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Resumo Executivo  

Nas várias indústrias, os trabalhadores são mais móveis do 
que nunca, uma vez que atualmente possuem ferramentas 
que lhes permitem efetuar o respetivo trabalho em 
movimento. Os líderes empresariais estão a investir em 
ferramentas que aumentam a mobilidade e reduzem as 
barreiras da colaboração, uma vez que reconhecem que 
isto resulta numa maior agilidade comercial e, em última 
análise, numa maior satisfação dos clientes. No entanto, 
por mais que os funcionários esperem e desfrutem da 
mobilidade, continuam a considerar as reuniões presenciais 
como a melhor forma de trabalhar com outras pessoas — e 
necessitam ferramentas nos seus espaços de reunião 
funcionais de modo a trabalhar de forma eficaz com os 
respetivos colegas tanto de forma presencial como a nível 
mundial. O escritório continua a ser o centro de 
produtividade e não pode ser excluído dos planos de 
investimento se as empresas pretenderem realmente 
otimizar a colaboração.  

Em junho de 2016, a Microsoft encomendou à Forrester 
Consulting uma avaliação das formas em que a 
colaboração está a mudar entre as empresas. Para 
explorar esta tendência, a Forrester trabalhou sobre a 
hipótese de que muitas empresas debatem-se com lacunas 
na tecnologia de colaboração no respetivo espaço de 
trabalho, ambientes que não estão construídos para a 
colaboração e culturas que não apoiam totalmente as 
equipas a obter melhores resultados. O resultado são 
equipas que não são tão eficazes como poderiam ser. 

 

Ao realizar estudos aprofundados com 741 tomadores de 
decisões de estabelecimentos e empresas, e 1032 
profissionais da informação dos EUA, do Reino Unido e da 
Alemanha, a Forrester concluiu que existe uma procura 
latente significativa entre as empresas por soluções 
tecnológicas e espaços otimizados que permitem a 
colaboração e aumentam a produtividade nas reuniões. 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES  

O estudo da Forrester produziu quatro principais 
conclusões: 

› A colaboração é essencial para o negócio e a 
tecnologia é essencial para a colaboração. A utilização 
de dispositivos móveis mudou a forma como as pessoas 
trabalham. Os funcionários estão a passar mais tempo 
fora da respetivas secretárias e a utilizar dispositivos 
móveis, porém continuam a sentir-se em grande medida 
mais produtivos quando trabalham a partir de um 
escritório. Cada uma destas tendências está ligada ao 
facto de que os funcionários estão a colaborar em 
grandes proporções. Por conseguinte, os tomadores de 
decisões de estabelecimentos e empresas devem 
proporcionar a cultura, tecnologia e espaços físicos que 
apoiem os funcionários móveis enquanto estimulam e 
otimizam a colaboração. 

› Quando os líderes o fazem bem, a cultura, tecnologia 
e espaços de reunião otimizados resultam em 
benefícios empresariais. As empresas de vanguarda 
obtiveram um vasto leque de benefícios significativos 
como resultado das melhorias na respetiva cultura, 
tecnologia e ambientes de escritório, incluindo uma maior 
agilidade, uma maior satisfação dos funcionários e uma 
ainda maior satisfação dos clientes.  

Em média, os funcionários evitam 29% dos 
espaços de reunião devido a designs ou 
ferramentas insuficientes aquando da 
colaboração como um grupo. 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

76% 75%

Trabalhar a partir do
escritório é melhor para que
o trabalho seja realizado em

conjunto com outros.

Trabalhar a partir do escritório
é melhor para se sentir como

parte de uma equipa.

As ferramentas de colabo-
ração promovem economias

de tempo, agilidade e
satisfação dos clientes.

As capacidades de
videoconferência são a

melhoria mais pretendida.
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› Os executivos (por vezes erradamente) consideram 
que os respetivos ambientes de escritório apoiam a 
colaboração. Os executivos gastam com frequência muito 
dinheiro em tecnologias móveis para os respetivos 
funcionários, mas não prestam a mesma atenção aos 
espaços físicos em que os funcionários trabalham. Estes 
líderes admitem que uma maioria dos espaços de reunião 
não possuem ferramentas especialmente concebidas para 
a colaboração, porém 70% consideram que continuam a 
satisfazer as necessidades dos funcionários. O resultado 
líquido é que os funcionários evitam 29% dos espaços de 
reunião devido a designs ou ferramentas insuficientes 
aquando da colaboração como um grupo.  

