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Um Mundo em Transição
Empresas e instituições de ensino superior em todo o mundo 

se encontram atualmente caminhando em uma corda bamba. A 

pandemia COVID-19 se espalha em algumas regiões e se acalma em 

outras, mas em todas as partes, muitas dessas organizações estão 

tentando retomar as operações de alguma forma.

Com o PIB global projetado para contrair 5,2% até ofinal de 
20201 – atribuível a fechamentos de empresas e quedas tanto na 

produtividade quanto na moral –, empresas e escolas acreditam que 

não tenham escolha a não ser tentar reaberturas parciais ou “em 

fases”. Porém, ao fazê-lo, eles devem respeitar as preocupações 

de saúde2  e conforto pessoal dos trabalhadores e estudantes, ao 

mesmo tempo em que seguem regulamentos pertinentes. 

As práticas de conferências remotas e de ensino a distância – com 

o apoio de ferramentas de comunicação de negócios de última 

geração – são essenciais para ajudar a garantir o sucesso futuro.

01

1https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-
during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world  |  2https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/index.html  

OPIB Global deverá 
contrair 5,2% até o 
final de 2020.

5,2%

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
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Desenvolvimento de 
tendências Pré e Pós-COVID

A maioria, se não todas as tendências emergentes e 

desenvolvimentos tecnológicos no âmbito de conferências a 

distância já existiam antes da pandemia, assim como muitos 

dos problemas que eles tentavam resolver. Pesquisas de 

várias fontes sugerem o mesmo:3,4 reuniões mal organizadas 

foram muitas vezes ineficazes, encarecendo custos, recursos 

e aumentando gastos com pessoal.

Além disso, o aumento da globalização tanto no espaço 

empresarial quanto no educacional fez com que as 

organizações ficassem mais espalhadas geograficamente  

do que nunca.

Isso só tornou a tecnologia de comunicação através de 

conferências remotas – e áudio confiável de alta qualidade – 

muito mais essencial. 

A chegada do COVID-19 fez com que muitos percebessem 

rapidamente o valor da comunicação remota tratada 
de forma viável e escalável. É tão importante combater 

o isolamento emocional e o declínio da moral entre 

trabalhadores e estudantes quanto  melhorar indicadores  

de desempenho.

3https://www.bain.com/insights/books/time-talent-energy/  |  4https://meeting-report.com/

https://www.bain.com/insights/books/time-talent-energy/
https://meeting-report.com/
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Mudança de Normas
COVID-19 recuou em certas partes do mundo enquanto corria 

recentemente desenfreado em outras, mantendo-nos neste espaço 

incerto no meio. 

Algumas empresas permanecem com atividades totalmente de modo 

remoto. Outros alternam grupos de funcionários para trabalho de 

casa e dentro do escritório em dias diferentes. Algumas empresas 

voltaram a trabalhar integralmente, embora funcionários se distanciam 

socialmente e  não viajam como normalmente o fariam.

As faculdades se comportarão em modo semelhante, embora por 

razões óbvias eles estão procedendo com a reabertura em um passo 

mais lento. 

Mas mesmo que os campi estejam parcial ou totalmente abertos 

novamente, as restrições serão ainda mais importantes devido ao alto 

volume de tráfego de pessoas. 

Como tal, aulas de “aprendizagem mista”, onde metade dos alunos 

estão no campus e metade participará remotamente, serão comuns nos 

anos seguintes.
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“Novo Trabalho” para um 
Novo Mundo
Grande parte do “trabalho em casa” vem do conceito de “Novo Trabalho” 

que o filósofo Frithjof Bergmann teorizou em 1989.5  Bergmann acreditava 

que os trabalhadores produtivos mereciam liberdade para organizar suas 

obrigações profissionais em torno de seu estilo de vida (em vez do oposto).

