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Introdução 

Este documento foi criado como resultado do Projeto “Envolvimento dos funcionários no 
processo de tomada de decisões em tempos de crise como fator chave na organização 
eficiente do trabalho da empresa” financiado pela Direção-Geral do Emprego, Assuntos 
Sociais e Inclusão da Comissão Europeia no âmbito do convite à apresentação de propos-
tas “Informação, consulta e participação dos representantes das empresas”.

Projeto contribui para o seguinte: 

• Apoia a participação dos funcionários na antecipação e gestão da mudança e na pre-
venção e resolução de litígios em caso de várias formas de reestruturação de empre-
sas e grupos empresariais a nível da UE. 

• Apoia o envolvimento dos funcionários no processo de conceção e implementação 
de medidas para lidar com os impactos da crise do coronavírus na mão de obra. 

• Reforça a  cooperação entre representantes dos Estados membros (Espanha, Itália, 
Polónia, Alemanha e Portugal) e países candidatos (Montenegro, Sérvia), bem como 
entre representantes dos funcionários do setor do comércio e  serviços de várias 
organizações. 

• Prepara mecanismos e soluções que irão aumentar o envolvimento dos funcionários 
nas empresas do setor do comércio e serviços. 

Este relatório comparativo é baseado em relatórios nacionais de sete países que incluem 
a análise de uma pesquisa online realizada com funcionários e entrevistas semiestrutura-
das com empregadores. 

É um documento estruturado do seguinte modo: 

• Metodologia descreve a abordagem e as técnicas usadas para analisar os dados para 
o relatório. 

• Resumo do quadro jurídico de cada país participante inclui as informações mais im-
portantes sobre os quadros jurídicos dos países (se houver) usados durante a pande-
mia e quais foram as consequências (se conhecidas). 
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• Análise comparativa das opiniões dos funcionários Foi ampliada a análise das informa-
ções obtidas das pesquisas online realizadas com funcionários dos países participantes 
do projeto durante o verão de 2021. É incluída a análise de todas as respostas, ou seja: 

 » informações que receberam os funcionários,

 » processo de consulta,

 » participação no processo de tomada de decisões,

 » atmosfera em que as mudanças foram introduzidas, 

 » opinião dos funcionários sobre mudanças organizacionais,

 » valorização da própria atitude dos funcionários,

 » sua consciência dos direitos legais, 

 » se os funcionários tiverem uma escolha ou alternativa em relação às mudanças 
organizacionais introduzidas,

 » em qual medida eles foram solicitados a apresentar ideias e dar uma opinião sobre 
os desafios organizacionais introduzidos, 

 » como seu sexo afetou as condições de trabalho introduzidas,

 » se foi oferecida a oportunidade de trabalhar em casa e se eles foram apoiados nas 
novas condições, 

 » se os funcionários se sentiam seguros para desenvolver sua atividade profissional, e

 » no caso de outra crise semelhante à pandemia do Covid-19, qual seria a sua visão 
sobre os processos de informação, consulta e  tomada de decisões e  qual seria 
o seu mecanismo favorito para esses processos. 

 » Por fim, os funcionários foram perguntados o que mudariam no futuro num caso 
semelhante em relação à informações, consultas e mudanças organizacionais na 
empresa deles. 

• Análise comparativa das opiniões dos empregadores  resume as informações obtidas 
em entrevistas com empregadores do setor de comércio e serviços em sete países 
europeus e ilustra: 

 » Consequências da pandemia em suas empresas,

 » Processo de envolvimento dos funcionários nas mudanças introduzidas durante 
a pandemia,

 » Opinião dos empregadores sobre a atitude dos funcionários,

 » Identificação das melhores práticas,

 » Melhoria de processo de envolvimento dos funcionários, e

 » No caso hipotético de outra crise, o que poderia ser melhorado?

• Conclusões são comunicadas nas observações finais do Relatório, e 

• Recomendações  apresentam as principais lições aprendidas e opiniões para o futuro, 
fornecidas pelo coordenador do projeto e participantes com base nas informações 
e análises deste Relatório.

• Anexo contém sete relatórios nacionais sob a forma de documentos separados.
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Resumo do quadro jurídico de 
cada país participante 

Os relatórios nacionais de sete equipes da Alemanha, Itália, Montenegro, Polónia, Portugal, 
Sérvia e Espanha começam com um briefing sobre o contexto nacional durante a pande-
mia do Covid-19 e o quadro jurídico que pode afetar o envolvimento dos funcionários nas 
mudanças organizacionais da empresa. 

Como mostram os relatórios, as normas e  as leis utilizadas em emergências são as 
seguintes: 

• Na Alemanha através da Lei da Constituição do Trabalho alemã revista em 2001; 

• Na Polónia através da Lei sobre Informação e Consultoria aos Funcionários (AICE), da 
Lei dos Sindicatos e do Código do Trabalho; 

• Em Portugal através da Direção Geral de Saúde, que publicou um guia de boas práti-
cas e como monitorizar os riscos de saúde mental a que os funcionários estão expos-
tos, sabendo que estes riscos são aumentados pelo teletrabalho em consequência da 
pandemia do Covida-19.

• Na Sérvia foi adotado o  Decreto sobre medidas durante o  estado de emergência, 
o Decreto sobre a organização do trabalho dos empregadores durante o estado de 
emergência, o Decreto sobre a organização da proteção social para a prestação de 
serviços de alojamento domiciliário durante o estado de emergência, o Decreto so-
bre complementação do salário-base dos funcionários das instituições de saúde e de 
alguns funcionários nas áreas de saúde, proteção da saúde pública, tratamento e pre-
venção da propagação da epidemia de doença Covid-19 e outro. 

• Na Espanha o Decreto-Lei Real 8/2020, de 17 de março, sobre medidas de emergência 
urgentes para lidar com o impacto económico e social da Covid-19 e sobre a utilização 
do Documento sobre a Regulamentação do emprego temporário (ERTE). 

Quando se trata da Itália, o relatório nacional italiano afirma que “no sistema jurídico ita-
liano, os procedimentos de informação e consulta não são especificamente regulamenta-
dos por lei, mas são essencialmente deixados à negociação coletiva”. 

Não foi fornecida nenhuma informação específica sobre o quadro jurídico que opera em 
Montenegro. 

Metodologia 

Este Relatório Europeu recolhe, compara e  resume as informações fornecidas nos sete 
relatórios nacionais elaborados pelos participantes do projeto, que contêm os resultados 
das pesquizas realizadas em todos os países participantes no projeto, de acordo com os 
objetivos do projeto.

A metodologia para a realização da pesquisa foi discutida e recomendada para uso duran-
te a primeira reunião do projeto. No entanto, devido ao fato que os relatórios serem com-
pilados por diferentes equipes nacionais que conduziram a pesquisa (análise de pesquisas 
online e entrevistas semiestruturadas), a heterogeneidade de informações é natural.

Tendo isso em mente, este documento analisa as informações nacionais e  cria uma 
seção unificada onde a análise do envolvimento dos funcionários durante as mudanças 
organizacionais introduzidas no setor de comércio e serviços durante a pandemia do 
Covid-19 pode ficar clara e  ilustrada com informações em primeira mão provenientes 
de todos os países.

Quando se trata de ilustrações, estas são citações de relatórios nacionais e, na maioria 
dos casos, são fornecidas de forma concisa ou literal, a fim de apresentar a análise a nível 
europeu. Onde o país não for especificado, isso significa que a informação não apareceu 
no Relatório Nacional apresentado.

Os relatórios nacionais foram elaborados no período de julho a dezembro de 2021, e este 
documento foi publicado em janeiro de 2022.
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Quanto aos efeitos da pandemia Covid-19 nos trabalhadores e as mudanças mais signifi-
cativas nos negócios, os representantes dos países, em resumo, relatam o seguinte: 

• Alemanha: Os Conselhos dos funcionários e  as Comissões dos trabalhadores têm 
como tarefa garantir a participação dos representantes dos funcionários durante a cri-
se. Muitas empresas alemãs não têm representantes que representam seus interesses, 
então a participação dos funcionários não é garantida.

• Itália: o problema da inexistência de legislação foi significativamente sentido duran-
te a pandemia do Covida-19, em que as informações e as consultas eram ferramen-
tas necessárias para a  gestão de crises e  coordenação remota da produção, bem 
como para uma harmonização geral mais eficiente com as medidas de prevenção 
da propagação da infeção

• Montenegro: a pandemia enfraqueceu ainda mais o desempenho da indústria mon-
tenegrina, portanto, quando comparamos 2019 e 2020, houve queda de 3% para 34% 
em oito setores, com queda de 9,7% na indústria metalúrgica.

• Polónia: De acordo com a POHID, a organização que reúne grandes redes de vare-
jo na Polónia, os membros das cadeias que vendem produtos industriais registaram 
uma perda de 3 bilhões de PLN como resultado da primeira onda da pandemia do 
Covid-19. Grandes lojas não alimentares foram fechadas por 16 semanas. Nas empre-
sas associadas ao POHID, que empregam mais de 200.000 pessoas, não houve demis-
sões percetíveis, pois a prioridade era manter o número de funcionários para atender 
os clientes em situação de mudança. No entanto, alguns trabalhadores – migrantes 
ucranianos – voltaram para casa e para suas famílias (embora a Lei sobre Soluções 
Especiais tenha previsto a extensão de todos os tipos de autorizações de trabalho para 
estrangeiros na Polónia durante a pandemia do Covid-19).

• Portugal: As empresas que beneficiaram de medidas de apoio adotadas pelo Governo 
encontram-se em desvantagem, porque estas medidas desempenharam um papel 
muito importante na preservação da sua sustentabilidade financeira e do emprego.

• Sérvia: Os regulamentos não foram aplicados. a crise do Covid afetou negativamente 
a posição econômica dos trabalhadores na Sérvia, intensificou e aprofundou a desi-
gualdade e a pobreza na sociedade e colocou em risco a  saúde física e mental da 
nação. Em muitos casos, o risco de lesão no trabalho não é regulamentado, o subsí-
dio de doença em caso de infeção não era de 100%, mas de 65% como subsídio de 
doença comum, portanto, as recomendações do Governo da República da Sérvia não 
foram seguidas. Cresceu o número de trabalhadores informais que trabalhavam sem 
contrato de trabalho.

• Espanha: No final de agosto de 2021, a ERTE protegeu 272.190 pessoas na Espanha, 
o que é o nível mais baixo desde o início da pandemia do Covid-19. o ERTE, projetado 
para apoiar as empresas e  manter seus empregos, conseguiu proteger mais de 3,6 
milhões de trabalhadores no ponto mais alto de 2020. a ERTE tornou-se um verdadeiro 
escudo social para o emprego em Espanha durante a pandemia do Covid-19. 

