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Prefácio

O mundo do trabalho passou por uma remodelação drástica. A maneira como 
as companhias pensam e se organizam em torno do trabalho mudou mais 
nos últimos três anos do que em qualquer outro momento da história, e as 
expectativas dos funcionários acompanharam essa mudança. O trabalho 
remoto e híbrido agora é o novo normal: os funcionários esperam liberdade 
e flexibilidade para trabalhar quando, onde e como quiserem. As empresas 
devem oferecer isso para atrair e manter talentos naquele que continua 
sendo um dos mercados de trabalho mais competitivos que o mundo já viu. 

Este relatório analisa as ações tomadas atualmente pelos líderes nos 
negócios para permitir o trabalho híbrido e flexível e o desempenho das 
empresas em relação a quatro pilares principais: capacitação tecnológica, 
conectividade e colaboração, flexibilidade e fluidez e confiança e empatia. 
Esses pilares são fundamentais para viabilizar novos modelos de trabalho 
e criar uma experiência positiva para os funcionários, promovendo assim o 
suporte para o sucesso organizacional.
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Os quatro pilares da eficácia do trabalho híbrido

Hoje é a tecnologia que faz o mundo girar. Trabalhamos em casa, no escritório, 
na estrada e em qualquer outro lugar, e contamos com a tecnologia para nos 
conectar às pessoas e às informações de que precisamos para fazer as coisas. 
Em nosso estudo, os quatro pilares da eficácia do trabalho híbrido estão 
relacionados tanto a pessoas quanto a tecnologia, mas iremos considerar dois 
deles, a capacitação tecnológica e a conectividade e colaboração, através de 
uma perspectiva com maior foco na tecnologia, e os outros dois, a confiança e 
empatia e a flexibilidade e fluidez, com uma ênfase maior nas pessoas.

Capacitação tecnológica Conectividade e colaboração

Os funcionários têm acesso a toda a tecnologia de 
trabalho necessária para não só permitir que eles 
maximizem sua eficiência, mas que trabalhem da 
maneira que preferirem. A tecnologia do trabalho 
ajuda a equilibrar o desempenho com relação às 

oportunidades nas empresas.

Os funcionários se sentem mais conectados com a 
sua organização e seus colegas em qualquer lugar 
e a qualquer hora, independentemente da maneira 

que estiverem trabalhando, e são capazes de 
oferecer uma contribuição eficaz, quer estejam 

juntos de maneira virtual ou presencial.

Flexibilidade e fluidez Confiança e empatia

Os funcionários têm a opção de escolher como, 
quando e onde desejam trabalhar, e podem 

flexibilizar o estilo de trabalho para se adaptar 
e atender tanto as necessidades das empresas 

quanto as da vida pessoal.

Os empregadores confiam em seus funcionários, isto 
é, que eles irão completar suas tarefas e cumprir as 

regras da empresa sem a necessidade de serem 
observados e monitorados, e os funcionários confiam 

em seus empregadores, isto é, que eles serão 
transparentes, tratando-os com justiça e respeito. 

A liderança é empática e com foco humano.
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A pesquisa constata que o equilíbrio é fundamental no mundo do trabalho 
híbrido. Profissionais híbridos (isto é, aqueles que trabalham metade do tempo 
num escritório e a outra metade remotamente) relatam ser mais produtivos 
e engajados do que aqueles que trabalham totalmente presencialmente ou 
totalmente remoto. Eles também relatam melhor bem-estar físico e emocional e 
encaram a organização com um olhar mais positivo. Sessenta e nove por cento 
dos funcionários híbridos recomendariam seu empregador como local de trabalho; 
dentre os que trabalham apenas no escritório, esse número cai para 56%, mas se 
arredonda em 60% dentre aqueles que trabalham remotamente. Os profissionais 
híbridos também tendem a se sentir capacitados pela tecnologia que utilizam no 
trabalho e a ter uma forte conexão emocional com suas equipes e empresa. 

A força motriz desses resultados é, sem dúvida, a tecnologia. As ferramentas de 
tecnologia do trabalho não somente permitem a colaboração híbrida e garantem 
produtividade contínua em um ambiente altamente descentralizado como também 
ajudam a resolver outros desafios mais fundamentais. Por exemplo, mais de dois 
terços dos líderes de negócios e dos funcionários acreditam que a tecnologia  
de trabalho sofisticada está gerando experiências de trabalho mais inclusivas  
e igualitárias. 