Mas trabalho remoto não é  para todos. Como o COVID-19 mostrou, 

forçá-lo (ainda que justificadamente, neste caso) pode causar estresse 

significativo. Ainda no tema, 76% dos líderes de RH disseram que os 

funcionários de suas organizações temiam que a produtividade diminuísse6 

devido ao trabalho remoto. Para melhor enfrentar os desafios dessa 

desconexão, é fundamental adotar práticas e ferramentas de conferência 
remota igualmente benéficas a todas as partes envolvidas, com especial 

atenção ao espaço de origem da conversa.

dos líderes de RH disseram que os 
funcionários de suas organizações  
temiam quedas de produtividade devido 
ao trabalho remoto.

76%

5https://en-us.sennheiser.com/businessblog-new-work-advantages-
disadvantages  |  6https://www.gartner.com/smarterwithgartner/with-
coronavirus-in-mind-are-you-ready-for-remote-work/

https://en-us.sennheiser.com/businessblog-new-work-advantages-disadvantages
https://en-us.sennheiser.com/businessblog-new-work-advantages-disadvantages
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/with-coronavirus-in-mind-are-you-ready-for-remote-work/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/with-coronavirus-in-mind-are-you-ready-for-remote-work/
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O Amanhecer de 
“Novo Aprendizado”?

Se os arranjos de trabalho de casa não são a preferência de todos, é natural 

pensar que o ensino a distância também ofereça certas dificuldades de 

aceitação. E, como mencionado anteriormente, até mesmo pequenas 

faculdades não poderão reabrir tão rápido quanto as empresas.

O ensino a distância e misto serão mais necessários do que nunca, mesmo 

depois de ter havido uma reabertura significativa nas universidades. 

Embora isso seja parcialmente devido a prováveis restrições orçamentárias 

e restrições de viagem,7 também serve para acomodar estudantes ainda 

cautelosos com aglomerações.

Uma maioria significativa de universidades e faculdades (66%) planeja 

implementar uma combinação de ensino socialmente distante no campus 

e elementos on-line para aqueles que preferem a educação a distância no 

semestre de 2020.8

A implementação de novas práticas e ferramentas de comunicação, 

como conferências transmitidas ao vivo, pode preencher a lacuna entre 

estudantes presenciais e remotos para tornar este formato de sala de aula 

o mais benéfico possível para todos os envolvidos.

das universidades 
planejam combinar o 
ensino socialmente 
distanciado no campus 
com elementos online 
no segundo semestre 
de 2020.

66%

7https://er.educause.edu/blogs/2020/5/educause-covid-19-quickpoll-results-it-
budgets-2020-2021  |  8Aforementioned Educause report 

https://er.educause.edu/blogs/2020/5/educause-covid-19-quickpoll-results-it-budgets-2020-2021
https://er.educause.edu/blogs/2020/5/educause-covid-19-quickpoll-results-it-budgets-2020-2021
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Principais Considerações 
para a Salas de Conferência
54% dos líderes de RH citaram a má tecnologia e a infraestrutura de TI 

como barreiras à comunicação remota ou cruzada.9 As empresas devem 

contrariar essa tendência para alcançar o sucesso.

Mas, mesmo em países onde o COVID-19 está em declínio e empresas 

estão reabrindo, como a Nova Zelândia10 e a Itália,11 a doença não 

desapareceu e ainda demonstra uma taxa de fatalidade acima de 10% em 

várias economias do G7 (França, Itália, Espanha, EUA e Reino Unido).12

Com apenas 23% das empresas em todo o mundo planejando 

implementar rastreamento de doenças de alto nível por meio de 

rastreamento de contato e/ou localização da força de trabalho, a higiene 

adequada13 é imprescindível, para o bom senso e o cumprimento das 

normas sanitárias.

Isso significa contato limitado com todas as superfícies tangíveis ao 

hardware e/ou software de conferência no escritório, portanto uma 

solução que permita isso ou seja, um sistema montado no teto seria uma 

solução ideal.

dos líderes de 
RH citaram a má 
tecnologia e a 
infraestrutura de 
TI como barreiras 
à eficácia da 
comunicação remota 
ou cruzada.