As informações mais detalhadas sobre a estrutura legal de cada país são fornecidas abai-
xo, como consta nos Relatórios Nacionais.

ALEMANHA

De acordo com a Fundação Hans Böckler 2021, o trabalho das partes interessadas na em-
presa tem um efeito geral positivo para lidar com a crise causada pelo coronavírus. Para 
lidar com a pandemia do Covid-19, alguns empregadores introduziram novos regulamen-
tos na empresa, através dos quais os contratos existentes da empresa foram ajustados 
para proteger os interesses dos funcionários. Os regulamentos se aplicam a medidas de 
higiene com objetivo de manter as vendas, trabalho em casa, ofertas de cuidados infantis 
quando as escolas e jardins de infância estão fechados, a conceção do trabalho a tempo 
parcial e mudanças nos horários de trabalho (Hans-Böckler-Stiftung 2010).

ITÁLIA

No ordenamento jurídico italiano, os procedimentos de informação e consulta não são 
regulados especificamente por lei, mas são essencialmente deixados à negociação cole-
tiva, cuja função é intervir para regular estes aspetos relacionados com a relação entre os 
funcionários e a empresa. 

MONTENEGRO

O impacto da pandemia do Covid-19 a  nível global foi particularmente pronunciado 
nas atividades económicas relacionadas com as viagens, ou seja, com o turismo, que no 
Montenegro representa um quinto do PIB. Isso levou a uma queda de 15,2%, segundo 
estimativas trimestrais do Serviço de Estatística de Montenegro. De acordo com as esti-
mativas trimestrais da MONSTAT, em 2020 registou-se uma taxa de crescimento real nega-
tiva do PIB de -15,2%, que é um efeito direto das medidas para combater a pandemia do 
Covid-19, seja a nível nacional seja a nível internacional. 
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POLÓNIA

As principais medidas introduzidas sob o escudo (na Lei sobre soluções especiais relacio-
nadas com a prevenção, controlo e combate ao vírus Covid-19, com outras doenças infe-
ciosas e situações de crise por elas causadas, que se relacionam diretamente com a pre-
servação dos postos de trabalho e organização do trabalho são: – emprego subsidiado 
(cofinanciar os salários dos funcionários em situação de estagnação económica ou jorna-
da de trabalho reduzida) disponível para empresas que tenham sofrido uma diminuição 
do volume de negócio económico de pelo menos 30%); – maior flexibilidade de horário 
de trabalho (permitido em empresas que sofreram queda no facturamento econômico 
em decorrência da pandemia do Covid-19 e não tiveram atrasos no pagamento de im-
postos e contribuições até o final do terceiro trimestre de 2019). – o direito de encurtar 
o período de descanso diário ininterrupto para um funcionário das 11 horas obrigatórias 
às 8  (com garantia de que funcionários terá descanso equivalente dentro de 8 semanas), 
e tempo de descanso durante a semana – de 35 a 32 horas; e - o direito de celebrar contra-
tos com sindicatos ou representantes dos funcionários nos casos em que não existam tais 
organizações para a introdução de um sistema equivalente de horas de trabalho, em que 
seja possível alargar as horas de trabalho diárias até um máximo de 12 horas), enquanto as 
horas de trabalho diárias alargadas são niveladas por horas de trabalho diárias mais curtas 
em determinados dias ou dias de folga; sobre a aplicação de condições de trabalho me-
nos favoráveis aos funcionários daqueles decorrentes de contratos de trabalho celebrados 
com esses funcionários, na medida e pelo tempo previstos no contrato.

PORTUGAL

DGERT – a Direção-Geral da Administração e Emprego Público concluiu que as empresas 
que beneficiaram das medidas de apoio adotadas pelo Governo estavam em desvanta-
gem, porque estas medidas afetaram a  preservação da sua sustentabilidade financeira 
e a preservação do emprego.

A Direção-Geral da Saúde em Portugal publicou um guia de boas práticas e como mo-
nitorizar os riscos de saúde mental a que os trabalhadores estão expostos, sabendo que 
estes riscos têm vindo a aumentar pelo teletrabalho resultante da pandemia do Covid-19.

SÉRVIA

Antes e depois da declaração do estado de emergência, o Governo da República da Sérvia 
adotou medidas como resposta à pandemia do Covid-19. Regulamentos adotados duran-
te o estado de emergência que são de especial importância para o direito do trabalho 
e os funcionários: Decreto sobre medidas durante o estado de emergência, Decreto sobre 
a organização do trabalho dos empregadores durante o estado de emergência, Decreto 
sobre a organização da proteção social para fornecer alojamento em casa durante o es-
tado de emergência, Decreto sobre a complementação do salário base dos funcionários 
das instituições de saúde de saúde e de alguns funcionários nas áreas da saúde, saúde 
pública, tratamento e prevenção da epidemia do Covid-19, Decreto sobre o procedimen-
to para obtenção de aprovação para novo emprego com utentes de serviços públicos, 
Decreto sobre incentivos fiscais e benefícios diretos no setor privado e assistência finan-
ceira aos cidadãos em consequência da pandemia do Covid-19, Decreto sobre o respeito 
da continuação do trabalho dos empregadores no setor da construção, comércio e mer-
cados verdes com a aplicação de medidas epidemiológicas , Decreto recomendando aos 
empregadores que autorizem os funcionários que tenham obrigação laboral durante 
o estado de emergência a usufruírem das férias anuais de 2019. Em 31 de dezembro de 
2020, foi publicado o Decreto sobre a recomendação aos empregadores sobre a atribui-
ção do direito a compensação salarial no valor de 100% da base salarial para os funcioná-
rios temporariamente ausentes do trabalho por doença confirmada do Covid-19 ou por 
isolamento e medidas de autoisolamento relacionado com a doença, Conclusão sobre 
a suspensão do trabalho com clientes por contacto direto, Recomendação do Ministério 
da Administração Estadual e Autonomia Local para organização do trabalho nas admi-
nistrações estaduais e  instituições estaduais, Recomendação enviada às instituições de 
proteção social para alojamento de beneficiários.

ESPANHA

Em primeiro lugar, o Decreto-Lei Real 8/2020 de 17 de março sobre medidas de emergên-
cia para lidar com o impacto económico e social do Covid-19 estabeleceu uma redução 
do horário de trabalho por razões económicas, técnicas, organizacionais e de produção, 
preservando intactos os direitos de consulta e negociação. Os prazos das consultas fo-
ram reduzidos para sete dias. Todas as suspensões de contratos e reduções de trabalho 
causadas pelo Covid-19 foram consideradas como resultado de força maior, das quais os 
trabalhadores e representantes dos trabalhadores devem ser previamente informados. As 
atividades sindicais e a  representação do empregador são permitidas durante as restri-
ções de mobilidade. Houve participação ativa dos parceiros sociais na criação de políticas 
durante o surto da pandemia do Covid-19.
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O Documento de emprego temporário (ERTE) é uma suspensão temporária de contratos 
regulamentados pelo artigo 47 do Estatuto dos Trabalhadores em vigor durante a pande-
mia do Covida-19 e que seja considerada força maior, conforme verificado pela autoridade 
trabalhista. Não é necessário período de consulta. Os funcionários da ERTE retornam ao 
trabalho quando o prazo estipulado expirar. Os empregadores continuam a pagar 100% 
das contribuições para a segurança social (com uma redução em relação à dimensão da 
empresa), mas não pagam indemnizações aos funcionários. Os empregadores estão isen-
tos da obrigação de pagar os salários, porque os trabalhadores passam a receber o subsí-
dio de desemprego (no valor de 70% do seu salário bruto).

Análise comparativa das opiniões 
dos funcionários 

Para obter a opinião dos funcionários, o projeto lançou uma pesquisa online com uma 
média de 50 funcionários do setor de comércio em cada um dos sete países participantes. 
Em alguns países, como a Espanha, o número de funcionários dobrou para 100. Foram re-
presentados todos os grupos de sexo e idade, sendo os mais representados pessoas com 
mais de 34 anos. a maioria dos entrevistados eram homens no caso da Alemanha, Itália, 
Sérvia e Espanha e mulheres no caso do Montenegro, Polónia e Portugal. Suas profissões 
e cargos na empresa variavam do ensino básico ao ensino médio ou superior. a atividade 
entre os entrevistados é muito diversificada, e entre as atividades mencionadas estão: co-
mércio e serviços, transportes e logística, cuidados de saúde principalmente (o exemplo 
de Portugal) e hospedarias. As empresas onde trabalham são diferentes. a Polónia decidiu 
realizar um estudo com os trabalhadores do Auchan. 

Os funcionários foram perguntados sobre informações, consultas e participação no pro-
cesso decisório sobre mudanças na empresa durante a  pandemia do Covid-19. Foram 
feitas perguntas específicas sobre informação, consulta e  participação na tomada de 
decisões. 

Quanto às informações que os trabalhadores receberam, diretamente ou por meio de sin-
dicatos, há uma tendência comum entre os sete países, onde a maioria dos trabalhadores 
elogiou o fato que os seus empregadores os informarem sobre tudo. 

Eles sentem que o empregador lhes deu boas informações. Alemanha

A maioria dos trabalhadores respondeu que se considera suficientemente informado, e entre 
eles dez trabalhadores apresentaram alto nível de informação. Itália 

De acordo com as respostas, os entrevistados foram significativamente informados sobre 
os processos de mudança mencionados, diretamente ou por meio da organização sindical. 
Montenegro

A maioria dos entrevistados afirmou que os trabalhadores foram bem informados e  consul-
tados na empresa durante a pandemia do Covid-19 (apenas 12 entrevistados afirmaram que 
o  processo de informação era fraco e  16 entrevistados que o  processo de consulta era fraco). 
Polónia 
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Nove pessoas não foram informadas de jeito nenhum sobre as mudanças em sua empresa de-
vido à pandemia do Covid-19, apenas 3 acharam que estavam bem informadas na época, 22 
participantes acharam que estavam informados, mas não suficientemente s e 23 supõem que 
foram informados satisfatoriamente. Portugal

Em uma escala de 0 a 10, a maioria dos entrevistados, 45 deles, marcou a resposta de 5 a 10, ou-
tros entrevistados, 11 deles marcaram a resposta de 0 a 4. Com base nisso, pode-se concluir que 
inicialmente os funcionários foram suficientemente informados sobre as mudanças causadas 
pela pandemia do Covid-19. (Sérvia)

A grande maioria dos entrevistados concorda que foram muito bem informados (85 deles mar-
caram a resposta de 6 a 10 e apenas 15 responderam de 0 a 5) por seus empregadores sobre 
as mudanças na empresa durante a pandemia do Covid-19. a tendência é semelhante tanto 
na população feminina e quanto na população masculina, bem como nas três categorias de 
idade. (Espanha)

Quanto ao processo de consulta (diretamente ou por meio de sindicatos) empregadores 
e  funcionários tiveram que fazer mudanças em suas empresas durante a pandemia do 
Covid-19, os funcionários disseram que estavam menos envolvidos, mas ainda pareciam 
moderadamente e bem satisfeitos com o processo de consulta conduzido perlo empre-
gador. Existe uma tendência geral em todos os países, exceto na Sérvia, onde a maioria dos 
entrevistados afirma que não foram suficientemente ou satisfatoriamente consultados. 

