
O kit de ferramentas 
para a sede digital 
Grandes organizações compartilham dicas para 
apoiar a colaboração no ambiente de trabalho, 
independentemente do local e do momento em 
que o trabalho é realizado
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Apresentamos as 
opiniões contidas no:

The New York Times
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Os recentes eventos nos ensinaram que podemos 
ser produtivos, criativos e eficazes trabalhando 
de qualquer lugar, até mesmo no meio de uma 
pandemia global.

Implementamos horários de trabalho alternativos, 
fizemos relocalizações, demos as boas-vindas a 
participações rápidas e inesperadas no Zoom e 
passamos a conhecer nossos colegas de uma forma 
mais humana. Sabemos que esta nova maneira de 
trabalhar funciona, e os funcionários esperam que 
essa flexibilidade continue. Uma pesquisa do Future 
Forum demonstra que 93% dos trabalhadores do 
conhecimento querem um horário flexível, enquanto 
76% querem ter flexibilidade de localização. 

Organizações de todas as dimensões e em todos 
os setores estão aproveitando este momento para 
reinventar a maneira como trabalhamos. Algumas 
vão permanecer em regime integralmente remoto, 
outras vão concentrar-se em um escritório, e muitas 
vão adotar um modelo híbrido. Mas o denominador 
comum entre todas as empresas que estão na 
vanguarda desta mudança é a necessidade de uma 
sede digital flexível e inclusiva que possibilite o 
trabalho de qualquer lugar.

Fazer a transição para uma sede digital não significa 
que o trabalho presencial em escritórios deva ser 
eliminado. Trata-se de capacitar as pessoas para que 
trabalhem no momento e no local mais conveniente 
para cada um. Os escritórios são apenas uma das 
ferramentas disponíveis para desenvolver relações e 
criar espaços destinados ao trabalho. Com uma sede 
digital, é possível ir além de espaços físicos e fusos 
horários para reunir equipes, ferramentas, parceiros  
e clientes em torno de objetivos e prioridades   
em comum.

Trocamos experiências e lições aprendidas com 
nossos colegas durante nossa transição para uma 
sede totalmente digital. Para ajudar no seu processo, 
selecionamos as dicas mais eficazes neste breve 
artigo. Cada dica reforça um dos três princípios 
orientadores. Ao criar sua sede digital, tenha isso  
em mente.

1. Flexibilidade  
Permita que as pessoas alcancem os melhores 
resultados ao possibilitar que elas tenham 
flexibilidade para trabalharem onde, como e 
quando quiserem. 

2. Inclusão  
Garantir o acesso equitativo às oportunidades 
e criar equipes inclusivas. A diversidade na 
contratação não é suficiente: esclarecer 
expectativas, hábitos e práticas das equipes 
também fortalece a inclusão.  

3. Conexão  
Uma comunicação rápida e transparente é 
essencial para impulsionar o alinhamento, 
aumentar a colaboração e criar conexões. 

Esta mudança para um trabalho a partir de qualquer 
lugar não acontece da noite para o dia e terá 
contornos diferentes em âmbito global e entre as 
equipes. Mas somos muito otimistas sobre o futuro 
que estamos construindo, com a melhoria não apenas 
na forma como trabalhamos, mas também na maneira 
como vivemos.

Por que o Slack está adotando a 
sede digital

https://futureforum.com/2021/06/15/future-forum-pulse/
https://futureforum.com/2021/06/15/future-forum-pulse/
https://slack.com/intl/pt-br/blog/collaboration/now-is-your-moment-to-reinvent-work
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Como trabalhamos
A atenção consciente está disseminada na sede digital 
da Expedia Group. Assim como nos preocupamos 
com o tempo dos nossos funcionários    
(e estabelecemos alguns dias por mês nos quais não 
são marcadas reuniões), também nos preocupamos 
com a forma como as pessoas ao nosso redor 
passivamente podem indicar as suas necessidades. 
Diante da falta de sinais visuais e verbais próprios 
do contato presencial, confiamos nos status 
personalizados do Slack e nos emojis para promover 
essa cultura de atenção consciente.