54%

9Aforementioned Gartner report  |  10https://www.washingtonpost.com/
world/2020/06/20/new-zealand-coronavirus-migrants-borders/  |  
11https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy/a-beautiful-
day-in-italy-as-shops-and-bars-finally-reopen-idUSKBN22U11R  |  12https://
coronavirus.jhu.edu/data/mortality  |  13https://www.pwc.com/gx/en/
issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/with-coronavirus-in-mind-are-you-ready-for-remote-work/
https://www.washingtonpost.com/world/2020/06/20/new-zealand-coronavirus-migrants-borders/
https://www.washingtonpost.com/world/2020/06/20/new-zealand-coronavirus-migrants-borders/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy/a-beautiful-day-in-italy-as-shops-and-bars-finally-reopen-idUSKBN22U11R
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy/a-beautiful-day-in-italy-as-shops-and-bars-finally-reopen-idUSKBN22U11R
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html
https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html
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14PwC report linked above  |  15https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/12317/
TI_1247_v1.0_TCC2_White_Paper_EN.pdf

Com os gastos operacionais baixos para organizações a nível 

mundial,14 empresas, mesmo parcialmente reabertas, não 

farão viagens para visitar parceiros ou clientes tão cedo.

Isso requer conferências remotas não apenas por 

razões funcionais, mas também para a manutenção de 

relacionamentos. Manter esses vínculos entre parceiros, 

clientes e funcionários sejam eles presentes nos escritórios 

ou em casa, é fundamental para qualquer empresa.

Conferências regulares com vídeo confiável e áudio 
cristalino podem ajudar a alcançar esse objetivo. O uso de 

sistemas de microfone equipados com tecnologia flexível de 

formação de feixes pode garantir fidelidade à medida que 

os membros da equipe falam de várias zonas da sala15 e se 

movem. A compatibilidade com vários clientes de vídeo como 

Zoom e Microsoft Teams também é vital. Se os participantes 

da reunião não precisarem se preocupar com a parte técnica, 

as conversas serão relaxadas e naturais – como deveriam 

ser, para ajudar a espalhar a camaradagem da equipe, 

independentemente de onde cada membro esteja.

Principais Considerações 
para a Salas de Conferência

https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html
https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/12317/TI_1247_v1.0_TCC2_White_Paper_EN.pdf
https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/12317/TI_1247_v1.0_TCC2_White_Paper_EN.pdf
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Melhores Práticas para 
Conferências em Sala de Aula
Os requisitos de higiene para salas de aula universitárias são 

essencialmente idênticas aos das empresas, embora ainda mais 

sérios. Mais pessoas estão entrando e saindo de salas de aula do que 

normalmente acontece em um prédio de escritórios. 

Mesmo para as escolas que fazem o aprendizado combinado com alguns 

alunos em casa e outros no campus (provavelmente não mais do que 

30 por classe16), práticas uniformes devem ser implementadas para a 

segurança, desde o distanciamento social até a limitação do contato com 

superfícies de sala de aula. E para salas maiores, especialmente para 

aquelas transmitindo vídeo, microfones convencionais de mão não terão a 

qualidade e a segurança do que uma solução de áudio montada no teto.

Cursos de aprendizagem mista em 
campus provavelmente não terão mais 
de 30 alunos presenciais por aula.

16https://campustechnology.com/articles/2020/05/11/11-considerations-for-resuming-in-person-instruction-in-the-
covid-19-era.aspx  

https://campustechnology.com/articles/2020/05/11/11-considerations-for-resuming-in-person-instruction-in-the-covid-19-era.aspx
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Os professores devem ser dinâmicos na apresentação de material 

curricular para realmente cativar os alunos e criar experiências 

significativas de aprendizagem. 

Isso requer dinamismo pessoal – bem como tecnologia que possa 

capturar áudio das aulas ao vivo com a mais alta qualidade, ao mesmo 

tempo em que se ajuste constantemente ao som na sala.

As soluções de áudio para conferência equipadas com tecnologia 
flexível de formação de feixes não só seguem os professores à 

medida que eles se movem, mas também alternam entre instrutores e 

alunos, a medida que as perguntas aumentam e a discussão cresce.