Mas nem todas as notícias são boas. Enquanto a colaboração digital e o 
empoderamento tecnológico estão florescendo, o estudo O reequilíbrio do trabalho 
descobriu que outros aspectos do trabalho híbrido são mais desafiadores. Muitos 
líderes de negócios estão tendo dificuldades para alinhar as expectativas de 
flexibilidade dos funcionários com as necessidades dos negócios, e além disso, 
para criar novos laços de confiança entre a organização e o funcionário, agora que 
as metodologias tradicionais desapareceram em grande parte. As soluções para 
esses desafios mais focados nas pessoas são tecnológicas e culturais e podem 
levar mais tempo para serem alcançadas. 

Agora, os líderes de negócios devem buscar um equilíbrio, permitindo o trabalho 
híbrido orientado por tecnologia e aproveitando os benefícios que isso traz. 
Fazendo isso, eles conseguem atrair e manter os talentos de que precisam para 
impulsionar a inovação e o crescimento dos negócios. 

Tim Minahan, vice-presidente executivo de estratégia de negócios e CMO, Citrix
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Sobre o estudo

Com base nos quatro pilares da eficácia do trabalho híbrido, o relatório de 
trabalho híbrido da Citrix avalia como as organizações estão se adaptando 
às novas expectativas de trabalho dos funcionários e como os líderes de 
negócios podem garantir que estão fazendo o necessário para atrair, manter 
e motivar sua equipe. 

No início de 2022, a Citrix, em parceria com a Man Bites Dog e a Coleman 
Parkes Research, realizou uma pesquisa de opinião independente na qual 
analisou as opiniões de 900 líderes de negócios (os cargos incluíam Diretor 
Executivo, Diretor Financeiro, Diretor de Marketing, Diretor Administrativo, 
Diretor de Tecnologia, Diretor de Operações) e 1.800 funcionários 
(trabalhadores do conhecimento). 

Os entrevistados eram dos seguintes mercados: Austrália, França, Alemanha, 
Japão, México, Países Baixos, Reino Unido e Estados Unidos. Havia 200 
funcionários e 100 líderes de cada mercado, com exceção dos EUA, onde 
havia 400 funcionários e 200 líderes. Os entrevistados eram dos seguintes 
setores: serviços financeiros, saúde e ciências biológicas, tecnologia, 
serviços profissionais, manufatura, varejo, governo/setor público e educação.

Também analisamos os dados de acordo com o local de trabalho dos 
funcionários, da seguinte forma:

Trabalhadores presenciais Trabalhadores híbridos Trabalhadores remotos

Funcionários que atualmente 
trabalham 100% do tempo no 
escritório (567 entrevistados)

Funcionários que atualmente 
trabalham metade do tempo 

remoto e metade do tempo no 
escritório (867 entrevistados)

Funcionários que atualmente 
trabalham 100% remoto 

(366 entrevistados)
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Avaliando a "Eficácia do Trabalho Híbrido" das empresas 

Em colaboração com nossos pesquisadores parceiros, criamos uma escala de 
pontuação sob medida e analisamos os dados da pesquisa de opinião sob a 
ótica desse sistema para avaliar o desempenho organizacional com base nos 
nossos quatro pilares principais: “empoderamento tecnológico”, “conectividade 
e colaboração”, “flexibilidade e fluidez” e “confiança e empatia”. Também 
calculamos uma pontuação geral (uma média dos quatro pilares) para medir 
a eficácia do trabalho híbrido. As pontuações foram calculadas a partir das 
respostas dos líderes de negócios e dos funcionários para ter uma noção geral 
do desempenho organizacional de acordo com os dois grupos. As pontuações 
originais foram organizadas de modo que cada uma chegue até uma possível 
"pontuação perfeita" de 100. A repetição do estudo futuramente nos permitirá 
identificar flutuações e mudanças.
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Sumário executivo

“Eficácia do Trabalho Híbrido” das empresas

A pesquisa traz um recorte de como os líderes de negócios e os funcionários 
consideram que suas organizações estão se saindo em relação aos pilares 
principais para um trabalho híbrido eficiente (consulte “Sobre o estudo” na 
página 5 para mais informações).