Os status podem indicar se alguém está:

• On-line, mas precisa de espaço para se 
concentrar em uma tarefa crítica

• Sentindo mal-estar ou cansaço

• Prestando assistência a outros

• Simplesmente com necessidade de uma pausa 
emocional ou mental

Encorajamos todos a estarem atentos a estes sinais, 
que limitem ou evitem completamente os alertas fora 
do horário de expediente e observem a localização e o 
estado de espírito dos seus interlocutores.

Como a sua equipe pode 
atuar de forma semelhante
Desafie as equipes a criarem e promoverem o uso de 
emojis no Slack que incentivem a expressão pessoal 
e desenvolvam ainda mais a atenção consciente. 
Por exemplo, uma das nossas comunidades 
de funcionários criou um conjunto de emojis 
personalizados para demonstrar o significado de 
diferentes níveis de energia para pessoas com 
diagnósticos de transtornos de humor ou problemas 
de saúde mental/emocional:

• Nível baixo de energia 

• Nível médio de energia

• Energia plena

• Recarregando as baterias

Da mesma forma, com o propósito de fortalecer 
a identidade individual e de grupo, as nossas 
comunidades criaram todo um conjunto de emojis 
para aumentar a diversidade das formas    
de autoexpressão.

Difunda a atenção consciente: um 
emoji de cada vez

Chris Burgess
Vice-presidente de TI global 
Expedia Group
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Como trabalhamos
Em um ambiente digital, é fácil limitar a interação a 
alguns poucos membros principais da equipe com 
quem você trabalha diretamente todos os dias. Este 
círculo pequeno gera alguns benefícios em eficácia, 
mas existe uma grande desvantagem: limita a 
perspectiva panorâmica que permite compreender 
verdadeiramente os desejos e as necessidades 
dos funcionários. Por exemplo, quando se colocou 
a questão de voltar aos escritórios, precisamos 
considerar as opiniões de todos os funcionários, 
e não apenas aqueles com quem trabalhávamos 
diariamente. Os funcionários sêniores do meu círculo, 
que investiram na criação de um espaço de escritório 
em suas casas, poderiam ser menos propensos a 
retornar ao escritório, enquanto os membros mais 
novos da equipe, que moram com vários colegas de 
casa, poderiam estar ansiosos para voltar.

Para garantir que conseguíamos ouvir as opiniões 
de todos os funcionários e que podíamos levar em 
consideração as suas necessidades específicas, 
utilizamos o Slack para fazer avaliações contínuas 
e conferir as opiniões sobre o retorno ao trabalho. 
A exploração de formas de compreender melhor as 
diferentes opiniões dos nossos funcionários, através 
de recursos como as pesquisas e enquetes, nos 
ajudou a desenvolver uma estratégia de retorno ao 
trabalho capaz de atender às necessidades de todos. 

Como a sua equipe pode 
atuar de forma semelhante
É possível desenvolver uma comunicação aberta e 
honesta com os seus funcionários. Estas três dicas 
podem ajudar a sua equipe a alcançar o sucesso:

1. Selecione uma ferramenta ou plataforma que seja 
de fácil acesso para todos os funcionários e de 
onde possam receber informações.

2. Identifique um pequeno grupo de líderes 
responsáveis por fornecer informações críticas 
para toda a empresa. Desta forma, os funcionários 
vão saber com quem entrar em contato em caso 
de dúvidas ou preocupações.

3. Faça avaliações com frequência. Estabeleça um 
ritmo consistente de comunicação sobre questões 
fundamentais e forneça atualizações, mesmo que 
sejam pequenas. Este tipo de transparência pode 
eliminar grande parte da incerteza    
dos funcionários.