Os funcionários responderam à questão 2 da seguinte forma: 20 deles pontuaram de 0 a 3, ou 
seja: “não muito difícil” quando perguntados sobre as mudanças. 19 deles votaram com valores 
de 5-7, ou seja: foram ouvidos moderadamente, e 8 entrevistados acham que foram bem con-
sultados e ouvidos (8-10 pontos) pelo empregador. Alemanha

Por outro lado, o percentual de respostas positivas quanto ao grau de consulta em relação às 
mudanças ocorridas na empresa durante a pandemia do Covid-19 foi diferente. Quanto a esse 
aspeto, as respostas foram heterogéneas: 10 trabalhadores consideraram-se pouco consultados 
(alguns referem que não foram consultados), 16 trabalhadores disseram que foram consultados 
em média, enquanto 12 trabalhadores mostraram que a consulta por parte das empresas foi 
elevada. Itália

De acordo com os entrevistados, quando se trata do processo de introdução e implementação 
de mudanças nas empresas, um número significativo deles afirmou estar bastante envolvido 
no processo, por meio de atividades de consultoria. Exatamente 80% dos entrevistados classifi-
caram esse processo com pontuação igual ou superior a 5, o que confirma a conclusão anterior 
de que os funcionários das empresas estão satisfeitos com a forma como foram consultados, 
mas também informados sobre o processo de implementação de mudanças e sua comunica-
ção durante a pandemia do Covid-19. Montenegro

Na segunda questão, o gráfico mostra que grande parte dos entrevistados, 20 deles, não foram 
consultados sobre as mudanças, e 26 pessoas foram consultadas, mas com pouca frequência. 
Apenas alguns deles, 11 do total da amostra, afirmam que foram consultados com mais fre-
quência. Uma pessoa não respondeu à pergunta. (Portugal)

A maioria de entrevistados, 48 deles, atribuiu uma classificação na escala de 0 a  4, e  ape-
nas 8 entrevistados atribuíram uma classificação na escala de 5 a 10, o que significa que os 
funcionários em cargos inferiores não foram consultados na introdução de mudanças na 
empresa. (Sérvia)

Quando se trata de consultas, essa tendência está mudando um pouco, mas ainda permanece 
positiva (74 delas receberam uma classificação de 6 a 10 e 26 de 0 a 5), independentemente do 
sexo ou idade. (Espanha)

Os funcionários foram perguntados sobre sua participação no processo de tomada de 
decisões (diretamente ou por meio de sindicatos) em momento em que foram introdu-
zidas mudanças em sua empresa durante a pandemia do Covid-19. a tendência continua 
a diminuir a este respeito, das informações às consultas e, finalmente, à tomada de deci-
sões. No entanto, as respostas em sete países mostram que a maioria dos funcionários não 
esteve envolvida no processo de tomada de decisões, exceto em Espanha, onde a maioria 
dos funcionários (67%) respondeu positivamente e confirmou que esteve envolvida no 
processo de tomada de decisões. 

A maioria dos trabalhadores respondeu que não esteve envolvida nos processos de tomada de 
decisões, enquanto uma parte menor (cerca de seis trabalhadores) disse o contrário. Itália

Para a maioria, o processo de tomada de decisões sobre a introdução de mudanças na empresa 
não é uma experiência muito positiva, e pouco menos da metade dos entrevistados (48%) deixa 
espaço para dilemas. Ou seja, todos os 48% dos entrevistados classificaram esse processo com 
uma pontuação de 0 a 3, o que é um resultado realmente preocupante. No entanto, uma per-
centagem menor de entrevistados classificou esse processo como 5 ou superior e 14% disseram 
estar muito satisfeitos com sua participação no processo de tomada de decisões ao introduzir 
mudanças durante a pandemia do Covid-19. Montenegro

Embora a possibilidade de participar do processo de tomada de decisões tenha sido avaliada 
um pouco pior – a classificação média ficou próxima do meio da escala, 18 entrevistados ava-
liaram esse aspeto negativamente. Polónia

Na terceira questão [sobre a tomada de decisões], mais da metade das 58 pessoas da amostra 
total afirmou que não participou de forma alguma, 24 entrevistados disseram que participa-
ram menos, mas não o suficiente, e apenas 4 pessoas declararam que participaram de alguma 
forma ou frequentemente. Portugal
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A maioria de entrevistados, 53 deles, marcou essa questão na escala de 0 a 4, percebe-se que 
a resposta 0 foi dada por até 32 entrevistados, e apenas 4 entrevistados deram a resposta de 
5 a 10. Isso mostra que os funcionários não tiveram a oportunidade de participar do processo 
de tomada de decisões durante a pandemia do Covid-19. (Sérvia)

A terceira fase da relação empregador-funcionário é a participação no processo de tomada de 
decisões. Aqui a tendência continua a equilibrar-se no lado positivo, mas com menos repetição 
do que na informação e consulta. 62 entrevistados deram classificação de 6 a 10 e 37 de 0 a 5, 
independentemente do sexo ou idade. É interessante ver mais 0 votos, ou seja: os funcionários 
não participaram do processo durante o qual o empregador introduziu mudanças. (Espanha)

Quando se trata de atmosfera em que as mudanças foram introduzidas, a maioria dos fun-
cionários respondeu que era difícil no caso de Itália, enquanto no caso do Montenegro, 
Polónia, Portugal, Sérvia e Espanha, a resposta dos colaboradores foi que o ambiente era 
neutro/calmo. 

Quanto à atmosfera na empresa após as mudanças adotadas, a maioria dos entrevistados (cer-
ca de 20) respondeu que é difícil. Itália 

A atmosfera o clima durante a introdução de mudanças nos negócios das empresas durante 
a pandemia do Covid-19, segundo os entrevistados, pode ser caracterizado como relativamente 
satisfatório, ou seja, bastante relaxado, portanto temos uma situação que 20% deles avaliaram 
o clima com o 5. Apenas 2% dos entrevistados deram a classificação mais baixa, enquanto 8% 
ficaram muito satisfeitos.

A atmosfera em que as mudanças nas restrições sanitárias foram introduzidas durante a pan-
demia do Covid-19 foi avaliada de forma bastante positiva (apenas sete respostas negativas), 
e a avaliação geral da mudança também foi positiva (apenas seis respostas negativas). a gran-
de maioria dos entrevistados afirmou estar ciente dos seus direitos à informação e consulta, mas 
cerca de doze entrevistados não responderam a esta pergunta. Polónia

Para pergunta número 4 (atmosfera durante a introdução das mudanças), sobre a atmosfera 
em que as mudanças foram introduzidas, uma pessoa não respondeu, 25 pessoas disseram 
que era frustrante ou geralmente inquietante, 21 pessoas a acharam mediana, nem muito ruim 
nem muito boa, e outros 11 disseram que a atmosfera era quase calma e serena. Portugal 

Na escala de 5 a 7, apenas 5 entrevistados deram uma resposta positiva, o restante respondeu 
de 0 a 4, o que indica uma atmosfera muito ruim entre os funcionários ao introduzir mudan-
ças. (Sérvia) 

Quanto ao ambiente em que as mudanças foram introduzidas, 35 entrevistados as consideram 
frustrantes e 64 delas inócuas, independentemente do sexo ou idade. (Espanha) 

O questionário queria saber opiniões dos trabalhadores sobre as mudanças organizacio-
nais que foram introduzidas na sua empresa durante a pandemia do Covid-19, e as respos-
tas mostram que a introdução de mudanças foi na sua maioria realizada de forma positiva, 
como no caso de Montenegro e Espanha, e de forma relativamente insatisfatória, como 
em Portugal e Sérvia. 

O processo de implementação de mudanças nas empresas ocorreu de acordo com os interesses 
dos entrevistados, e de acordo com as respostas recebidas, mais de 70% deles avaliaram esse 
processo com uma classificação 5 ou superior, o que pode ser considerado um resultado rela-
tivamente satisfatório. Apenas 10% dos entrevistados avaliaram este processo como bastante 
mau, atribuindo-lhe classificações que variam de 0 a 2, o que confirma inequivocamente que 
tais atividades foram realizadas de forma relativamente satisfatória de acordo com os interesses 
dos membros das organizações. Montenegro 

A quinta questão teve 57 respostas, mais de 31 pessoas avaliaram até 3, o  que significa que 
acreditam que as mudanças foram feitas independentemente do interesse dos funcionários, 
e apenas 9 pessoas avaliaram acima de 7 Portugal 

A maioria dos entrevistados, 45, deu uma resposta que estava na escala de 0 a 4, as respostas 
9 e 10 não foram dadas por nenhum entrevistado, o que mostra que há grande insatisfação 
com as mudanças organizacionais na empresa. (Sérvia) 

Quando perguntados o  que pensam sobre as mudanças organizacionais de sua empresa, 
a grande maioria respondeu que foram feitas de acordo com seus interesses (70 classificações 
na faixa de 6 a 10 e apenas 28 classificações na faixa de 0 a 5) com alguma contenção de ho-
mens em comparação com mulheres e idades de 35-54 (Espanha)

Com base nos projetos que têm como objetivo compreender a valorização das atitudes 
pessoais dos funcionários em relação às mudanças estruturais na empresa durante a pan-
demia do Covid-19, os funcionários responderam às perguntas sobre seu relacionamento, 
que pode ser considerado ativo e participativo, como no caso de Itália, Portugal e Espanha. 