Os resultados mostram que, de acordo com líderes de negócios e os 
funcionários, o ponto mais forte das empresas é o elemento tecnológico do 
trabalho híbrido (os pilares “capacitação tecnológica” e “conectividade e 
colaboração”), mas as empresas ainda estão enfrentando dificuldades com 
os aspectos mais focados nas pessoas (os pilares “flexibilidade e fluidez” 
e “confiança e empatia”). Isso sugere que a tecnologia que promove a 
eficácia no trabalho e a colaboração híbrida está funcionando bem, mas as 
organizações estão tendo mais dificuldade em promover uma nova cultura  
e modelo de trabalho que atendam às expectativas dos funcionários. 

Os dados dos funcionários geram pontuações mais altas para cada um 
dos quatro pilares do que os dados dos líderes de negócios, sugerindo 
que os líderes são mais críticos em relação às suas empresas do que seus 
funcionários, e talvez estejam achando a mudança cultural mais complicada 
do que seus funcionários, muitos dos quais são “nativos digitais” que 
cresceram com a tecnologia nas palmas das mãos.

Global Capacitação 
tecnológica

Conectividade 
e  colaboração

Flexibilidade 
e fluidez

Confiança 
e empatia Média total

Funcionários 75 76 66 73 72

Líderes 72 74 62 69 68

As pontuações na tabela acima foram dadas considerando um máximo possível de 100
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A situação da força de trabalho

Quase um quinto dos trabalhadores intelectuais (19%) está atualmente pensando  
em deixar sua organização.

• 70% dos funcionários classificam seu desempenho pessoal como bom.
• 65% dos funcionários dizem que atualmente são produtivos no trabalho.
• 60% dos funcionários dizem que estão comprometidos com a sua organização.
• Mais de 60% também dizem que seu bem-estar físico e emocional é bom.
• 63% dos funcionários recomendariam seu empregador como um bom lugar 

para trabalhar.

Foco 
tecnológico

Pontuação (funcionários) 75/100
Pontuação (líderes de negócios) 72/100

64% dos funcionários e 62% dos 
líderes dizem que a tecnologia que 
eles utilizam no trabalho é tão fácil 
e intuitiva quanto a tecnologia que 
eles usam na vida pessoal.

Líderes e funcionários acreditam 
que a tecnologia incentiva a 
inclusão (64% dos líderes e 69% 
dos funcionários) e equilibra o 
desempenho (66% dos líderes 
e 64% dos funcionários).

Capacitação tecnológica

Pontuação (funcionários) 76/100
Pontuação (líderes de negócios) 74/100

A maioria dos líderes e funcionários 
sente que o trabalho híbrido e a 
colaboração remota está funcionando 
bem, mas 63% dos líderes e 69% dos 
funcionários dizem que interagir 
pessoalmente é essencial para o 
bem-estar emocional.

Mas será que os dias de colaboração 
presencial estão contados? 74% dos 
líderes de negócios e 61% dos 
funcionários acreditam que o metaverso 
irá revolucionar completamente o 
espaço de trabalho e tornar colabora-
ções pessoais físicas desnecessárias.

Conectividade e colaboração

Foco 
humano

 

Pontuação (funcionários) 66/100
Pontuação (líderes de negócios) 62/100

Embora líderes saibam que precisam 
oferecer flexibilidade - 63% dizem que 
isso está se tornando um fator decisivo 
no mercado de trabalho - eles também 
possuem algumas preocupações:

64% dizem que os funcionários 
agora esperam um nível maior 
de flexibilidade do que eles 
podem oferecer numa 
perspectiva de negócios.

62% dizem que os funcionários 
que aproveitam as opções de 
trabalho flexíveis têm menos 
probabilidade de progredir 
rapidamente na carreira.

Flexibilidade e fluidez

 

Pontuação (funcionários) 73/100
Pontuação (líderes de negócios) 69/100

80% dos funcionários dizem que é 
muito importante para eles poder 
confiar que seu empregador será 
transparente e honesto com eles e os 
tratará com justiça e respeito, mas 
apenas 49% deles dizem que confiam 
em seu empregador.

72% dos funcionários dizem que é 
essencial trabalhar em uma organiza-
ção onde a liderança e a cultura sejam 
empáticas e sensíveis, e 70% disseram 
que a experiência da pandemia deixou 
claro que a empatia é uma qualidade 
fundamental de liderança.