Garanta que todos os funcionários 
disponham dos recursos para 
serem ouvidos

Matt Quinn
Diretor operacional 
TIBCO
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Como trabalhamos
Diante da ausência de celebrações presenciais, as 
pessoas têm recorrido cada vez mais aos presentes 
para se conectar com os outros, comemorar 
conquistas e celebrar grandes e pequenos momentos. 
Estes momentos de satisfação são significativos 
para os nossos clientes. E quando a pressão aperta 
para a nossa equipe, os segundos fazem a diferença. 
Precisamos garantir que todos, seja qual for o 
departamento ou a função, estejam em sintonia com a 
informação mais atualizada sobre os nossos produtos 
e estoque. 

Ao reunir todas as pessoas nos canais do Slack, 
nossos funcionários obtêm as informações e os 
contextos necessários para tomar decisões em tempo 
real, independentemente de suas localizações ou 
fuso horário. Com a funcionalidade de pesquisa do 
Slack, a equipe da marca 1-800-Flowers.com dispõe 
de um repositório de conhecimentos que permite aos 
funcionários encontrar rapidamente informações e 
especialistas em determinados assuntos. 

Como a sua equipe pode 
atuar de forma semelhante
Ao entrar e colaborar em canais, as equipes podem 
responder a desafios externos, como a interrupção 
em uma cadeia de fornecimento, e a oportunidades 

internas, como uma nova campanha de marketing.  
E tudo isso sem diminuir o ritmo de trabalho:

1. #lessons-learned (#lições-aprendidas): nosso 
repositório de táticas que deram bons resultados 
(e também aquelas que não deram). Isto ajuda 
a equipe a tomar decisões com base nos dados 
para a próxima campanha ou feriado importante 
para a empresa.

2. #team-merchandising (#equipe-produtos): 
é aqui que mantemos a atualização da equipe 
mais ampla da 1-800-Flowers.com sobre as 
informações do estoque. Por exemplo, se 
um produto específico estiver com pouca 
disponibilidade, o departamento de desempenho 
de marketing é informado e pode fazer ajustes 
para outras ofertas de flores ou plantas. 

3. #external-campaign (#campanhas-externas): 
usamos o Slack Connect, que amplia o alcance 
das mensagens baseadas em canais aos parceiros 
externos, para estabelecer a coordenação com 
agências sobre as nossas últimas campanhas. 
Decisões que levam dias para serem concluídas 
por e-mail podem ser feitas em horas, e as 
mudanças de última hora são   
tratadas imediatamente.

A capacitação dos funcionários 
começa com o acesso igualitário 
às informações 

Amit Shah
Presidente 
1-800-Flowers.com

https://slack.com/intl/pt-br/help/articles/202528808-Pesquisar-no-Slack
https://slack.com/intl/pt-br/help/articles/202528808-Pesquisar-no-Slack
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Como trabalhamos
Embora a Cookpad Inc. esteja sediada no Japão e no 
Reino Unido, cada vez mais a empresa tem alcançado 
uma dimensão global. A oportunidade de reunir 
todas as pessoas no Slack ajudou a otimizar o fluxo 
de informações entre as fronteiras geográficas, mas 
algumas equipes passaram a enfrentar outro tipo de 
barreira: o idioma. Funcionários japoneses e outros 
cuja língua materna é o inglês ou o espanhol tiveram 
que recorrer às suas compreensões limitadas do 
idioma nativo de um colega ou depender de qualquer 
ferramenta de tradução automática que   
pudessem encontrar. 

Sabíamos que tinha que existir uma maneira melhor 
e mais confortável para viabilizar a comunicação 
dos funcionários do mundo todo, e desenvolvemos 
isso diretamente no Slack, onde todos já estavam 
trabalhando. Hoje, quando um usuário posta uma 
mensagem no Slack em seu idioma preferencial, 
uma tradução desta mensagem é acionada e 
publicada em um canal complementar. Por exemplo, 
uma atualização em japonês no canal #project-
new-website (#projeto-novo-website) aparece 
automaticamente em inglês no canal #project-
new-website-translated (#projeto-novo-website-
tradução), e vice-versa. Ou, quando um usuário posta 
uma mensagem em espanhol no canal principal,  
o canal de tradução vai exibi-la em japonês e inglês. 
Todos podem ler e escrever em seus idiomas 
preferenciais, diretamente no Slack. 