A atitude dos trabalhadores em relação a essas mudanças foi classificada como medianamen-
te ativa e participativa, enquanto apenas quatro trabalhadores mostraram uma atitude indi-
ferente. Itália

Esses [entrevistados] estavam ativos. Quase 70% dos entrevistados classificaram esse processo 
com 5 ou mais, dos quais cada terceiro entrevistado classificou esse processo com as pontua-
ções mais altas, entre 8 e 10. Montenegro 

Quando se trata de atitude dos funcionários, revela-se que a maioria era frequentemente ativa, 
5 pessoas com classificação 10, pelo que estavam sempre ativas e 17 pessoas da amostra com 
classificação 4 ou inferior, considerando-se mais passivas (Portugal) 
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Quando se trata de atitudes em relação à mudança, a grande maioria as considera ativas (87 
entrevistados com classificação de 6 a 10 e apenas 12 com classificação de 0 a 5) sem relação 
com sexo e idade (Espanha)

Quando se trata de conhecimento dos direitos legais dos trabalhadores e das informações 
e consultas com empresa, também no tempo de crise, como em situação com a pande-
mia do Covid-19, os dados da pesquisa mostram que a maioria dos trabalhadores está 
ciente desses direitos na Alemanha, Itália, Montenegro e Espanha; mas esse não é o caso 
em Portugal e na Sérvia, onde a a maioria dos entrevistados afirma desconhecer os seus 
direitos legais. 

À pergunta número 7 os funcionários responderam da seguinte forma: 1 em 50 respondeu que 
se absteve ao responder à pergunta se tem conhecimento do seu direito a ser ouvido e informa-
do. 15 entrevistados responderam com não, e a maioria, ou seja, 34 participantes, disse estar 
ciente de seus direitos. Alemanha 

Mais de 75% responderam afirmativamente, comprovando que foram informados sobre o direi-
to à informação e consulta; 25% responderam o contrário. Itália 

Os procedimentos legais e normativos que permitem aos membros da organização o direito 
à informação e consulta com a empresa em tempos de crise, como na pandemia do Covid-19, 
foram respeitados na maioria dos casos e, segundo os entrevistados, 2 em cada 3 entrevistados 
estavam cientes dos seus direitos à informação e consulta. Por outro lado, 1/3 dos entrevistados 
respondeu negativamente a  esta pergunta indicando que não têm conhecimento do direito 
à informação e consulta. Montenegro 

A pergunta número 7 mostrou que a maioria dos entrevistados, 57% deles, não tem conheci-
mento de seus direitos legais de receber informações e ser consultado sobre assuntos relacio-
nados à empresa, enquanto uma minoria de 43% da amostra que tem conhecimento desses 
direitos. Portugal

Um grande número de entrevistados, 45 deles, respondeu negativamente, 11 deles responderam 
afirmativamente, o que significa que os funcionários estão muito pouco cientes de seus direitos 
à informação durante a crise. (Sérvia)

A maioria dos funcionários estava ciente de seus direitos legais à informação e consulta durante 
a pandemia do Covid-19 (88 responderam afirmativamente e 12 negativamente). As mulheres 
parecem estar mais conscientes desses direitos do que os homens. (Espanha)

Quando se trata de ser oferecido aos funcionários uma escolha ou alternativas relaciona-
das a mudanças organizacionais que foram introduzidas nas empresas durante a pande-
mia do Covid-19, parece haver uma diferença entre Montenegro e Polónia, onde a maioria 
votou afirmativamente, e Portugal e Sérvia, onde a maioria votou negativamente. 

Ao introduzir mudanças na organização, abre-se espaço para a criação de certas escolhas ou 
soluções alternativas que podem ser oferecidas aos membros da organização. De acordo com 
as respostas dos entrevistados, essa possibilidade foi relativamente frequente durante a  pan-
demia do Covid-19, então temos uma situação em que 60% dos entrevistados avaliaram essa 
possibilidade com classificação 5 ou superior e até 20% com classificação 9 e 10. Montenegro

Quase todos (48 de 54) entrevistados disseram lhes foi oferecida uma escolha ou alternativa 
em relação às mudanças organizacionais introduzidas durante a pandemia do Covid-19, mas 
apenas 18 entrevistados disseram que foram solicitados a  apresentar ideias e  opiniões sobre 
mudanças organizacionais. (Polónia)

A oitava pergunta deixou claro que, em geral, não foram oferecidas opções às pessoas, pois 
22 delas avaliaram com 0, portanto não há escolha, e apenas 2 entrevistados avaliaram com 
9 e 10. Após 0, a classificação mais comum foi 3, que foi escolhida por 13 pessoas. (Polónia)

Um número muito grande de entrevistados, 18 deles, deram a resposta 0, 52 de entrevistados 
deram a resposta de 0 a 4, apenas 4 deram a resposta de 5 a 9. Os funcionários não tiveram 
escolha ou alternativa ao introduzir mudanças organizacionais nas empresas. (Sérvia)

Quase metade dos entrevistados não teve a oportunidade de escolher as mudanças organiza-
cionais que foram introduzidas na sua empresa durante a pandemia do Covid-19 (46 classifica-
ção 0-5 e 54 classificação 6-10). Não foram observadas diferenças de sexo ou idade. (Espanha)

Na continuação da pesquisa, os trabalhadores foram examinados em que medida eles 
foram solicitados para expressar suas ideias e opiniões sobre problemas organizacionais 
em empresa durante a pandemia do Covid-19. Aqui, as respostas parecem insatisfatórias 
nos países europeus que participam deste projeto. 

Os funcionários responderam à pergunta número 9 da seguinte forma: 26 deles deram classifi-
cação de 0 a 3, ou seja: “pouco envolvido” quando solicitados a expressar sua opinião. 13 deles 
votaram com classificações de 5-7, ou seja: estão moderadamente incluídos, e 5 entrevistados 
acham que estão bem a muito bem (8-10 pontos) incluídos pelo empregador. Alemanha

A maioria (cerca de vinte e dois trabalhadores) forneceu provas de que o empregador não lhes 
pediu para contribuir em termos de ideias e projetos sobre mudanças a serem feitas ao nível da 
empresa durante a pandemia do Covid-19. Itália 

A pergunta número 9 não deixa nenhumas dúvidas, 24 pessoas avaliaram a pergunta número 
9 com 0, o que significa que nunca foram solicitados a dar a própria opinião sobre os desafios 
organizacionais. Apenas 5 pessoas acham que já foram perguntados sobre esse assunto com 
bastante frequência. Montenegro
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Dos 56 respondentes, 31 responderam 0, 1 respondeu 7, e a resposta 3 foi dada por 15 entrevis-
tados, enquanto apenas 3 entrevistados deram uma resposta de 5 a 10. De qualquer forma, os 
funcionários não tiveram a oportunidade de dar suas opiniões e ideias sobre a organização do 
trabalho durante a pandemia do Covid-19. (Sérvia)

A maioria dos entrevistados nunca ou raramente foi solicitado a  expressar suas ideias sobre 
a mudança organizacional na sua empresa (54 com classificação de 0 a 5 e 44 com classifica-
ção de 6 a 10), independentemente do sexo ou idade. (Espanha)

Quando se trata da sua opinião sobre isso como foram afetadas pelo sexo as condições 
de trabalho que lhes foram oferecidos como resultado de mudanças organizacionais in-
troduzidas nas empresas durante a pandemia do Covid-19, a maioria dos entrevistados na 
Itália disse que o sexo teve impacto, enquanto em Montenegro, Polónia, Portugal, Sérvia 
e Espanha o sexo não teve impacto. 

As respostas foram variadas e heterogêneas. Cerca de 13 entrevistados disseram que tal incidên-
cia não existia em relação as mudanças ditadas pela pandemia do Covid-19; 14 entrevistados 
acreditam que o sexo tem um impacto médio; 11 entrevistados, por outro lado, falaram sobre 
a influência forte e decisiva. (Itália)

Apenas 4% dos entrevistados acreditam que seu sexo influenciou nas condições de trabalho 
oferecidas por causa das mudanças organizacionais introduzidas na empresa durante a pan-
demia do Covid-19. Montenegro

A grande maioria dos entrevistados afirmou que o sexo não teve impacto no processo de mu-
dança organizacional. Apenas 12 entrevistados apontaram alguma importância deste fator – 
tanto homens (6 respostas) quanto mulheres (6 respostas). (Polónia)

Dos 36 entrevistados, a maioria não considerou que seu sexo os afetasse nas condições de tra-
balho oferecidas. No entanto, das 4 pessoas que disseram sentir-se afetadas, 3 eram mulheres 
e 1 era homem. (Portugal)

O sexo não foi muito importante quando se trata de mudanças organizacionais nas empresas 
deste setor. (Sérvia)

O sexo não influenciou os entrevistados quanto às condições de trabalho oferecidas por causa 
das mudanças organizacionais. (Espanha)

Apesar do fato de que o trabalho em casa era comum em todo o mundo, para os en-
trevistados do setor de comércio e serviços essa oportunidade não foi dada a todos os 
trabalhadores, devido à natureza de seu trabalho. Por exemplo, a maioria dos funcionários 
na Itália, Polónia, Portugal e Espanha não teve a oportunidade de trabalhar em casa. Pelo 
contrário, no Montenegro e na Sérvia, os trabalhadores puderam realizar as suas ativida-
des empresariais das suas casas. 

Quando se trata de formas de teletrabalho ou trabalho ágil, os trabalhadores foram pergun-
tados se poderiam trabalhar em casa durante a pandemia do Covid-19; 63% responderam ne-
gativamente, enfatizando o baixo interesse da empresa em organizar o teletrabalho, enquanto 
cerca de 37% responderam afirmativamente. (Itália)

Os resultados da pesquisa mostram que mais de ¾ dos entrevistados tiveram a oportunidade de 
exercer suas atividades empresariais em casa. Menos de ¼ dos entrevistados não teve oportu-
nidade de trabalhar em casa, o que muito provavelmente está relacionado com a natureza do 
trabalho, ou seja, a atividade a que estas empresas pertencem. (Montenegro)

52 dos 54 entrevistados eram comerciantes e  seus negócios não podiam ser realocados em 
casa, que se reflete nas respostas: 48 trabalhadores trabalhavam nas locais de construção du-
rante a pandemia do Covid-19, apenas uma pessoa podia trabalhar em casa (funcionário de 
escritório), enquanto outros 5 entrevistados não responderam a esta pergunta. Polónia

Apenas 24% dos entrevistados podiam trabalhar em casa e os 76% restantes sempre tiveram 
que trabalhar no local de trabalho. (Portugal)

56 entrevistados responderam a essa pergunta com SIM, enquanto apenas 2 responderam com 
NÃO. Quando se trata de funcionários de redes varejistas em cargos operacionais, trabalhar 
de casa não era uma opção possível, exceto em cargos administrativos e de escritório. (Sérvia)

Quase metade dos funcionários respondeu que teve a oportunidade de trabalhar em casa (52 
deles não tiveram a oportunidade e 47 deles a tiveram), enquanto as mulheres perderam mais 
a oportunidade de trabalhar remotamente do que os homens. (Espanha)

Os entrevistados que tiveram a  oportunidade de trabalhar em casa ficaram satisfeitos, 
pois puderam organizar o  trabalho em casa nas mesmas condições que num local de 
trabalho regular. 