› Os tomadores de decisões devem repensar as 
soluções de produtividade. Os líderes empresariais 
que pretendem atrair e reter os melhores funcionários e 
colher os benefícios de uma força de trabalho 
amplamente colaboradora devem exemplificar uma 
excelente colaboração e devem criar ambientes de 
escritório que cumpram alguns critérios de ligação, 
privacidade e fluxo. Os funcionários pretendem soluções 
que lhes permitam colaborar pessoalmente (ou em que 
sintam que estão presentes pessoalmente quando 
colaboram remotamente), partilhar e armazenar ideias 
facilmente, e integrar-se noutras aplicações empresariais.  

A colaboração é essencial para o 
negócio e a tecnologia é essencial 
para a colaboração 

Um dia, Charles Darwin escreveu: "Na história da 
humanidade (e dos animais também) aqueles que 
aprenderam a colaborar e improvisar foram os que 
prevaleceram". A colaboração eficaz é mais importante do 
que nunca uma vez que as empresas de todos os setores 
procuram inovar e proporcionar experiências contínuas de 
multi-canal aos clientes. Num mundo em que os clientes 
esperam conseguir aceder à informação que pretendem 
sempre, onde e no dispositivo que escolherem, as 
empresas que não consigam romper os silos funcionais 
terão cada vez mais dificuldade em obter, servir e 
conservar esses clientes.  

Como resultado, a forma como os funcionários trabalham 
está a mudar. Os trabalhadores estão a dedicar menos 
tempo sentados nas respetivas secretárias e mais tempo a 
trabalhar de forma multifuncional com os colegas, parceiros 
e clientes. O nosso estudo concluiu que: 

› A utilização de dispositivos móveis já mudou a forma 
como as pessoas trabalham. A revolução móvel que 
está a remodelar os comportamentos dos consumidores 
também está a abrir o seu caminho para a força de 
trabalho. Os funcionários acostumaram-se a efetuar o 
respetivo trabalho com dispositivos móveis — o nosso 
estudo concluiu que 61% utilizam portáteis, 55% utilizam 
smartphones e 25% utilizam tablets pelo menos 
semanalmente para trabalhar — e as taxas de utilização 
de cada um destes dispositivos entre quem os possui 
estão a aumentar de forma drástica (consulte a Figura 1). 
O Índice de Mudança de Consciência dos Funcionários 
(eMMSI, do inglês "Employee Mind Shift Index") da 
Forrester demonstra que as expetativas dos funcionários 
em concluir o trabalho enquanto estão em movimento 
excedem mesmo o que as respetivas empresas esperam 
deles.1 

FIGURA 1  

Os trabalhadores já utilizam vários dispositivos 
para trabalhar 

 

Base: 1032 profissionais da informação nos EUA, no Reino Unido e na 
Alemanha 

Fonte: Um estudo contratado realizado pela Forrester Consulting em 
nome da Microsoft, junho de 2016 

 

8%

19%

Tablet 25%

Smartphone 55%

Telefone de
secretária 56%

61%

Computador Desktop 66%

79% dos trabalhadores

referem que é

importante que as
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de produtividade lhes
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outras pessoas.

"Qual dos seguintes dispositivos (fornecidos no
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› Em apenas dois anos, o trabalho fora da secretária 
subiu em flecha. Cerca de 41% dos funcionários 
comunicaram que atualmente passam mais tempo fora 
da respetiva secretária do que há dois anos atrás, muitos 
de forma significativa. Para além de serem impulsionados 
pelos desenvolvimentos nas tecnologias móveis, os 
funcionários passam mais tempo afastados das 
respetivas secretárias devido a algumas tendências 
específicas do local de trabalho. Um dos principais 
impulsionadores é a necessidade de se deslocarem e 
colaborar com colegas, clientes ou parceiros, tanto dentro 
como fora do escritório (consulte a Figura 2). Esta 
colaboração é incentivada pela liderança: 77% dos 
tomadores de decisões concordam parcial ou totalmente 
que as respetivas empresas incentivam os resultados de 
colaboração e recompensam os esforços das equipas, e 
78% dos tomadores de decisões reconhecem uma 
necessidade empresarial de colaboração e partilha de 
ficheiros a nível interno. 