Como a sua equipe pode 
atuar de forma semelhante
Em geral, recomendamos experimentar com 
APIs e aplicativos de terceiros em áreas nas quais 
a tecnologia se encontra em rápida evolução, 
como o aprendizado de máquina. Um dos nossos 
desenvolvedores conseguiu criar esta solução com a 
API do Slack e o Amazon Translate. Existem menos 
de 200 linhas de código e foram necessários apenas 
alguns dias para concluir a solução. Moral da história: 
se você tem uma equipe global que colabora no 
Slack, pode desenvolver a mesma solução.

Ultrapasse a barreira dos idiomas
Hokuto Hoshi
Diretor de Engenharia corporativa 
Cookpad Inc.

https://api.slack.com/
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Como trabalhamos
Para garantir que os seus funcionários sejam 
produtivos e inovadores de qualquer lugar, é 
fundamental o acesso a uma seleção de ferramentas 
digitais. Mas é igualmente fundamental garantir 
que as ferramentas que eles usam sejam seguras 
e cumpram as normas de conformidade, sem 
falar na rentabilidade do custo. Por exemplo, a 
nossa equipe fez uma verificação e constatou 
que aproximadamente 800 funcionários estavam 
usando uma ferramenta de produtividade digital 
não sancionada. Alguns estavam utilizando uma 
versão de cliente gratuita, enquanto outros tinham 
licenças pagas de uso único. Eles estavam usando 
essa ferramenta ativamente, portanto, é óbvio 
que ela oferecia um valor substancial, mas não 
necessariamente segurança ou conformidade. Ficou 
clara a necessidade de um modelo de governança 
para assegurar a proteção dos nossos dados e 
endereço IP.  

A priorização da tecnologia digital é uma abordagem 
totalmente nova, e diferentes equipes apresentam 
necessidades distintas. As necessidades dos nossos 
jornalistas, por exemplo, são muito diferentes 
em relação a outras áreas da empresa, como o 
departamento de finanças. E a melhor forma de 
capacitar cada um desses grupos é através de 
ferramentas que eles querem usar e gostam. Além 
disso, valorizamos imensamente a diversidade em 
todos os seus aspectos, e isto abrange a inclusão 
de diferentes estilos de trabalho. Assim, em vez 
de padronizar e consolidar o nosso conjunto de 

ferramentas de produtividade digital (a abordagem 
que adotávamos antes da pandemia), mudamos o 
foco para a disponibilização de alternativas razoáveis 
que fossem aprovadas em termos de segurança   
e resiliência. 

Como a sua equipe pode 
atuar de forma semelhante
Crie uma equipe — a nossa é denominada equipe 
de Produtividade corporativa — responsável por 
oferecer apoio aos funcionários, seja onde for 
que estejam trabalhando, em regime totalmente 
remoto, no escritório ou qualquer outra alternativa 
intermédia. Este grupo deve elaborar o seu modelo 
de governança; fazer um balanço das ferramentas 
usadas, sejam pagas ou não, por cada departamento; 
oferecer treinamento e disponibilizar horários de 
expediente para ouvir os funcionários diretamente. 
Além disso, deve organizar um comitê de análise 
interna, abrangendo membros das equipes de 
Segurança da informação, do departamento Jurídico 
e de Tecnologia, para ajudar a aprovar e remover 
obstáculos que envolvam exigências de custos, 
segurança, leis e conformidade.  

Em seguida, é importante desenvolver uma rede 
interna de representantes e aproveitar as suas 
parcerias com fornecedores para ajudar a integrar 
colegas e impulsionar a adoção da sede digital. 
Quanto mais cedo você incluir os seus funcionários, 
maior será a motivação deles para usar as  
opções implementadas.