A maioria (cerca de dez trabalhadores) dos entrevistados afirmou que tinha fácil acesso a essa 
forma de trabalho e não tinha dificuldades especiais. (Itália)

Dos entrevistados que tiveram a oportunidade de exercer seu trabalho de casa, a maioria não 
teve problemas com a organização, pelo que temos o resultado que cerca de 80% deles avalia-
ram este processo como relativamente fácil para a organização, chegando a 52 % que deram 
a classificação máxima de 9 a 10, quando se trata do grau de facilidade de adaptação às novas 
condições de trabalho. (Montenegro)

Em geral, os entrevistados acham fácil gerenciar as condições de trabalho em casa, enquanto 
apenas 3 pessoas deram classificação 3. (Portugal)
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A grande maioria dos que trabalhavam em casa achou fácil (38 com 6-10 e 11 com 0-5) sem 
diferença de sexo ou idade. (Espanha)

Quando se trata do apoio que a empresa recebeu para se adaptar às novas condições de 
trabalho causadas pela pandemia do Covid-19, parece que a maioria dos trabalhadores 
em Itália, Montenegro, Polónia e Espanha recebeu apoio, enquanto a maioria dos colabo-
radores em Portugal e Sérvia disse que não recebeu apoio.

Doze trabalhadores disseram que receberam pouco ou nenhum apoio; cerca de dezassete disse-
ram que receberam apoio de médio alcance; enquanto dez trabalhadores destacaram o apoio 
relevante e adequado da empresa durante a pandemia do Covid-19. (Itália)

Pouco mais de 1/5 dos entrevistados (21%) não teve apoio aberto de sua empresa no processo 
de adaptação às novas condições do negócio. (Montenegro)

Os trabalhadores que participaram da pesquisa avaliaram positivamente o apoio que a empre-
sa recebeu durante a pandemia do Covid-19 (apenas 6 avaliações negativas). (Polónia) 

A maioria dos entrevistados aponta a  falta de apoio da empresa, 18 pessoas deram classifi-
cação 0, o que significa nenhum apoio, 17 avaliaram entre 1 e 3, o que indica um apoio ruim 
e apenas 4 pessoas acham que o apoio foi muito bom. (Portugal)

A maioria dos entrevistados, 15 deles, deram classificação 2, 14 deles deram classificação 3, 
a classificação maior de 5 foi dada por apenas 10 entrevistados. Nesse caso, pode-se concluir 
que não houve apoio da empresa e da direção, que os funcionários eram geralmente obrigados 
a realizar tarefas de trabalho de acordo com o cargo já definido pelo gestor. (Sérvia)

A maioria dos entrevistados afirmou que receberam apoio para se adaptar às novas condições 
de trabalho (69 com classificação de 6-10 e 29 com classificação de 0-5) independentemente do 
sexo ou idade. (Espanha)

Apesar dos tempos incertos durante a pandemia do Covid-19, a maioria dos trabalhadores 
em Itália, Montenegro, Polónia e Espanha sentiram-se seguros para desenvolver os seus 
negócios após a introdução de mudanças nas empresas, ao contrário dos trabalhadores 
da Sérvia. As respostas de Portugal foram bastante heterogéneas, sem padrão indicativo. 

As respostas foram heterogêneas. Onze trabalhadores demonstraram ter um nível de seguran-
ça extremamente baixo que pesava zero; treze trabalhadores demonstraram níveis de seguran-
ça baixos a médios, enquanto quatorze trabalhadores disseram sentir-se bastante seguros do 
ponto de vista da saúde. Tenham em mente de que nenhum dos entrevistados afirmou que se 
sentiu absolutamente seguro durante o período da pandemia do Covid-19. (Itália)

Mais de ¾ dos entrevistados avaliaram sua saúde nas novas condições de negócios como relati-
vamente segura, dando classificações de 5 a 10, dos quais 20% avaliaram as condições de negó-
cios em termos de saúde como muito seguras. Pouco mais de 1/5 dos entrevistados avaliaram 
as condições de trabalho como inseguras em termos de saúde após a introdução de inovações 
nas organizações, dando uma classificação de 0 a 4. (Montenegro)

Os entrevistados afirmaram sentir-se seguros em termos de saúde após a introdução do regime 
sanitário (apenas 4 classificações negativas). (Polónia)

14 pessoas deram uma classificação de 0 e 1, o que significa que não se sentem seguras, e 12 pes-
soas deram uma classificação de 9 e 10, o que significa que se sentiram muito seguras, e a classi-
ficação mais comum foi 5, então 10 pessoas não se sentiram nem completamente seguras nem 
em alto risco. (Portugal)

A maioria dos entrevistados deu respostas na escala de 0 a  4, sendo 49 deles, o  que indica 
alto risco de contágio de funcionários do setor de comércio e serviços durante a pandemia do 
Covid-19. (Sérvia)

Quando perguntados sobre a segurança sanitária após a introdução de mudanças organiza-
cionais causadas pela pandemia do Covid-19, a grande maioria respondeu afirmativamente 
– que se sentia segura (74 com classificação de 6-10 e 25 com classificação de 0-5) independen-
temente da idade ou sexo. (Espanha)

Em caso de outra crise pandêmica para os funcionários é importante recebam informa-
ção da empresa, sejam consultados e participem no processo de tomada de decisões, 
e acreditam que a sua atitude é fundamental para a participação (especialmente com os 
entrevistados polacos). 

Os funcionários responderam à pergunta número 15 da seguinte forma: 3 deles deram classifi-
cação 0-3, ou seja: eles dificilmente gostariam de ensiná-los se houvesse outra crise semelhante 
à pandemia do Covid-19. 15 deles deram classificações de 5 a 7, ou seja: querem receber instru-
ções moderadas do empregador, e a maioria dos entrevistados (30) gostaria de envolvimento 
muito forte (8 a 10 pontos) e instruções do empregador. Alemanha 

A maioria dos trabalhadores considera a informação um elemento central; de facto, mais de 
dezoito trabalhadores consideram este aspeto absolutamente necessário, enquanto cerca de 
oito trabalhadores em média o consideram importante. Vale ressaltar que nenhum dos entre-
vistados respondeu que as informações sobre os funcionários são de pouca importância ou, 
em termos absolutos, desnecessárias; – Consultas: Relativamente às consultas, os colabora-
dores referiram que consideram este aspeto importante no contexto de situações de crise. De 
facto, mais de 80% dos entrevistados responderam que consideram a consulta um elemento 
central. Apenas um trabalhador apontou de não considerar importante esse elemento; – parti-
cipação no processo de tomada de decisões: também em termos de participação no processo 
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de tomada de decisões, os percentuais são semelhantes: vinte e um trabalhadores classificam 
esse aspeto como fundamental durante a crise corporativa, enquanto quatorze trabalhadores 
afirmam que a participação é um elemento relativamente importante. Dois trabalhadores, por 
outro lado, acham isso pouco relevante; – atitude em relação à participação: os trabalhadores 
deram respostas homogêneas. Vinte e seis entrevistados afirmaram que este aspeto é absoluta-
mente relevante. Dez trabalhadores, por outro lado, mostram que esse elemento é moderada-
mente importante. (Itália)

Dois trabalhadores, por outro lado, acham isso pouco relevante; – atitude em relação à parti-
cipação: os trabalhadores deram respostas homogêneas. Vinte e seis entrevistados afirmaram 
que este aspeto é absolutamente relevante. Dez trabalhadores, por outro lado, acreditam que 
esse elemento é importante em média. (Itália) Quando se trata de atividades de consultoria, 
pouco mais de 45% dos entrevistados acreditam que esta é uma atividade importante e neces-
sária para implementar o processo de introdução de inovações e mudanças na organização de 
negócios de forma adequada e eficiente. a participação em tomada de decisões e o respeito às 
atitudes/opiniões individuais dos indivíduos são atividades que precisam ser realizadas por mais 
de 1/3 dos entrevistados, caso uma nova crise, semelhante a esta, inicie processos de mudança 
na organização do trabalho e nos negócios dentro de organizações/empresas. Montenegro

A atitude pessoal é o fator mais importante (apenas 4 pessoas afirmaram que não é um fator 
importante). Os entrevistados esperavam principalmente informações da empresa (11 pessoas 
mencionaram a pouca importância desse assunto). Entretanto, a participação nas consultas 
e  a  participação no processo de tomada de decisões foi de importância moderada para os 
entrevistados. No entanto, deve-se notar que as respostas às duas últimas perguntas são as mes-
mas: o mesmo número de trabalhadores que gostariam de participar mais das consultas e do 
processo de tomada de decisões e aqueles que não estão interessados. (Polónia)

Informação, consulta, participação e atitude são consideradas muito importantes, pois 33, 24, 
22 e 20 pessoas deram classificação 10. (Portugal)

Quando se trata de informação, consulta e participação na tomada de decisões, a maioria dos 
entrevistados, 90% deles, deu uma resposta na escala de 5 a 10, o que mostra que os funcioná-
rios querem mais participação no processo de tomada de decisões e dando sugestões. (Sérvia)

Parece que receber informações seja o aspeto mais importante para os entrevistados (98 pontos 
7-10 – Tabela 15), depois das consultas (91 pontos 6-10 – Tabela 16) e a participação no proces-
so de tomada de decisões (84 pontos 6-10 – Tabela 17). De novo uma grande maioria estaria 
envolvida com uma atitude proativa no caso de uma crise hipotética. (95 deles deram classifi-
cação 6-10 – Tabela 18). (Espanha)

À pergunta de qual mecanismo de informação e consulta seria mais aceitável para eles 
no caso hipotético de outra crise semelhante à pandemia do Covid-19, as respostas foram 
diferentes. Quando se trata de informações, a maioria dos italianos e portugueses gostaria 

que fosse em forma escrita, e montenegrinos, poloneses e espanhóis a prefeririam em 
forma oral em vez de digital.

Quanto às consultas, os italianos não têm uma opinião proeminente da maioria, monte-
negrinos e polacos preferem que sejam transmitidas na presença nos locais da empresa, 
enquanto os espanhóis preferem que sejam em formato digital. 

