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A pandemia tornou as linhas entre o trabalho e vida pessoal mais 
ténues, os níveis de stress dispararam e a economia bateu os 
números da recessão de 2008-2009. 

Garantir a satisfação e um elevado nível de engagement dos colabo-
radores, tornou-se mais do que nunca, uma prioridade para as 
organizações, com inúmeros estudos a demonstrar a existência de 
uma relação estreita entre a satisfação e o engagement dos colabo-
radores e os níveis de produtividade, a imagem transmitida perante 
os clientes e o lucro da organização (Bates., 2004; Harter et al., 2002). 

O High Play Institute está a desenvolver um estudo para perceber qual é o impacto 
do COVID-19 na performance, bem-estar e nível de engagement dos colaboradores 
com o seu trabalho e organização.
 

Porque é que avaliar o envolvimento das pessoas é 
fundamental em tempos difíceis?
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Este survey aborda as seguintes temáticas:

Como está a performance dos nossos líderes na dinamização das 
suas equipas durante a fase de pandemia?

Qual o impacto da nossa estratégia de comunicação durante as 
fases de confinamento e estado de emergência?

A gestão do trabalho remoto das equipas está a ser eficaz?

Como está o bem-estar dos nossos colaboradores?

Quais as melhores práticas que foram adotadas para manter um 
bom nível de desempenho nos colaboradores?

Qual é a perceção que dos colaboradores sobre o impacto atual e 
futuro no negócio;

Qual o nível de confiança das pessoas no futuro da organização?

Quais são as principais preocupações que as pessoas sentem no 
regresso ao trabalho após a pandemia?

Estão a ser asseguradas todas as condições de segurança para 
as pessoas se sentirem confortáveis regresso ao trabalho após a 
pandemia?
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Participe neste estudo com a sua empresa. 
Para isso, aceda ao link indicado abaixo.
 https://www.highplay.pt/inscricao/form/survey-covid

Mantemos o anonimato das respostas e garantimos a confidencialidade da informação por 
parte do High Play Institute e da sua equipa. No final do estudo terá acesso aos seus resulta-
dos nas diferentes dimensões analisadas comparando-se numa base de benchmarking, 
com outras organizações e setores.
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— Peter Drucker

Se não podes medir, 
não podes gerir.
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