A governança de dados e as 
ferramentas de priorização da 
tecnologia digital não são um jogo 
de soma zero

Cindy Taibi
Diretora de TI 
The New York Times
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Como trabalhamos
Sou o primeiro a admitir que não estava totalmente 
convencido da ideia do trabalho integralmente 
remoto. Quando a pandemia surgiu, fomos 
forçados a experimentar essa opção e eu tive a 
agradável surpresa de descobrir que estava errado. 
Constatamos que os funcionários estavam muito 
bem preparados para equilibrar suas vidas pessoais 
e profissionais. É um motivo de orgulho contarmos 
com 76 nacionalidades diferentes trabalhando na Free 
Now, de diversos locais do mundo, e agora sabemos 
que podemos atrair os melhores talentos possíveis 
sem nos limitarmos ao local de nossos escritórios.

Daqui em diante, temos o objetivo de criar um 
ambiente profissional onde as pessoas possam 
se expressar integralmente no trabalho e ter 
desempenhos do mais elevado nível possível.  
A adoção do trabalho assíncrono nos permite obter 
exatamente isso. Ao conciliar diferentes horários e 
localizações, os membros da nossa equipe podem 
trabalhar no momento e no local em que sentirem que 
serão mais produtivos.

Como a sua equipe pode 
atuar de forma semelhante
Contamos com os canais do Slack para viabilizar 
conversas e a tomada de decisões 24 horas 
por dia. Eles proporcionam um espaço para 

que as pessoas participem e colaborem até 
mesmo quando apresentam horários produtivos 
radicalmente diferentes.

Contudo, para capacitar os funcionários a 
aproveitarem o trabalho assíncrono, é fundamental 
que os líderes também o adotem e promovam. 
Durante os períodos de lockdown, passei as tardes 
tomando conta dos meus filhos. No passado, esta 
situação teria sido um obstáculo à minha participação 
em algumas conversas cruciais. Atualmente, eu me 
conecto à noite, quando é mais conveniente para 
mim, para me atualizar e avançar com o trabalho.

Isso significa menos reuniões? Sim, e esta é uma 
consequência positiva. Agora, compartilhamos 
atualizações de projetos e documentos nos canais, 
para que todos possam assimilar o conteúdo quando 
for mais oportuno para cada um. Por outro lado, as 
nossas reuniões “cara a cara” são mais curtas e mais 
eficazes porque estão especificamente focadas em 
responder às dúvidas e tomar decisões cruciais.

Adote o trabalho assíncrono para 
estimular o máximo potencial dos 
seus funcionários

Eckart Diepenhorst
Diretor de Recursos humanos e 
Comunicação 
Free Now
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Como trabalhamos
Não é necessário estarmos todos no mesmo local, ou 
inclusive no mesmo fuso horário, para fazermos um 
excelente trabalho de equipe. A grande maioria dos 
funcionários da Zillow pode trabalhar no local onde 
cada um se sente mais confortável e produtivo, quer 
seja em sua própria casa, nos escritórios da Zillow 
ou em qualquer outro lugar. Esta flexibilidade é o 
resultado de termos ouvido os nossos funcionários 
e permitido que as suas opiniões guiassem nossas 
decisões sobre o trabalho remoto. Uma vez que 
fazemos pesquisas regulares com os funcionários 
e nos comunicamos com eles de forma consistente 
através de uma multiplicidade de canais digitais, eles 
dispõem da liberdade de planejar suas vidas e contam 
com apoio para colaborarem com eficácia.

Como a sua equipe pode 
atuar de forma semelhante
Adote benefícios e políticas de flexibilidade no 
trabalho que assegurem a equidade dos funcionários 
e de suas famílias e promovam um ambiente de 
trabalho no qual todos os funcionários alcançam o 
sucesso. Para proporcionar condições de igualdade, 
experimente as seguintes medidas:

1. Estabeleça um horário principal para a 
colaboração: para otimizar o trabalho entre 
diferentes fusos horários, programe reuniões 
em um intervalo de quatro horas (na Zillow, 
isto corresponde a 10h–14h PT). Assim, é 
possível sincronizar as chamadas em horários 
convenientes para a maioria e, ao mesmo tempo, 
a estratégia reduz o excesso de reuniões e 
aumenta as oportunidades para focar no trabalho. 