› O escritório continua a ser o foco central para um 
trabalho de sucesso. Quando pensamos em "tecnologia 
de colaboração", alternamos demasiado o nosso 
pensamento, centrando-nos nos participantes remotos e 
nos trabalhadores móveis. Estes dois fatores continuam a 
ser essenciais para a colaboração de sucesso, mas e 
quando se trata do que ocorre no próprio escritório? O 
nosso estudo concluiu que — surpresa! — os 
trabalhadores consideram o escritório (não o respetivo 
escritório de casa) mais produtivo entre uma variedade 
de medidas relativas à colaboração (consulte a Figura 3). 

O nosso estudo concluiu que — 

surpresa! — os trabalhadores 

consideram o escritório (não o 

respetivo escritório de casa) mais 

produtivo para os resultados de 

colaboração. 
 

  

FIGURA 2  

Os trabalhadores utilizam dispositivos móveis por 
vários motivos 

 

Base: 670 profissionais da informação nos EUA, no Reino Unido e na 
Alemanha 

Fonte: Um estudo contratado realizado pela Forrester Consulting em 
nome da Microsoft, junho de 2016 

 

"Por que motivo utiliza dispositivos de
trabalho em vários locais?"

Outro 1%

Nenhuma das opções acima 2%

8%

Não tenho um trabalho de escritório 9%

Tenho um longo percurso de casa
ao trabalho 15%

Estou todo o dia em reuniões 19%

19%

20%

21%

24%

28%

Viajo muito por motivos de trabalho 30%

Trabalho com frequência a partir de casa 31%

38%

39%
Consigo adiantar trabalho enquanto

aguardo por reuniões ou outras coisas
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O que os trabalhadores pretendem 
com a colaboração 

Numa época de trazer as suas próprias (BYO, do inglês 
"bring-your-own") tecnologias, os trabalhadores têm estado 
a forçar os limites da tecnologia no local de trabalho, 
fazendo com os que os tomadores de decisões nas 
respetivas empresas tenham de inovar. A colaboração não 
é diferente. Atualmente os trabalhadores entendem a 
colaboração como formas que requerem uma grande dose 
de apoio tecnológico (consulte a Figura 4): 

› Antes de mais, pretendem colaborar pessoalmente 
com outras pessoas. Embora os investimentos em 
dispositivos móveis tenham ajudado os trabalhadores a 
colaborar de forma mais eficaz (pessoal e remotamente), 
é importante ter em consideração que o principal desejo 
dos trabalhadores é o de ter a capacidade de se sentirem 
como se estivessem a colaborar lado a lado (79%). Os 
investimentos nas tecnologias para facilitar este aspeto 
irão atrair uma ampla faixa da força de trabalho. 

O principal desejo dos trabalhadores é 

o de colaborarem pessoalmente lado 

a lado. 
 

 

› Os trabalhadores pretendem conservar, partilhar e 
envolver-se em sessões de trabalho em tempo real. A 
colaboração — p. ex., numa reunião importante — muitas 
vezes não permite obter ativos que possam ser 
disseminados após o facto. Mas os trabalhadores 
pretendem armazenar e partilhar facilmente documentos 
ou notas de reunião após a sessão (67%) para ganhar 
dinamismo do respetivo investimento de tempo. Também 
pretendem trazer as partes remotas para a sala com uma 
colaboração eficaz em tempo real (63%). 

› Pretendem tecnologia de colaboração adequada para 
os processos comerciais e o modo como trabalham. 
Os trabalhadores também realçaram a importância de 
haver soluções de colaboração que se integram às 
aplicações que utilizam para o trabalho (62%) e a 
capacidade para utilizar ferramentas especificamente 
dedicadas para o trabalho (60%). Por outras palavras, 
pretendem que todos os processos fundamentais para a 
empresa — agora geridos por software — sejam 
integrados nas respetivas experiências de reunião. 

