
Work Together, 
Anywhere

Os desafios do teletrabalho 
comprometem a cultura 
empresarial nas pequenas e 
médias empresas
Um inquérito realizado a 632 
colaboradores de pequenas e médias 
empresas em toda a Europa revelou que
as más experiências tecnológicas estão 
a minar o compromisso dos colaboradores 
e a noção de cultura empresarial.

42% 
dos colaboradores relatam 
que a sua cultura empresarial 
sofreu com as restrições da 
pandemia

65%
sentem falta de trabalhar 
presencialmente 
com colegas

42% 
dos colaboradores trabalham 
mais horas quando trabalham 
remotamente

31%

Agora mais do que nunca, a pandemia colocou os Diretores 
de RH no comando da transformação digital. Eles precisam 
adotar a tecnologia certa para impulsionar a colaboração e 
criação de locais de trabalho inteligentes e seguros. Caso 
contrário, podem prejudicar a cultura empresarial e limitar 
a sua capacidade de atrair os melhores talentos. 

Para mais informações sobre como superar os desafios tecnológicos dos colaboradores visite 
https://www.ricoh.pt/noticias-eventos/ricoh-insights

O aumento da pressão e do stresse são fatores que contribuem para esta situação.

30% 
sentem-se pressionados 
pelas suas empresas a estar 
mais tempo online quando 
estão em teletrabalho

ficam mais stressados quando teletrabalham devido a fatores que não 
estão relacionados com o trabalho, como responsabilidades familiares31%

Mas, apesar dos desafios para a cultura corporativa, as empresas estão a fazer um bom 
trabalho para ajudar as equipas a ajustarem-se às novas formas de trabalhar.

têm dificuldade em sentir-se motivados e envolvidos no seu trabalho 
devido à falta de comunicação e a problemas tecnológicos

73% 
sentem que têm as 
competências necessárias 
para teletrabalhar a partir de 
qualquer lugar e continuar a 
desenvolver as suas carreiras

66%
estão otimistas com as 
oportunidades que a 
tecnologia pode trazer 
para as suas carreiras

54% sentem que a sua empresa definiu um plano de formação e 
desenvolvimento claro de acordo com as novas formas de trabalhar