2. Trabalhe de maneira assíncrona fora do 
intervalo principal de horas para a colaboração: 
use ferramentas de comunicação digital, como 
compartilhamento de documentos e bate-papo, 
e capacite os seus funcionários a adotarem a 
flexibilidade de horários enquanto mantêm   
a produtividade.

3. Uma pessoa no Zoom, todos no Zoom: Para 
combater a política de escritório e promover 
condições de igualdade para todos os 
funcionários, adote a regra de “uma pessoa no 
Zoom, todos no Zoom”. Ou seja, se uma pessoa 
entrar em uma reunião on-line, todos os demais 
devem participar da mesma forma. 

Priorize a equidade e o equilíbrio 
da vida profissional ao trabalhar 
com pessoas em diferentes   
fusos horários

Meghan Reibstein
Vice-presidente de Operações 
organizacionais 
Zillow
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Como trabalhamos
Apesar da baixa frequência de passageiros durante 
a pandemia de Covid-19, a MBTA enfrentou o 
aumento de problemas com dados em tempo real. 
Os passageiros de transportes públicos queriam ter 
informações sobre o nível de lotação dos veículos 
para avaliar a segurança de uma viagem em potencial. 
Para atender a esta e a outras necessidades, 
precisamos dimensionar as nossas equipes de 
tecnologia rapidamente.

Dar as boas-vindas aos novos contratados e promover 
uma sensação de inclusão são aspectos essenciais 
aos ambientes de trabalho híbridos, especialmente 
quando não é possível conhecer os colegas 
pessoalmente. Para a nossa equipe da MBTA, isto 
implicou a necessidade de mudança do processo de 
integração. Os gerentes de contratação ofereciam 
experiências variadas aos novos contratados, 
incluindo horários e condições, e isto simplesmente 
não funcionava mais. Então, pesquisamos o histórico 
das nossas abordagens e padronizamos os melhores 
métodos envolvendo uma abordagem de priorização 
da tecnologia digital e tendo como base os canais do 
Slack. Agora, estamos ouvindo dos novos contratados 
que o nosso procedimento de integração, apesar de 
ser remoto, é a melhor experiência que já tiveram.

Como a sua equipe pode 
atuar de forma semelhante
Antes da data de início de qualquer novo contratado, 
organize uma reunião oficial voltada para a 
integração. Aproveitamos este período de tempo 
para considerar todos os canais do Slack, aos quais 
o novo contratado deverá ter acesso para obter êxito 
no trabalho, e também os canais que são importantes 
para a cultura da nossa equipe. Assim, um engenheiro 
será convidado não apenas para os canais do Slack 
de sua equipe específica, mas também para canais 
como #tgif e #dei-discussion (#dei-discussão), 
onde podem interagir com colegas e participar de 
conversas fundamentais de toda a empresa desde 
o início.

Projete a integração de novos 
contratados tendo em mente    
a inclusão

Ryan Mahoney
Diretor de Engenharia,      
Massachusetts Bay Transportation 
Authority (Autoridade de Transportes  
da Baía de Massachusetts)
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Como trabalhamos
Quantas pequenas tarefas você repete em um dia? 
E a sua equipe? Se você prestar atenção, esse tipo 
de atividade está totalmente disseminado na sua 
empresa, e provoca custos em termos de tempo, 
dinheiro e motivação. 