› Pretendem divertir-se. A psicologia demonstra que os 
trabalhadores felizes irão resultar em clientes felizes.2 E 
os trabalhadores também sabem isso — 56% dos 
trabalhadores referiram que pretendem divertir-se quando 
utilizam a ferramenta. Um caminho para essa experiência 
é o de utilizar dispositivos informáticos de ecrã grande e 
auxiliares visuais, que atraem 55% dos trabalhadores.  

FIGURA 3  

Os funcionários preferem com frequência 
trabalhar a partir do escritório 

 

Base: 1032 profissionais da informação nos EUA, no Reino Unido e na 
Alemanha 

Fonte: Um estudo contratado realizado pela Forrester Consulting em 
nome da Microsoft, junho de 2016 
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26%
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experiência pessoal de forma a que os trabalhadores

remotos se sintam como parte de uma equipa.

"Classifique se trabalhar a partir de casa ou do
escritório é um melhor ambiente para o seguinte."
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A cultura, a tecnologia e os 
ambientes otimizados resultam em 
benefícios empresariais 
Onde trabalhamos — o nosso ambiente de trabalho, 
incluindo a respetiva proximidade com os colegas e os 
parceiros, e as ferramentas que temos implementadas — 
afeta o modo como trabalhamos. Os investigadores 
académicos que estudam esta questão começaram por se 
estudarem a si mesmos. Concluíram que trabalhar no 
mesmo edifício ou ainda no mesmo andar apenas teve um 
efeito marginal na respetiva probabilidade de co-edição de 

um artigo com um colega. Mas trabalhar no mesmo 
corredor teve um grande efeito — dois investigadores no 
mesmo corredor significava uma probabilidade de colaborar 
superior em dois terços do que se os seus escritórios 
estivessem meramente no mesmo andar.3 

As empresas de vanguarda estão a começar a reconhecer 
que os funcionários atualmente trabalham de forma 
diferente de como trabalhavam antes. Os líderes 
empresariais progressistas tornaram num principal 
imperativo fornecer a cultura, as ferramentas e os 
ambientes que facilitam a colaboração e a produtividade 
entre os funcionários remotos e presentes. Quando estes 
líderes o fazem bem, percebem um número de benefícios 
importantes: 

› A colaboração eficaz resulta em produtividade, 
agilidade e satisfação dos clientes. As empresas estão 
a observar resultados em relação aos respetivos 
investimentos na colaboração e produtividade. 
Perguntámos aos tomadores de decisões quais eram os 
benefícios da tecnologia, cultura e espaços físicos 
otimizados para a colaboração. Como era previsível, a 
produtividade elevada e a melhor colaboração atingiram 
o topo. Há outros benefícios relacionados que são 
essenciais para a empresa, incluindo níveis mais 
elevados da criatividade dos funcionários, melhor 
qualidade dos produtos, maior agilidade empresarial e 
um aumento da satisfação dos clientes. Cerca de 82% 
dos líderes empresariais referiram-nos que a sua 
utilização das tecnologias e ferramentas de colaboração 
aumentou as economias de tempo desde a sua 
implementação, e 81% comunicou um aumento na 
satisfação dos clientes (consulte a Figura 5). 

Cerca de 82% dos líderes 

empresariais referiram-nos que a sua 

utilização das tecnologias e 

ferramentas de colaboração 

aumentou as economias de tempo 

desde a sua implementação. 
 

 

FIGURA 4 

Os funcionários exigem muitas ferramentas de 
colaboração 

 

Base: 1032 profissionais da informação nos EUA, no Reino Unido e na 
Alemanha 

Fonte: Um estudo contratado realizado pela Forrester Consulting em 
nome da Microsoft, junho de 2016 
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› Os ambientes físicos melhorados estão ligados ao 
bem-estar dos funcionários. As empresas que estão 
prestes a investir na melhoria dos espaços de reunião 
esperam observar os mesmos benefícios que são 
indicados pelos inquiridos que realizaram recentemente 
esse tipo de renovações — melhoria da cultura de equipa, 
maior satisfação dos funcionários e maior satisfação dos 
clientes. Para além da tecnologia e da cultura, os 
espaços físicos estão ligados ao bem-estar e à motivação 
dos funcionários (consulte a Figura 6). Cinquenta e um 
por cento dos tomadores de decisões que melhoraram 
recentemente o respetivo ambiente do escritório 
consideram que espaços físicos otimizados para a 
colaboração resultam numa maior satisfação dos 
funcionários. Além disso, 49% acredita que melhora uma 
cultura de equipa. Como resultado, 36% observaram 
maiores taxas de retenção dos funcionários. A Forrester 
considerou que as empresas com espaços de trabalho de 
inovação progressistas promovem uma maior presença 
no escritório, um melhor trabalho de equipa e projetos 
mais rápidos, além de atrair novo talento.4  

