartner, “Nove previsões para o futuro 
do trabalho pós-COVID”

Visão geral das tendências para o futuro do trabalho pós-COVID-19

• Aumento do trabalho remoto

• Maior coleta de dados

• Empregador como rede de 
segurança social

• Expansão do trabalhador 
contingente

Fonte: Gartner

728270_C

Tendências aceleradas Novos impactos Pêndulo

• Separação entre habilidades 
críticas e funções críticas

• Humanização (e desumanização) 
dos trabalhadores

• Emergência por novos 
empregadores altamente 
qualificados

• Mudança do foco em eficiência 
para o foco em resiliência

• Aumento da complexidade na 
organização
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Gartner, Nove previsões para o futuro do trabalho pós-COVID, equipe de pesquisa de RH, 14 de maio de 2020
Esse gráfico foi publicado pela Gartner, Inc. como parte de um documento de pesquisa mais amplo e deve ser avaliado em todo o seu contexto. 
O documento da Gartner está disponível mediante solicitação à Zendesk.

Para obter uma cópia gratuita do relatório completo, clique aqui.
Saiba mais sobre a Zendesk.

Nossos principais destaques do 
relatório:
• Como praticamente metade (48%) dos funcionários está 

trabalhando remotamente, é essencial manter a conexão 
com eles. As empresas podem contar com a Zendesk 
para que suas forças de trabalho tenham as ferramentas 
de que precisam.

• Espera-se que os empregadores atuem como redes 
de segurança social, fazendo da transparência e da 
comunicação eficaz ferramentas essenciais para ganhar 
a confiança do funcionário.

• Mais empregadores contarão com profissionais freelance 
para preencher lacunas. A Zendesk oferece recursos de 
agente light e software de base de conhecimento para 
acelerar a integração.

• A COVID-19 resultará em muitas fusões e aquisições, 
o que expandirá o tamanho das empresas e acarretará 
na necessidade de um software de serviço ágil e de fácil 
implementação.

Mais de 150 mil clientes, e esse número 
não para de crescer
A Zendesk é uma empresa de CRM que prioriza o 
atendimento e desenvolve softwares de suporte, vendas 
e de interação com clientes, criados para melhorar o seu 
relacionamento com eles. Desde grandes empresas até 
startups, acreditamos que experiências inovadoras e eficazes 
para o cliente devem estar ao alcance de qualquer empresa, 
independentemente do tamanho, do setor e de onde ela 
quer chegar. A Zendesk atende mais de 150.000 clientes de 
centenas de setores, em mais de 30 idiomas. Com sede em 
São Francisco, a Zendesk tem escritórios em todo o mundo. 
Saiba mais em www.zendesk.com.br.

Porcentagem de funcionários trabalhando remotamente, pré e pós-pandemia
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Fonte:  Pesquisa de referência por webinar da Gartner com os pares durante a crise da COVID-19 (n = 421 líderes de RH, 2 de abril de 2020), 
pesquisa da Gartner de 2020 sobre experiência do funcionário e redução de custos (n = 4.535 funcionários), COVID-19: pesquisa por 
webinar sobre como os líderes financeiros estão respondendo à situação emergencial (n = 317 líderes financeiros, 26 de março de 2020).

 Com bases nas respostas dadas a três pesquisas da Gartner.
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