Quando se trata de informações, mais de 60% gostariam de receber informações escritas por 
e-mail ou carta, mais de 26% gostariam de receber informação oral por telefone ou por outra 
ferramenta digital, enquanto mais de 10% preferem receber informação oral pessoalmente. Em 
relação aos procedimentos de consulta, 43% disseram preferir o atendimento presencial (com 
medidas de segurança adequadas), 29% por meio de reuniões da empresa e 27% por meio de 
reuniões remotas ou telefônicas. (Itália)

Os entrevistados são geralmente de opinião de que o mecanismo de informação deve ser dirigi-
do à comunicação oral, telefónica ou outra forma de comunicação digital, o que é considerado 
por 40% dos entrevistados. 1/3 dos entrevistados considera que este mecanismo deve ser por 
escrito, enquanto um pouco menos de ¼ dos entrevistados prefere a comunicação oral, ou seja: 
a comunicação pessoal. Quanto ao mecanismo de consulta, 60% dos entrevistados acreditam 
que deve ser realizada pessoalmente na presença, por meio de reuniões nos locais da empresa. 
Por outro lado, 14% dos entrevistados gostariam que essas reuniões e o processo de consulta 
ocorressem em outro local “mais seguro”, enquanto acreditam que o melhor modelo de consul-
ta são as reuniões com ferramentas digitais e de áudio. (Montenegro)

A maioria dos trabalhadores prefere ser informada oralmente e pessoalmente (44 entrevista-
dos), e apenas 7 entrevistados preferem a forma escrita e 3 entrevistados preferem telefone ou 
ferramentas digitais. Enquanto a maioria dos entrevistados preferiu processos de consulta na 
forma de reuniões presenciais no escritório da empresa (25 entrevistados) ou em qualquer outro 
local seguro (23 entrevistados), apenas 6 entrevistados preferem reuniões remotas com o auxílio 
de ferramentas digitais. (Polónia) 

As pessoas mostraram-se dispostas a serem informadas por carta ou e-mail (60%) e a serem 
consultadas por videochamada (48%) seja em reuniões presenciais no escritório (26%) ou num 
local seguro (26%). (Portugal)

A maioria dos entrevistados, 37 deles, respondeu que desejava informações por escrito ou por 
e-mail, e a maioria dos entrevistados também queria ser consultada em reuniões no escritório 
da empresa. (Sérvia) 

Os funcionários preferem receber as informações oralmente através de meios digitais/telefone 
(47 entrevistados), depois por escrito (32) e oralmente e pessoalmente (21) independentemente 
do sexo e idade. Preferem ser consultados digitalmente (55 entrevistados), em locais fisicamente 
seguros (35) e, finalmente, em seu consultório (10). (Espanha)
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Ao final, os trabalhadores foram perguntados o que mudariam no futuro num possível 
caso semelhante em relação a  informações e  consultas quando se trata de mudanças 
organizacionais na empresa. Esta era uma pergunta aberta. 

Quando se trata de Portugal, foi salientada a necessidade de “falar com os funcionários, 
tentar envolvê-los no processo e compreender as suas necessidades, e assegurar que são 
consultados durante o processo de implementação de mudanças.”

No caso da Sérvia, “como pontos críticos e, portanto, sugestões de melhoria, os funcioná-
rios citaram a falta de equipamentos de proteção durante a pandemia do Covid-19, aten-
dimento insuficiente aos funcionários, má organização do transporte dos funcionários du-
rante o toque de recolher quando o transporte público não funcionava a pleno, a falta de 
uma análise mais detalhada da situação que influenciará uma melhor tomada de decisões 
respeito à organização do processo, não houve incentivo em termos financeiros para os 
funcionários da linha de frente em termos de abastecimento da população.»

Finalmente, no caso da Espanha, “algumas das mais comuns são: velocidade do processo, 
consulta de todos os funcionários, não apenas selecionados, implementação de medidas 
como planejamento, maior transparência, melhor coordenação, fornecimento de infor-
mações mais detalhadas, etc..”

Análise comparativa  
das opiniões dos empregadores 

Esses são os resultados da pesquisa que incluem informações de empregadores nos sete 
países participantes do projeto do setor de comércio e serviços, e sobre a forma como 
envolveram seus funcionários nas mudanças organizacionais introduzidas em suas em-
presas durante a  pandemia do Covid-19. Metodologicamente, as entrevistas foram se-
miestruturadas, realizadas na língua materna dos países, pessoalmente, por telefone ou 
digitalmente durante o outono de 2021. 

De três a  cinco entrevistas1 foram realizadas em cada país, como mencionado nos 
Relatórios Nacionais em Anexo, exceto Montenegro e Polónia, para os quais não é men-
cionada informação específica sobre o número de entrevistados. Os empregadores eram 
representantes dos setores de comércio e serviços de várias indústrias, como publicidade 
e relações sociais, aconselhamento de enfermagem, educação e formação, engenharia, 
restauração e hotelaria, operações industriais, retalho e transportes. Os entrevistados eram 
geralmente funcionários da direção, recursos humanos ou proprietários de empresas, que 
são geralmente pequenas e médias empresas. Também foram entrevistados responsáveis 
de empresas de médio e grande porte. 

Os efeitos da pandemia do Covid-19 nas empresas 

A pandemia do Covid-19 afetou todas as empresas na Europa, mas devido à sua natureza 
diferente, também as consequências foram diferentes. a seguir estão algumas das conse-
quências mais marcantes da pandemia do Covid-19, notadas por funcionários entrevista-
dos em sete países.

Infelizmente, as pesquisas mostram que algumas empresas tiveram de reduzir o número 
de funcionários, como é o caso da Espanha, Itália e Sérvia. 

No início, a nossa atividade estava completamente paralisada e os trabalhadores foram para 
a ERTE6. Reabrimos a loja assim que nos foi permitido, mas as vendas caíram quase 40%, então 
tivemos de demitir duas pessoas. Nós éramos cinco antes da pandemia do Covid-19. (Gerente, 
loja de roupas, Espanha)

Durante o isolamento, fomos obrigados a demitir trabalhadores. (Empregador 3, Itália) 

1. Quatro na Alemanha, três na Itália, cinco em Portugal, seis na Sérvia e cinco na Espanha. 
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Para os empregados que tinham contrato por um tempo determinado, o contrato não foi pror-
rogado. (Sérvia) 

Outra consequência lamentável é a perda nos negócios da empresa no período, nas em-
presas da Espanha, Itália, Portugal e Sérvia. 

As encomendas foram reduzidas, os contratos paralisados, a entrega das obras atrasada e, por-
tanto, o pagamento atrasado. (Diretor, SME Engineering, Espanha)

Tivemos de suspender a atividade por um período de vários meses, e depois disso, apesar de 
continuarmos a trabalhar, tivemos a necessidade de reconsiderar alguns processos de negócio. 
(Empregador 2, Itália) 

A maioria dos entrevistados afirmou que teve redução nas faturas, pois o serviço estava fecha-
do, e só podiam trabalhar online, e alguns tiveram de interromper suas atividades porque o tipo 
de trabalho não permitia continuar trabalhando online. (Portugal) 

Quando se trata de negócios, vários empregadores reclamam do impacto oscilante da pande-
mia do Covid-19 durante o fechamento, em outro caso o facturamento foi acima das expecta-
tivas. (Sérvia) 

Em geral, o trabalho era difícil durante a pandemia do Covid-19, o que foi explicitamente 
apontado pelo representante alemão. 

O fornecimento de equipamentos de proteção aos funcionários (luvas de proteção e produtos 
de higiene) nem sempre foi totalmente garantido durante a pandemia do Covid-19. Isso certa-
mente dificultou a medida de garantia de segurança para a saúde e segurança no trabalho dos 
funcionários. No setor de hotelaria, a maioria dos restaurantes foi fechada durante o bloqueio, 
causando grandes perdas. (Alemanha) 

Também, houve empregadores que disseram que a pandemia do Covid-19 mudou a ati-
vidade para o lado positivo, conforme indicado por dois empregadores.

A pandemia do Covid-19 teve um impacto positivo nos negócios, pois a maioria das ativida-
des de treinamento que oferecemos online e a demanda por elas cresceram significativamente 
(Diretor de Recursos Humanos, Consultor de Treinamento, Espanha). a pandemia do Covid-19 
envolveu um aumento significativo da carga de trabalho, ajuste em tempo recorde ao traba-
lho remoto, adaptação a uma nova maneira de trabalhar, com configuração “horizontal” para 
alcançar a agilidade necessária na tomada de decisões e execução. (Representante do departa-
mento de RH, empresa de consultoria, Espanha)

Outra mudança evidente é reconhecer o uso de ferramentas digitais, mais precisamente 
do trabalho remoto, no processo de trabalho. Isso é percebido pelas empresas do setor 

de serviços e comércio e é mencionado em entrevistas de todos os países, embora em 
diferentes partes da pesquisa.

Em termos de gestão de recursos humanos, a pandemia do Covid-19 trouxe grandes mudan-
ças, principalmente em relação à digitalização. a mudança mais significativa é a introdução 
do teletrabalho. (Diretor de Negócios, Consultoria de Treinamento) Devido à pandemia do 
Covid-19, aceleramos o processo de digitalização e é isso que nos permite sobreviver no merca-
do. (Gerente, loja de roupas, Espanha)

Outro empregador confirmou que desta vez foi bom para capacitar as plataformas digitais. 
(Portugal)

E, finalmente, a mudança reconhecida foi necessidade de reestruturar a empresa. 

Do lado positivo, um empregador viu a crise causada pela pandemia do vírus Covid-19 como 
uma oportunidade para repensar seus negócios e sua estrutura enquanto estava fechado, algo 
que não poderia ter feito se estivesse continuamente ativo. (Portugal)

Processo de envolvimento dos funcionários

Quando perguntado sobre o processo de envolvimento dos funcionários, os empregado-
res apontam diferentes mecanismos que foram estabelecidos para este fim.

Alterações em organização das empresas ocorreram e são mencionadas numa pesquisa 
realizada na Sérvia e na Espanha. 

As pessoas que compõem a organização têm desempenhado um papel fundamental nos pro-
cessos de tomada de decisões e reorganização. Como já mencionado, evoluiu para uma estru-
tura organizacional mais horizontal, com menos gerentes de nível médio e mais envolvimento 
da equipe no desenvolvimento de projetos, novos processos de trabalho, design de novas ferra-
mentas, etc., até mesmo criando equipes multi departamentais onde necessário. As melhorias 
vêm das pessoas que executam a atividade, pois há liberdade para sugerir ideias em qualquer 
fórum. (Diretor de Recursos Humanos, Consultor de Formação e Emprego, Espanha)

Grandes sistemas possuem setores de RH bem desenvolvidos e  organizados que dão grande 
suporte aos colaboradores durante a crise. Era necessário introduzir um novo plano e horário de 
trabalho, simplificar muitas tarefas, introduzir a automatização rápida de determinados seg-
mentos de negócio. (Sérvia) 
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As ferramentas digitais são altamente classificadas entre os mecanismos usados para en-
gajar os funcionários e manter os negócios entre os países.