Muitos espaços de escritório ficam 
para trás 

Quando os tomadores de decisão investem em ferramentas 
de produtividade e colaboração, a principal prioridade é 
dada normalmente às aplicações e aos dispositivos móveis 
que permitem aos funcionários trabalhar de forma eficaz 
fora da empresa. Estes tipos de soluções são várias e 
essenciais para as empresas modernas. No entanto, 
quando as organizações consideram estes investimentos, 
os espaços de reunião dentro do escritório — que se 
destinam a ser o centro da produtividade — não podem ser 
deixados para trás. Tão importante quanto é o facto de 
facilitar o trabalho remoto, é igualmente importante garantir 
que a colaboração presencial seja também otimizada, e 
que os funcionários no escritório sejam capazes de 

FIGURA 6 

Os espaços de reunião atualizados aumentam o 
bem-estar dos funcionários 

 

Base: 210 tomadores de decisões de estabelecimentos e empresas nos 
EUA, no Reino Unido e na Alemanha 

Fonte: Um estudo contratado realizado pela Forrester Consulting em 
nome da Microsoft, junho de 2016 
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FIGURA 5 

As ferramentas de colaboração promovem 
benefícios empresariais 

 

Base: 741 tomadores de decisões de estabelecimentos e empresas nos 
EUA, no Reino Unido e na Alemanha 

Fonte: Um estudo contratado realizado pela Forrester Consulting em 
nome da Microsoft, junho de 2016 
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trabalhar de forma eficaz com as respetivas contrapartes 
móveis. A maioria das empresas inquiridas sentem que se 
estão a distinguir nesta área, mas os respetivos 
funcionários dizem algo diferente: 

› Os tomadores de decisões consideram que 
otimizaram os respetivos ambientes de escritório, 
mas as salas de reunião não possuem as ferramentas. 
Os tomadores de decisões estão otimistas sobre o facto 
de que otimizaram as respetivas empresas para a 
colaboração e a produtividade. Oitenta e dois por cento 
consideram que proporcionam espaços físicos que 
satisfazem as respetivas necessidades dos funcionários; 
81% consideram que possuem tecnologia no local de 
trabalho que apoia os comportamentos de colaboração, 
inspira as ideias e acelera o progresso; e 80% sentem 
que possuem uma cultura que fornece um ambiente 
psicologicamente seguro para que todas as pessoas 
possam contribuir. No entanto, quando perguntámos a 
estes tomadores de decisões qual é a percentagem dos 
espaços de reunião que possui tecnologia especialmente 
concebida para colaboração, os resultados foram 
relativamente desanimadores. Apenas 34% das grandes 
salas de reunião estão equipadas com ferramentas de 
colaboração, tal como quadros brancos e tecnologia de 
conferência. Outros tipos de espaços de reunião são 
ainda piores, com apenas 33% das salas de médias 
dimensões e 26% das salas pequenas estão 
corretamente equipadas. Embora o nosso estudo tenha 
concluído que as salas pequenas e de médias dimensões 
são os espaços de colaboração mais utilizados, estes 
espaços de reunião tradicionais não são os únicos que 
necessitam ser melhorados. Algumas equipas funcionam 
melhor em espaços não tradicionais como cafés e salas 
de descanso, e muitas das decisões importante são 
tomadas em escritórios executivos. Estes tipos de 
espaços têm uma probabilidade ainda menor de ter as 
tecnologias de colaboração que os funcionários 
necessitam (consulte a Figura 7). 