Confiança e empatia
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O reequilíbrio do trabalho: 
as três dicas principais  
para os líderes de negócios

34%  

28%  

55%  

28%  

6%  

1. Oferecer um trabalho híbrido e flexível agora é essencial

À medida que os escritórios reabrem, os líderes precisam encontrar 
o equilíbrio certo. Nosso estudo mostra que os funcionários que 
passam parte da semana trabalhando remotamente e parte da semana 
trabalhando presencialmente num escritório são mais comprometidos, 
mais produtivos e têm melhor bem-estar no trabalho do que funcioná-
rios que trabalham integralmente num escritório ou totalmente remoto. 
No entanto, mais de um terço dos líderes de negócios (34%) atualmente 
não oferecem aos seus funcionários qualquer flexibilidade de local 
de trabalho: ou eles não oferecem opção de escritório (6%) ou exigem 
trabalho no escritório em período integral (28%).

Além disso, menos da metade dos líderes de negócios dizem que sua 
empresa atualmente tem bons níveis de permanência de pessoal. 
Com o mercado de talentos tão competitivo, é essencial oferecer aos 
funcionários a opção de trabalhar sob um modelo flexível e híbrido. 
Afinal, o custo de substituir um funcionário individual pode ser de até  
o dobro do salário anual do funcionário.1

2.  Os líderes precisam continuar aperfeiçoando suas habilidades  
de comunicação

Boas habilidades de comunicação são a qualidade mais importante em 
um líder no mundo do trabalho de hoje, de acordo com os funcionários: 
55% dos funcionários classificam isso como um dos três principais 
atributos de liderança. A próxima qualidade mais importante é a 
empatia, classificada como um dos três principais atributos por 38% 
dos funcionários. Características como criatividade, habilidade técnica 
e delegação não são classificadas tão importantes pelos funcionários. 

Na mudança para o trabalho remoto e híbrido generalizado, a maneira 
como os líderes interagem com seus funcionários teve que mudar 
drasticamente. Não se trata apenas dos métodos e modos de 
comunicação, mas também sobre quais informações são transmitidas  
e o tom da comunicação. Assim como o trabalho híbrido veio para  
ficar, também veio a necessidade de os líderes se comunicarem de  
forma eficaz e empática. Os funcionários deixam claro que isso  
é fundamental.

dos empregadores não 
oferecem flexibilidade 
de localização

dos funcionários clas-
sificam a empatia como 
uma característica da 
liderança superior

dos funcionários classifi-
cam a comunicação como 
uma característica da 
liderança superior

dos empregadores exigem 
trabalho no escritório em 
tempo integral

dos empregadores oferecem 
uma opção sem escritório

1 Gallup
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3.  As ferramentas de tecnologia precisam economizar tempo,  
não desperdiçá-lo

A infraestrutura da tecnologia de trabalho que permite trabalho 
flexível e híbrido nunca foi tão importante. As ferramentas 
de tecnologia precisam estar disponíveis para permitir que os 
funcionários trabalhem e colaborem a qualquer hora e em qualquer 
lugar. Mas, muitas vezes, a tecnologia projetada para possibilitar o 
trabalho híbrido está atrapalhando a produtividade dos funcionários. 
Nosso estudo revela que, em média, os funcionários podem estar 
perdendo cerca de 54 minutos por dia devido a dificuldades 
tecnológicas, como restauração de arquivos perdidos e redefinição 
de senhas esquecidas. Em um momento em que a produtividade está 
em alta e o cenário de negócios é desafiador, esse é um tempo que  
as empresas não podem se dar ao luxo de perder. 

Os líderes precisam basear suas estratégias tecnológicas nas 
necessidades e desafios dos funcionários. Eles devem se concentrar 
em investir em sistemas que simplificam e automatizam as cargas 
de trabalho e consideram a colaboração digital e ferramentas de 
virtualização de desktop que os funcionários podem acessar com 
segurança de qualquer lugar.

54  
minutos possivelmente 
perdidos por dia devido a 
dificuldades tecnológicas
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Obrigado

Por que quase 70% dos profissionais híbridos se 
sentem comprometidos com sua organização,  
e qual a razão de esse número cair para 51% dentre 
os funcionários totalmente presenciais e 56% 
dentre os funcionários totalmente remotos?

Faça o download de “O reequilíbrio do trabalho: relatório sobre 
o modelo de trabalho híbrido da Citrix” para saber mais.


