
AS CONSTATAÇÕES E AÇÕES DE RESPOSTA DAS EMPRESAS AO COVID-19

ROBERT WALTERS BRASIL

 A ROBERT WALTERS REALIZOU UMA PESQUISA GLOBAL COM EMPRESAS DE DIVERSOS SETORES PARA 
ENTENDER QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS AÇÕES TOMADAS PELAS COMPANHIAS EM RESPOSTA À 
COVID-19. A PESQUISA TAMBÉM IDENTIFICOU IMPORTANTES DESAFIOS CORPORATIVOS GERADOS OU 
REVELADOS PELA PANDEMIA.

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

52%

38%

listaram a falta de
equipamentos como o fator

que impossibilitou a mudança
imediata para o trabalho

remoto

As políticas de RH não
estavam atualizadas para

apoiar o trabalho remoto ou
práticas de trabalho flexíveis

10%
Quase um quinto dos

profissionais afirmam que
sua saúde mental sofreu um
impacto com o isolamento

39%

31%

dizem não ter visto grandes
mudanças na produtividade

de seus times

afirmam que os problemas
de saúde mental devido ao
isolamento e a ansiedade
econômica foram pontos
desafiadores durante o

período de trabalho remoto

30%
não viram a necessidade de
tomar nenhuma atitude em

resposta ao vírus

43%
das empresas entrevistadas
afirmam que a produtividade

de seus funcionários
aumentou desde o início do

trabalho remoto

39%

18%

das empresas entrevistadas
afirmam que têm dificuldade
de garantir a capacidade dos

gestores de supervisionar
seus times remotamente

acreditam que a
produtividade caiu devido ao

trabalho remoto

80%
acreditam que seus gestores
precisarão ter mais empatia
com o equilíbrio entre vida

pessoal e profissional após a
crise do covid-19

13%
dizem que seus gestores

precisam ter uma
comunicação virtual mais

clara

7%
afirmam que seus gestores

já estão aptos a trabalharem
remotamente com sucesso

AÇÕES DE RESPOSTA

59%
das organizações puderam

imediatamente mudar toda a
força de trabalho para atuar

de maneira remota

14%

27%

das empresas levaram de 1 a
7 dias para estarem aptos ao

trabalho remoto

das empresas disseram que
apenas parte da força de

trabalho puderam mudar para
um trabalho remoto

41%
das empresa entrevistadas
adotaram a antecipação de
férias para os funcionários

como uma forma de resposta
ao vírus

30%
não viram a necessidade de
tomar nenhuma atitude em

resposta ao vírus

29%
fizeram uso de incentivos

oferecidos pelo governo para
a manutenção de empregos

67%
das empresas entrevistadas

dizem terem começado
a planejar o retorno ao
escritório com base na

situação de saúde de seus
colaboradores. Aqueles com
situações crônicas retornam

mais tarde

22%

11%

ofereceram a oportunidade de
retornarem voluntariamente

ainda não consideraram
uma estratégia de retorno ao

trabalho

72%
das empresas ofereceram um

horário mais flexível com a
intenção de melhorar a saúde
mental de seus funcionários 

28%
permitiram que os

funcionários comprem
equipamentos e móveis de
escritório para melhorar o

bem-estar dos funcionários