› Os funcionários possuem ferramentas de 
colaboração remotas, mas não possuem espaços de 
reunião otimizados para colaboração. Embora os 
funcionários trabalhem com frequência remotamente, 
continuam a preferir trabalhar no escritório por alguns 
motivos. O mais importante é que 76% dos inquiridos da 
força de trabalho consideram que as reuniões presenciais 
são a melhor forma de colaborar. Infelizmente, nem todos 
os espaços de reunião facilitam a colaboração eficaz: Em 
média, os funcionários evitam 29% dos espaços de 

reunião devido a designs ou ferramentas insuficientes 
aquando da colaboração como um grupo. Com o 
aumento do custo por metro quadrado doa espaços de 
escritório, estes espaços de reunião não utilizados 
possuem um impacto significativo nas despesas 
operacionais, nos custos de locação e nos custos capitais 
para o equipamento e a mobília.  

FIGURA 7 

A maioria dos espaços de reunião não possuem 
ferramentas suficientes 

 

Base: 741 tomadores de decisões de estabelecimentos e empresas nos 
EUA, no Reino Unido e na Alemanha 

Fonte: Um estudo contratado realizado pela Forrester Consulting em 
nome da Microsoft, junho de 2016 

 

Equipada Não equipada

As salas
pequenas e
médias são as
mais procura-
das para
colaboração.

16% 84%

23% 77%

25% 75%

26% 74%

28% 72%

33% 68%

34% 66%

"Utilizando a sua melhor estimativa, qual é a
percentagem de cada um dos seguintes espaços de

reunião que possui tecnologia especialmente concebida
para colaboração?"

Salas de reuniões
grandes (21-40 pessoas)

(N = 659)

Salas de reuniões de
tamanho médio (9-20

pessoas) (N = 694)

Salas de tipo conferência
(40+ pessoas) (N = 482)

Salas de reuniões
pequenas (4-8 pessoas)

(N = 674)

Escritórios de
executivos (N = 641)

"Huddle spaces"
pequenos/ad hoc

(2-3 pessoas) (N = 591)

Espaços não tradicionais
(cafés, salas de

descanso, etc.) (N = 645)
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› A videoconferência em larga escala torna a 
colaboração global numa realidade prática. Para 
recriar a experiência de "reunião presencial" para os 
funcionários que se encontrem dentro ou fora do 
escritório, os tomadores de decisões líderes estão a optar 
por ferramentas de videoconferência de alta definição 
que permitem aos utilizadores criar em conjunto, partilhar 
ficheiros e deslocar-se pela sala à medida que trabalham. 
A potencialização de vídeos realistas para reunir sessões 
de colaboração baseadas em equipa pode reduzir as 
barreiras para a colaboração entre os clientes, parceiros 
e funcionários remotos e nas instalações.5  

Em média, os funcionários evitam 

29% dos espaços de reunião devido a 

designs ou ferramentas insuficientes 

aquando da colaboração como um 

grupo. 

 

Os tomadores de decisões devem 
repensar as soluções de 
produtividade 
Setenta e oito por centos dos tomadores de decisões 
reconhecem a existência de uma necessidade empresarial 
para colaborar e partilhar ficheiros a nível interno, no 
entanto os funcionários evitam 29% dos espaços de 
reunião. É evidente que os espaços físicos em que as 
pessoas colaboram — e as ferramentas nesses espaços — 
têm um grande impacto na produtividade dos funcionários. 
Portanto, o que necessitam especificamente os 
funcionários nos respetivos ambientes de escritório para 
serem o mais úteis possível e de que modo os tomadores 
de decisões avançam? Os líderes devem ter em 
consideração que: 

› A conquista da confiança deve vir de cima. Embora o 
pessoal de TI e das instalações possa ser responsável 
pela implementação e manutenção de ferramentas de 
colaboração digitais, os orçamentos dos mesmos são 
amplamente controlados pelos executivos superiores, 
designadamente o CEO, CIO e CFO. Para apoiar os 
respetivos imperativos de colaboração, satisfação dos 
clientes e agilidade empresarial, estes devem procurar 
investir os recursos adequados para o desenvolvimento 
da cultura, ferramentas e espaços com os quais os 
funcionários necessitam gerar resultados. 