Os empregadores introduziram plataformas online para este fim (por exemplo, Microsoft 
Teams). Pausas para café virtuais e  reuniões de equipe são oferecidas nos canais de equipe. 
(Alemanha)

Alguns empregadores também ofereciam telemedicina onde podiam obter aconselhamento 
específico de médicos, disponibilizavam muitos materiais escritos, manuais, instruções de tra-
balho, os gestores estavam disponíveis e ofereciam apoio direto. (Polónia)

As reuniões virtuais e o trabalho em casa foram realizados por meio de dispositivos conecta-
dos à Internet. (Representante do Departamento de Recursos Humanos, Leadership Consulting 
Company, Espanha) 

Treinamento e  retreinamento de pessoal eram outro mecanismo utilizado naquele 
período. 

Devido à falta de pessoal, o  pessoal existente foi treinado e  adicionalmente formado para 
outras áreas. Esta medida também foi avaliada positivamente e apoiada pelos funcionários. 
(Alemanha)

Os trabalhadores receberam regularmente informações e atualizações sobre a pandemia 
do Covid-19, bem como a situação atual da empresa:

Manter os números da mão de obra e garantir a transparência das medidas de gestão na pan-
demia do Covid-19. Um empregador também relatou informar seus funcionários sobre novos 
regulamentos e a situação geral durante a pandemia do Covid-19 por e-mail uma vez por se-
mana durante todo o ano (Alemanha)

Divulgamos notícias relacionadas à segurança e informamos a equipe sobre os cuidados a se-
rem tomados no local de trabalho. Por meio de nossos consultores, transmitimos notícias e in-
formações sobre o acesso às redes de proteção social. (Itália)

As empresas para esse fim podem utilizar vários tipos de mensagens internas, plataformas de 
comunicação, newsletters, webinars e outros meios; elas podem organizar reuniões regulares 
de equipe com a gerência, bem como garantir que os funcionários permaneçam em contato, 
por exemplo, em pequenas equipes, para garantir a conectividade e evitar sentimentos de alie-
nação. (Polónia)

Foram introduzidos horários de trabalho flexíveis, incluindo teletrabalho, de acordo com 
relatos de diferentes países. 

Os empregadores também agiram de forma flexível e aberta em relação ao horário de trabalho 
dos funcionários e permitiram que fossem vacinados contra o coronavírus durante o horário de 
trabalho. Os empregadores também responderam ao fechamento de jardins de infância e es-
colas, oferecendo aos funcionários de trabalhar em casa. (Alemanha)

Os funcionários mais ameaçados, respeito ao seu estado de saúde, tiveram licença remunerada 
ou foram habilitados a trabalhar em casa. (Sérvia)

Foram formadas equipes de gerenciamento de emergência dentro da empresa: 

Foram formadas equipes de gerenciamento de crises foram definidos regras e procedimentos 
claros de comportamento em todos os setores. (Sérvia) 

Foi criado um grupo para discutir a situação e as soluções. (Portugal)

No período, houve mudanças nos salários, mas também mudanças no calendário de 
feriados. 

Na Itália, os salários foram aumentados e as medidas de segurança foram harmonizadas. Itália

Muitos objetos foram fechados, que então tentaram reorientar para compras online e entrega 
em domicílio de refeições prontas. Essa nova situação se refletiu nos empregos, houve um ex-
cesso de funcionários que foram enviados em férias coletivas e, em seguida, em licença remu-
nerada. (Sérvia) 

E, finalmente, alguns mecanismos exclusivos foram usados. 

• “Crown Bonus” com o objetivo de motivar os funcionários e os “conselhos de traba-
lhadores locais” do setor educacional que negociaram um acordo de teletrabalho na 
Alemanha. 

• “Heróis da vida cotidiana” organizado pela Eurocash na Polónia é uma iniciativa que 
destaca pessoas que mostraram grande responsabilidade numa situação de crise e se 
envolveram em ajudar os outros. 
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A opinião dos empregadores sobre a atitude dos funcionários

Dentro deste projeto, a atitude dos funcionários pelos empregadores entrevistados foi 
avaliada como proativa e positiva. 

Cinco colaboradores consideraram a atitude dos seus colaboradores como “exemplar” (diretor 
de engenharia PME), “muito positiva” (diretor de recursos humanos, gerente de loja). Não houve 
perguntas ou reclamações negativas como resultado das mudanças no início ou posteriormen-
te durante a pandemia do Covid-19. (Espanha)

A maioria dos funcionários era cooperativa e orientada para a equipe. a maioria dos emprega-
dores tinha várias opções: demissões ou trabalho a tempo parcial. No entanto, os funcionários 
se interessaram e pediram para falar com os empregadores. (Alemanha) 

Eles [trabalhadores] frequentemente pediam informações sobre os processos de desinfeção dos 
locais da empresa. … Teve muita participação do pessoal… Os funcionários se interessaram 
por aspetos do trabalho relacionados à pandemia do Covid-19. Itália

Falando em geral, na perspetiva do empregador, os funcionários tiveram uma atitude partici-
pativa durante a crise, foram informados sobre as medidas de saúde para desempenhar suas 
funções com segurança. o empregador da empresa de catering afirmou que os funcionários 
estavam dispostos a cooperar, apresentaram boas ideias e métodos que a empresa acabou por 
adotar devido à pandemia do Covid-19. Outro empregador do setor hoteleiro disse que a pan-
demia aumentou o interesse dos funcionários, que demonstraram vontade de acompanhar as 
mudanças e as questões atuais. (Portugal) 

Os funcionários ficaram assustados no início, mas com o tempo se acostumaram com a situa-
ção e passaram a participar mais ativamente da organização do trabalho dando sugestões de 
melhoria. (Sérvia)

Identificação das melhores práticas

As melhores práticas identificadas durante as entrevistas estavam relacionadas principal-
mente ao uso de digitalização e treinamento e retreinamento. 

Uso de digitalização

Se a pandemia do Covid-19 nos ensinou alguma coisa, é que a digitalização é necessária para 
se manter no mercado, tanto nas vendas quanto na gestão interna da empresa. (Gerente, loja 
de roupas, Espanha)

A comunicação por e-mail foi identificada como a melhor prática. Itália

Melhores práticas foram focadas no atendimento aos requisitos legais, garantindo a segurança 
dos funcionários em seu ambiente de trabalho. Para aqueles que trabalhavam remotamente 
por um determinado período, quando era hora de retornar à empresa, o método era comum 
a todos os entrevistados, eles optaram pelo retorno gradual e alternado, diminuindo o risco de 
contágio. Polónia

As salas de trabalho foram adaptadas e  preparadas para receber os funcionários da forma 
mais segura. Testes frequentes e uso obrigatório da máscara também foram medidas que aju-
daram a prevenir infeções em massa. Durante o período obrigatório de trabalho à distância, 
a empresa de software permitiu que seus funcionários gerenciassem cada negócio para que 
pudessem ajustar sua agenda às suas próprias condições em casa. No caso específico da em-
presa de transporte, uma de suas boas práticas foi manter os funcionários informados sobre as 
exigências e leis internacionais, pois durante a pandemia do Covida-19 eles ainda precisavam 
trabalhar e viajar por muitos países. Portugal

Como exemplos de boas práticas, os empregadores citam o canal ininterrupto/constantemen-
te aberto de comunicação bidirecional com os funcionários em todos os cargos. Alguns deles 
conectados por meio de diferentes aplicativos, que além de formar diferentes grupos de comu-
nicação oferecem diferentes oportunidades para publicação de notícias, agendamento de reu-
niões online, troca de materiais, relatórios, monitoramento de resultados. Todas as informações 
são então enviadas aos pontos de venda por meio de canais de comunicação internos. No setor 
de restauração e turismo, tentaram salvar os funcionários reabrindo objetos que perderam seus 
empregos devido ao fechamento. (Sérvia)
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Formação para equipe completa ou apenas para determinadas categorias.

Formação específica em áreas como igualdade, teletrabalho, Covid-19 e trabalho em equipa rea-
lizada para todos os funcionários da organização foi de forma transversal. Foi realizada uma for-
mação especial para os líderes, para que aprendam a enfrentar a situação e continuem a desen-
volver suas equipes. (Diretor de Recursos Humanos, Consultor de Formação e Emprego, Espanha)

Alguns empregadores organizaram formações aceleradas, para que possam aplicar tecnolo-
gias que permitam o contato diário com todos os colegas. (Sérvia)

Outra das melhores práticas identificadas é certamente “espaço comum”, quando os fun-
cionários têm que discutir questões que os preocupam e como podem chegar a uma 
solução, o chamado “Athenaeum”:

De vez em quando, fazemos um “atheneum”, ou seja, uma reunião para discutir problemas, 
dificuldades, ideias, tomar posição e encontrar soluções. As reuniões não duram mais de 1 hora 
e 15 minutos. o método torna-se eficaz após 3-5 reuniões. (Diretor, SME Engineering, Espanha)

Melhoria do processo de envolvimento dos funcionários

Quando se trata do processo de envolvimento dos funcionários na mudança organiza-
cional durante a pandemia do Covid-19, os entrevistados reconhecem a necessidade de 
melhorar o seguinte:

Oferecer uma melhor comunicação

Continuar trabalhando na comunicação interna e informal para eliminar sentimentos de iso-
lamento e aumentar a participação. (Representante do departamento de RH, empresa de for-
mação e consultoria) Mais comunicação, mais interação com os funcionários para obter sua 
opinião e envolvê-los nas mudanças necessárias. (Gerente, loja de roupas, Espanha)

Transparência: fornecer acesso a todas as informações e dados sobre a pandemia do Covid-19, 
instrumentos de ajuda e seu financiamento. Como as decisões tomadas não são economica-
mente neutras, é fundamental garantir que as perdas causadas pelas restrições não sejam des-
proporcionais aos riscos evitados. (Polónia)

Oferecer mais espaço para compreensão e previsibilidade

Precisamos entender melhor os valores, experiências e desejos da equipe. (Diretor de Recursos 
Humanos, Consultor de Formação e Emprego, Espanha)

Previsibilidade: implementação das decisões para que os trabalhadores tenham tempo sufi-
ciente para se preparar e prevenir perdas; desenvolvimento de cenários apropriados com ante-
cedência. Polónia

Ganhar confiança

Precisamos superar a  desconfiança mútua que existe entre a  empresa e  os trabalhadores. 
(Diretor de Negócios, Consultor de formação, Espanha)

Diálogo social: as decisões devem ser tomadas em diálogo com os parceiros sociais (Polónia)

Oferecer uma melhor formação

Oferecer um melhor treinamento. (Diretor, Engenharia PME) … É necessária muita pedagogia 
(Diretor de Negócios, Consultor de formação, Espanha)

Tornar o trabalho mais fácil

Os empregadores estavam interessados em continuar e garantir o trabalho dos funcionários. No 
entanto, há um desejo dos empregadores de simplificar o trabalho de seus funcionários e me-
lhorar as soluções do trabalho em casa, por exemplo, investindo em novas soluções. Alemanha

Em caso de outra crise...

