
 

  

 

 

 

 Modelos de trabalho na “era pós-covid”: Uma abordagem 
multidisciplinar focada em dados qualitativos  
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Síntese da Talk: Até à chegada da COVID-19, o teletrabalho estava longe de ser uma realidade no 
Grupo Pinto & Cruz (P&C), por isso, em março de 2020 foi um choque quando cerca de 50% das pessoas 
foram para casa trabalhar.  

Quase dois anos depois, dada a pertinência e atualidade desta temática (juntamente com outras), o 
Grupo P&C decidiu criar grupos de trabalho de áreas distintas para analisarem o assunto numa 
perspetiva P&C vs. o Mundo e criarem um vídeo de 15 minutos onde expusessem a sua perspetiva e 
respetivas conclusões, para ser apresentado no Encontro de Quadros anual do Grupo. Este é um 
evento realizado todos os anos numa reta final do ano civil, com o objetivo de apresentar os resultados 
do ano corrente e as perspetivas/objetivos para o ano seguinte e discutir/apresentar temáticas da 
atualidade e de interesse relevante para o desenvolvimento do Grupo através do ponto de vista dos 
seus jovens talentos. De forma a aceder à opinião dos colaboradores do Grupo relativamente ao 
teletrabalho, aplicou-se um questionário a 175 colaboradores, com cinco perguntas de cariz 
quantitativo e uma de cariz qualitativo. Os dados qualitativos obtidos (63 respostas) foram analisados, 
codificados e sistematizados de diferentes formas, nomeadamente, em nuvens de palavras. O 
resultado dessa análise foi discutido pela equipa e integrado na literatura, considerando igualmente 
as práticas atualmente implementadas nas organizações. A partir daí, propôs-se um modelo híbrido 
de trabalho no Grupo P&C, cuja implementação foi defendida pela equipa no referido Encontro de 
Quadros. 

Esta talk irá focar o processo de análise dos dados recolhidos, a construção do vídeo, assim como o 
seu posterior impacto na organização e na tomada de decisão, expondo que colocamos em prática 
conceitos teóricos e estratégias de análises de dados qualitativos para tomar decisões, mudar 
abordagens, definir novos rumos, intervir em problemáticas ou implementar melhorias.   

Tópicos: Tomada de decisão; Análise de dados qualitativos; Modelo de trabalho híbrido. 
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