FIGURA 8 

Lista de desejos dos tomadores de decisões para 
aumentar a colaboração em espaços de reunião 

 

Base: 741 tomadores de decisões de estabelecimentos e empresas nos 
EUA, no Reino Unido e na Alemanha 

Fonte: Um estudo contratado realizado pela Forrester Consulting em 
nome da Microsoft, junho de 2016 

Quadros padrão 28%

29%

Mais tomadas elétricas 41%

41%

43%

47%

53%

Ligação sem fios do dispositivo 60%

Quadros digitais 64%

68%
Capacidades de

videoconferência com câmara,
áudio e ecrã combinado

Ecrã(s) tátil(eis) digital(ais)
superior(es) a 55”

Apenas para audioconferência
(polycom, telefone)

Ecrã(s) apenas de visualização
digital superior(es) a 55”

Ecrã(s) tátil(eis) digital(ais)
inferior(es) a 55”

Ecrã(s) apenas de visualização
digital inferior(es) a 55”

"Quais são as melhorias mais importantes que
pretenderia de modo a aumentar o valor dos espaços

de colaboração na sua organização?"
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› Os espaços funcionais da equipa devem satisfazer 
um número de critérios para a ligação, privacidade e 
fluxo. A conceção exata de espaços de trabalho de 
colaboração pode ser alterada dependendo de quem os 
pretende utilizar. Por exemplo, há uma investigação que 
indica que os tetos mais altos promovem um 
desempenho mais elevado no pensamento concetual, 
enquanto os tetos mais baixos são melhores para o 
pensamento matemático.6 O nosso estudo descobriu 
algumas tendências comuns em relação ao que os 
tomadores de decisões das instalações consideram 
importante. No ponto mais elevado está a ligação aos 
computadores, a tecnologia de conferências e outros 
dispositivos que permitem a participação remota e 
presencial em reuniões (consulte a Figura 8). Os 
funcionários também requerem espaços que estão 
prontamente acessíveis nos seus momentos de 
necessidade e lhes permitem privacidade quando 
discutem assuntos sensíveis. 

› Os executivos devem proporcionar visão, formação e 
objetivos. Melhorar a colaboração numa empresa requer 
com frequência uma variedade de contributos. Os 
tomadores de decisões empresariais identificaram uma 
ampla gama de contributos que sejam importantes para 
gerar uma colaboração eficaz, incluindo formação em 
tecnologia, alinhamento claro e objetivos, e uma cultura 
em que os gestores moldam o trabalho em equipa e 
recompensam os funcionários que fazem o mesmo. A 
Forrester concluiu que a modelação de um cultura de 
partilha de informações e resolução de problemas é um 
papel importante que a administração pode desempenhar 
para gerar o sucesso da colaboração na empresa.7  
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Principais Recomendações 

As rápidas alterações no comportamento dos trabalhadores — superior a um período de apenas dois anos — indicam 
uma necessidade de investir em novos tipos de soluções de colaboração. De modo a determinar qual é o tipo de 
solução correto para a sua organização, deve implementar seis melhores práticas: 

› Ter um diálogo aberto com os profissionais da informação sobre o respetivo ambiente de trabalho. Há 
uma separação preocupante entre os executivos e os funcionários em relação às crenças dos executivos de que 
possuem um ambiente otimizado para a colaboração. Obter o feedback dos funcionários sobre quais os 
atributos e ferramentas no espaço de reunião que os ajudam a desempenhar melhor as suas funções, e 
descobrir formas para incorporar os mesmos no escritório. 

› Criar um grupo multifuncional para explorar soluções informáticas de colaboração. Normalmente, os 
profissionais de TI, os líderes de operações e instalações, e os profissionais comerciais desempenham todos um 
papel na determinação das melhores soluções informáticas de colaboração a implementar. Um grupo de 
trabalho multifuncional irá ajudá-lo a entender as necessidades de cada círculo eleitoral. Acima de tudo, não se 
esqueça de incluir os próprios trabalhadores. Deduzir a partir de uma variedade de funções: O que funciona para 
os profissionais de vendas pode ser o mesmo que funciona para os criadores de produtos, mas não saberá isso 
salvo se ambos os grupos se sentarem à mesa durante a fase de descoberta. 