Aqueles que frequentam remotamente não perderão uma palavra 

e se sentirão tão conectados à dialética da sala de aula quanto os 

ocupantes físicos da sala – o que será essencial para que o ensino 

superior recupere um mínimo de normalidade em um mundo 

iminentemente imprevisível.

Melhores Práticas para 
Conferências em Sala de Aula
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Como Sennheiser 
pode ajudar

“O COVID-19 impactou sismicamente a vida pessoal, 

profissional e acadêmica das pessoas em todo o mundo”, 

explica o diretor de negócios da Sennheiser, Ron Holtdijk. 

“As soluções de áudio Sennheiser podem reunir equipes e 

participantes de salas de aula emocionalmente, apesar da 

crise, fazendo a ponte entre o local e o remoto, atendendo às 

necessidades operacionais e institucionais.”

Facilmente instalável e praticamente invisível devido à 

sua colocação no teto, o TeamConnect  Ceiling 2 (TCC2) 

captura áudio impecavelmente para criar uma experiência 

segura e atraente para todos. A solução integrada de rede 

de áudio Dante ® garante que as lacunas de comunicação 

sejam facilmente preenchidas. A pemiada solução de rede 

de áudio da Dante usa redes I P padrão e cabeamento 

Ethernet acessível para fornecer experiências de áudio para 

eventos, apresentações e meios de comunicação. Além disso, o 

software Sennheiser Control Cockpit oferece aos administradores 

a supervisão de vários microfones, limitando o contato físico com o 

hardware e reduzindo os riscos à saúde.

Conferências remotas ultrapassam a localização geográfica para 

reforçar a produtividade e a eficácia dos resultados. Mas o que 

o TCC2 faz melhor é ainda mais importante: ajuda empresas e 

universidadesa manter a camaradagem, conexão e a valiosa 
troca de ideias que tornam essas experiências verdadeiramente 

significativas e memoráveis.



Resumo

A pandemia COVID-19 tem sido um choque global 

para o sistema, com seu trágico custo pessoal e 

econômico. Para muitas empresas e instituições 

acadêmicas, a mudança para operações totalmente 

ou parcialmente remotas foi necessária – e em grande 

parte bem sucedida – mas não sem levar em conta 

suas complicações: 

Essas complexidades obrigaram as empresas a procurar um 

meio termo:

A teleconferência de alta qualidade será essencial para garantir 

que os planos de negócios e as aulas sejam feitas efetivamente, 

não importando quão distantes os participantes, locais e remotos, 

possam estar. A Sennheiser oferece soluções de áudio “touchless” e 

tradicionais baseadas em TI para ajudar seus clientes e manter nosso 

mundo conectado.
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dos líderes de RH disseram que os 
funcionários de suas organizações 
temiam quedas de produtividade devido 
ao trabalho remoto.

dos líderes de RH citaram a má 
tecnologia e a infraestrutura de TI como 
barreiras à eficácia da comunicação 
remota ou cruzada.

das universidades planejam combinar o aprendizado 
dentro do campus socialmente distanciado com 
elementos online no segundo semestre de 2020.

das empresas estão reconfigurando locais de 
trabalho para acomodar o distanciamento social, 
enquanto 52% estão implementando soluções 
para melhorar a experiência de trabalho remoto.1776%

54%

66%

72%

17https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html  

https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html  
https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html


sennheiser.com/business

audinate.com

sennheiser.com/TCC2

https://www.facebook.com/SennheiserUSA
https://www.instagram.com/sennheiser/
https://twitter.com/SennheiserUSA
https://www.youtube.com/c/sennheiser
https://en-us.sennheiser.com/business
https://www.audinate.com/
https://en-us.sennheiser.com/tcc2

	Button 2: 
	Button 1: 
	Button 4: 
	Button 3: 
	Button 6: 
	Button 5: 
	Button 8: 
	Button 7: 
	Button 9: 
	Button 10: 
	Button 12: 
	Button 11: 
	Button 13: 
	Button 14: 
	Button 16: 
	Button 15: 
	Button 17: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 20: 