Os empregadores foram perguntados sobre o  que fariam no caso de outra crise para 
ajudar os funcionários a se envolverem melhor nos processos de reorganização que po-
deriam introduzir em sua empresa e em seus negócios. Os entrevistados respondem:

Uso de digitalização

As tarefas de inovação podem ser realizadas remotamente ou pelo menos parcialmente lo-
calmente. Estaremos prontos para a  próxima possível pandemia. (Diretor, SME Engineering, 
Espanha)

No setor de varejo, recomenda-se aumentar o pessoal que trabalha no serviço online. (Portugal) 

Melhorar a transformação digital da empresa e adaptar-se às novas condições de negócio, en-
viando os funcionários para formações para adquirir novos conhecimentos e  competências, 
de forma a estarem preparados para responder aos novos desafios no futuro, contribuirá para 
uma maior produtividade e melhores resultados da empresa. (Sérvia)
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Usando uma melhor comunicação

Trabalhar melhor a  comunicação interna para que ninguém se sinta excluído ou reprimido 
em qualquer mudança que ocorra. (Diretor de Recursos Humanos, Consultor de Formação 
e Emprego) Precisamos melhorar os protocolos e a transmissão de mensagens. (Representante 
Departamento de Recursos Humanos, Consulting House, Espanha)

O principal na introdução de soluções anticrise provou ser e deve continuar a ser a comunica-
ção interna regular com os funcionários. As empresas em que a comunicação era boa conse-
guiram amenizar a sensação de insegurança e medo dos funcionários em relação à situação 
causada pela pandemia do Covid-19. (Polónia)

Uso da formação

Promove formação sobre temas específicos como teletrabalho e gestão do tempo e stress no 
trabalho. É necessária uma abordagem pedagógica para criar uma mentalidade mais positiva 
e favorável à mudança. (Diretor de Negócios, Consultor de formação, Espanha)

Participação mais ativa no processo de tomada de decisões,

Espero que da próxima vez estejamos mais preparados, com mais tempo para reagir, para pla-
nejar e organizar as mudanças e poder envolver mais funcionários. (Gerente, loja de roupas) 
Como considerações finais da entrevista, os empregadores afirmam que pode ser importante 
“ter uma análise dos possíveis riscos do negócio e um plano de emergência em caso de uma 
possível crise futura”. Investir em digitalização e  habilidades é fundamental. (Gerente, loja de 
roupas, Espanha)

Os funcionários também devem estar mais engajados em termos de organização prática e di-
visão de trabalho, dando opiniões e insights... Diálogo mais construtivo com os trabalhadores. 
[Seria desejável uma participação que pudesse levar os trabalhadores a dar ideias para a imple-
mentação de determinados processos na empresa. (Itália)

Maior apoio do Governo

Os empregadores ainda querem apoio financeiro do Estado, por exemplo, para investir em 
equipamentos técnicos para seus funcionários. (Alemanha)

O empregador de uma empresa de transporte enfatizou a importância de informar melhor os 
órgãos estaduais. a garantia de condições para o teletrabalho foi também um ponto que foi 
considerado importante abordar no futuro. (Portugal) 

Ressalta-se também que é importante que os representantes do público enviem mensagens cla-
ras em relação à vacinação e ao combate à doença. (Sérvia) 

Conclusões 

O Relatório europeu do projeto “Envolvimento dos funcionários no processo de tomada 
de decisões em tempos de crise como fator chave na organização eficiente do trabalho 
da empresa” Informa sobre o processo de envolvimento dos funcionários durante as mu-
danças introduzidas durante a  pandemia do Covid-19 no comércio e  serviços em sete 
países europeus: Alemanha, Itália, Montenegro, Polónia, Portugal, Sérvia e Espanha. 

Quando se trata do quadro legislativo que se refere à   pandemia do Covid-19, alguns 
quadros legais foram relevantes e algumas normas entraram em vigor, principalmente na 
Alemanha, Polónia, Portugal, Sérvia e Espanha. 

A pandemia do Covid-19 afetou seriamente o  setor de comércio e  serviços em todo 
o  mundo, incluindo os países abrangidos por este projeto.  No entanto, as mudanças 
tiveram como objetivo amenizar a situação, colocando a saúde dos trabalhadores em pri-
meiro lugar, principalmente durante os primeiros meses da pandemia, a partir de março 
de 2020. Em alguns países, o quadro legislativo serviu de “escudo social” para proteger os 
direitos dos trabalhadores, como é o caso da Espanha. 

Para obter a opinião dos funcionários, o projeto lançou uma pesquisa online que foi res-
pondida por cerca de 400 colaboradores do setor do comércio e serviços em sete países 
europeus (UE e não UE) e proporcionou uma boa compreensão das ‘opiniões dos traba-
lhadores sobre as mudanças implementadas durante a pandemia do Covid-19, de forma 
a reestruturar as atividades das empresas. 

Os resultados a nível europeu mostram semelhança entre sete países em que os traba-
lhadores elogiaram o  facto de os empregadores os informarem e, em menor medida, 
o processo de consulta, manifestando satisfação com o processo. e quando se trata de 
participação no processo de tomada de decisões, as respostas em sete países mostram 
que a maioria dos funcionários não estava envolvida no processo de tomada de decisões, 
com exceção da Espanha, onde a maioria dos entrevistados respondeu afirmativamente. 
Os trabalhadores em diferentes países viram sua atitude como proativa e positiva desde 
que as mudanças ocorreram. Além disso, a tendência usual da resposta é que a maioria 
dos trabalhadores não está satisfeita com o fato de não terem sido solicitados a apresen-
tar ideias e opinar sobre as mudanças organizacionais introduzidas. Eles têm uma opinião 
semelhante também quando perguntados sobre como é fácil trabalhar em casa. Todos 
os entrevistados têm opinião semelhante sobre a  importância da informação, consulta, 
tomada de decisões e a própria atitude no caso hipotético de outra crise semelhante à 
pandemia do Covid-19. 
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Entre os entrevistados nesses países, há opiniões diferentes sobre a atmosfera em que as 
mudanças foram introduzidas ou a  implementação das mudanças. Ao mesmo tempo, 
existem diferenças na consciência dos direitos legais nos países, a oferta de alternativas ou 
outras possibilidades relacionadas a mudanças organizacionais, como o sexo afetou as con-
dições de trabalho oferecidas como resultado de mudanças organizacionais, a possibilidade 
de trabalhar de casa e o apoio que recebem da empresa para se adaptarem às novas condi-
ções de trabalho, a perceção de segurança no desenvolvimento das atividades após o início 
das mudanças e os mecanismos que preferem utilizar para informação e consulta. 

O relatório está concluindo com as informações do empregador de sete países partici-
pantes do projeto de setor de comércio e serviços e como envolveram seus funcioná-
rios nas mudanças organizacionais introduzidas em suas empresas durante a pandemia 
do Covid-19: 

A pandemia do Covid-19 afetou todas as empresas na Europa, mas devido à sua natureza 
diferente, também as consequências foram diferentes. Reconhecimento de uso intensivo 
de ferramentas digitais foi destacada como a maior mudança ocorrida durante a pande-
mia do Covid-19, e que afetou processo de envolvimento dos funcionários. Alguns outros 
mecanismos foram formão e  retreinamento de funcionários, informação regular sobre 
a situação atual, flexibilização dos horários de trabalho, teletrabalho, criação de equipas 
específicas para gerir a situação, etc. Quando se trata da atitude dos trabalhadores, sua 
atitude é positiva em todos os sete países. 

Duas boas práticas foram identificadas várias vezes: uso de digitalização e  formação. 
Como mais proeminente, os empregadores em toda a Europa reconhecem a necessida-
de de comunicar de forma mais eficiente e em tempo hábil, de oferecer mais espaço para 
a compreensão e previsibilidade, para criar confiança, oferecer melhores oportunidades 
de formação e facilitar o trabalho. 

No caso de uma crise futura, os empregadores em toda a Europa compreendem a neces-
sidade de melhorar oportunidades e capacidades de digitalização, eficiência de comuni-
cação, formação e uma melhor participação no processo de tomada de decisões. 

A próxima seção se concentra em recomendações para um modelo de comunicação 
para empregadores e empregados com base nos resultados acima. 

Recomendações 

Com base nos resultados do relatório do projeto europeu “Envolvimento dos funcionários 
na tomada de decisões em tempos de crise como fator chave na organização eficiente 
do trabalho da empresa” em sete países europeus: Alemanha, Itália, Montenegro, Polónia, 
Portugal, Sérvia e Espanha, recomenda-se o seguinte em caso de outra crise semelhante. 

• Embora uma crise como a pandemia do Covid-19 seja difícil de prever, recomenda-se 
que as partes interessadas do comércio e dos serviços na Europa tenham plano de 
emergência com recomendações acordadas a nível europeu sobre os principais pro-
blemas que as empresas podem enfrentar. 

• Enquanto isso, mudanças estruturais e sustentáveis devem ser introduzidas gradual-
mente na Europa, para tornar a participação dos funcionários na tomada de decisões 
mais eficiente. 

• Tudo isso exige força de vontade e a criação de espaço para o processo de tomada 
de decisões, onde empregadores e  funcionários não estão apenas conectados em 
um único sentido – apenas para informar – mas também para consultar e criar espaço 
para a tomada de decisões conjunta. 

• Isso requer formação para os empregadores – ou recomendações que se aplicam no 
âmbito do esquema de responsabilidade social. Isso também exige a formação dos 
funcionários que devem se sentir mais à vontade para participar do processo de to-
mada de decisões. 

• A digitalização de nossos processos de trabalho e não só será intensificada no futuro 
e seu uso pode tornar o setor de comércio e serviços mais resiliente a uma possível 
crise futura. É necessário melhorar as competências digitais de trabalho de todos os 
funcionários destes setores em toda a Europa e flexibilizar os processos de manuten-
ção do equilíbrio entre vida profissional e pessoal através da digitalização.

Com base em evidências de pesquisas anteriores, essas recomendações podem servir 
como um futuro “modelo de comunicação para empregados e empregadores” a ser usa-
do durante a “Campanha de Informação” planejada durante o projeto europeu, após a pu-
blicação deste relatório. 
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