No Up, o maior banco digital da Austrália e aquele que 
cresce mais rapidamente, focamos em criar soluções 
personalizadas de priorização da tecnologia digital no 
Slack que automatizem o trabalho duro, libertando os 
nossos funcionários para se dedicarem aos assuntos 
mais importantes: seja o trabalho de análise ou o 
desenvolvimento de conexões fundamentais entre as 
pessoas da empresa. Confira estes dois exemplos:

1. Vários bancos implantam atualizações de 
software uma vez por mês. O Up faz isso diversas 
vezes por dia. Para simplificar o processo, 
desenvolvemos o Maestro, um aplicativo 
para o Slack voltado para coordenar uma 
multiplicidade de tarefas de gerenciamento 
de riscos e testes fundamentais. O Maestro 
também posta no Slack um placar de líderes de 
implantação, o que gera entusiasmo e diversão 
em torno de um assunto que, em outras situações, 
seria banal. 

2. Para continuar a expandir a nossa cultura 
enquanto trabalhamos remotamente, criamos 
o Cafe Bot, que conecta de forma automática 
duas pessoas da empresa, marca um encontro de 
15 minutos e sugere temas de conversa.

Como a sua equipe pode 
atuar de forma semelhante
Algumas das tarefas que automatizamos no Slack, 
como o placar de líderes de implantação e a tabela 
de introdução randomizada, poderiam facilmente ser 
organizadas em documentos e planilhas. Mas graças 
a estes processos automatizados que são visíveis para 
todos no Slack, existe menos isolamento entre as 
equipes no que diz respeito a conhecimento, dados  
e processos. 

Enquanto a visibilidade é uma forma de romper as 
barreiras de isolamento, a conexão entre as equipes é 
igualmente importante. Confira aqui duas das nossas 
perguntas preferidas para quebrar o gelo. Use-as em 
experiências no Cafe Bot ou simplesmente na próxima 
vez que tiver uma conversa individual com um   
novo colega :

1. Na sua opinião, quais são os aspectos mais 
positivos e os mais negativos decorrentes desta 
pandemia? Esta pergunta incentiva as pessoas a 
se abrirem acerca de suas vidas pessoais.

2. De qual conquista, característica da 
personalidade ou realização você mais se 
orgulha e por quê? Esta questão chama a 
atenção para aquilo que as pessoas    
mais valorizam.

OBS.: quer testar uma forma de entretenimento 
baseada na priorização da tecnologia digital antes de 
criar a sua própria ferramenta personalizada? Baixe o 
aplicativo Donut para o Slack.

Automatize tudo: desde a 
concorrência saudável até as 
conversas informais

Chris Aitchison
Diretor de tecnologia 
Up

https://slack.com/apps/A11MJ51SR-donut
https://slack.com/apps/A11MJ51SR-donut


Future Forum
Um consórcio lançado pelo Slack para ajudar as 
empresas a redefinirem o trabalho no novo ambiente 
profissional digital.

futureforum.com

Biblioteca de recursos do 
Slack
Todo o tipo de guias de treinamento personalizado 
para setores específicos, assim como dicas sobre 
como melhorar o uso do Slack na sua organização.

slack.com/intl/pt-br/resources

Blog do Slack
Em nosso blog, “Several People Are Typing,” 
é possível conferir histórias e ideias sobre 
colaboração, produtividade e transformação.

slack.com/intl/pt-br/blog

Onde encontrar mais dicas para 
criar a sua sede digital

Sobre o Slack
O Slack transformou a comunicação profissional. É a plataforma de mensagens baseada em canais líder de 
mercado, usada por milhões de pessoas a fim de alinhar suas equipes, unir seus sistemas, e levar adiante seus 
negócios. Apenas o Slack oferece um ambiente de nível profissional que pode ser dimensionado para as grandes 
empresas no mundo. É um novo âmbito tecnológico-empresarial onde as pessoas podem trabalhar juntas com 
maior eficácia, conectar todas as suas ferramentas de software e serviços e localizar as informações de que 
precisam para trabalhar da melhor forma possível. O Slack é a sua Sede Digital.

https://futureforum.com/
http://slack.com/intl/pt-br/resources
http://slack.com/intl/pt-br/blog