› Explorar novos tipos de espaços de colaboração. As organizações de vanguarda estão a implementar uma 
variedade de novos espaços com tecnologias para os funcionários se envolverem numa colaboração mais 
improvisada. Os "huddle spaces" — que são menos formais do que as salas de reuniões, por vezes sem portas 
— permitem sessões de trabalho espontâneas. Os espaços de design colocados junto às áreas de produção 
estão a tornar-se mais comuns no setor de fabrico e aeroespacial. As secretárias multifuncionais — que são 
espaços que os trabalhadores móveis podem reivindicar aquando da visita aos escritórios — requerem a adição 
de salas em que se podem realizar reuniões e colaboração.  

› Unificar as experiências de colaboração remota e na sala. Embora a mobilidade tenha sido um ponto de 
grande ênfase nos últimos anos, o escritório também importa — mas não se gira demasiado numa ou noutra. 
Procure uma solução que permita às pessoas na sala realizarem o seu melhor trabalho de colaboração e que 
traz participantes remotos (clientes, parceiros ou colegas em viagem) facilmente para a experiência. Os 
trabalhadores pretendem ferramentas de videoconferência de grande escala que lhes permitam partilhar e 
armazenar ficheiros facilmente e que estejam integrados noutras aplicações empresariais. 

› Envolver-se em programas piloto de validação do conceito. Na computação de colaboração, a validação 
encontra-se na prática: A solução deve funcionar para os funcionários e na sua empresa, com todos as suas 
necessidades específicas. Os programas piloto desempenham um papel crucial e serão importantes para o 
sucesso. Comece com cinco espaços de colaboração, incluindo algumas salas de reunião e um "huddle space", 
e implemente mecanismos de revisão tal como grupos de foco e inquéritos a funcionários que utilizam estes 
espaços. 

› Implantar uma solução integrada para a organização mais ampla. Uma vez que tenha validado, uma 
implantação de tipo "big bang" irá garantir que todos os funcionários obtenham benefícios da solução de 
colaboração escolhida.  
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Anexo A: Metodologia 

No presente estudo, a Forrester realizou um inquérito online a 1873 inquiridos nos EUA, no Reino Unido e na Alemanha, de 
organizações com pelo menos 1000 funcionários nos EUA e pelo menos 500 funcionários noutros países. Os participantes 
no inquérito incluíram 741 tomadores de decisões de estabelecimentos e empresas com responsabilidade quanto às 
tecnologias de colaboração no escritório, além dos 1032 profissionais da informação. As questões apresentadas aos 
participantes estavam relacionadas com as perceções, os planos, as preferências e os desafios relativos à colaboração. Foi 
oferecido um pequeno incentivo aos inquiridos como forma de agradecimento pelo tempo dedicado ao inquérito. O estudo 
foi realizado na totalidade em junho de 2016. 

Anexo B: Material Suplementar  

ESTUDOS RELACIONADOS DA FORRESTER 

“How New Workspaces Catalyze Developers’ Innovation, Collaboration, And Cultural Change,” Forrester Research, Inc., 
13 de maio de 2016 

Anexo C: Notas finais 

 
1 Fonte: “The State of Enterprise Worker Mobility 2016,” Forrester Research, Inc., 21 de abril de 2016. 

2 Fonte: David K. Johnson, “In the Age of the Customer, get out of your employees' way,” Computerworld, 20 de janeiro de 
2014 (http://www.computerworld.com/article/2486657/it-management/in-the-age-of-the-customer--get-out-of-your-
employees--way.html). 

3 Fonte: Pamela J Hinds and Sara Kiesler, “Distributed Work,” MIT Press.  

4 Fonte: “How New Workspaces Catalyze Developers’ Innovation, Collaboration, And Cultural Change,” Forrester Research, 
Inc., 13 de maio de 2016. 

5 Fonte: “Harness The Potential Of Millennials With Your Workforce Technology Strategy,” Forrester Research, Inc., 2 de 
fevereiro de 2016. 

6 Fonte: Joan Meyers-Levy and Rui (Juliet) Zhu, "The Influence of Ceiling Height: The Effect of Priming on the Type of 
Processing That People Use," Journal of Consumer Research, 2007 (http://assets.csom.umn.edu/assets/71190.pdf). 

7 Fonte: “Navigate The Turbulent Water Of Enterprise Collaboration,” Forrester Research, Inc., 4 de março de 2016. 
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