500 Recursos e Ferramentas de Trabalho Remoto
para pessoas de RH

Guias de trabalho remoto
Como adotar o Guia definitivo de trabalho remoto - Trello
Um guia para gerenciar seus trabalhadores remotos (recentemente) - Harvard Business
Review
Guia do Zapier para trabalhar remotamente - Zapier
O guia completo para o trabalho remoto - Owl Labs
Guia do GitLab para All-Remote - GitLab
O manual do gerente para trabalho remoto - Slack
O melhor guia para trabalho remoto - Miro

Entrevistando
hackerrank.com - A plataforma online para estudar e recrutar códigos com ofertas de
emprego também
remoteinterview.io - Testes de codificação e ferramentas de entrevista de programação em
pares
Interviewing.io - Torne-se incrível em entrevistas técnicas
Interviewmocha.com - Solução de avaliação de habilidades
eskill.com - Solução de avaliação de contratação
tests4geeks.com - Testes de habilidades de programação
codility.com - testes de código on-line
hackerearth.com - Software de avaliação do desenvolvedor

Ferramentas de videoconferência
Zoom.us - O Zoom unifica videoconferência na nuvem, reuniões online simples e mensagens
em grupo em uma plataforma fácil de usar.
GoToMeeting - Organizar e participar de reuniões on-line, chamadas de vídeo-conferência, de
treinamento ou apresentações on-line, permitindo que os colegas de trabalho, clientes e
prospects para ver qualquer aplicativo em execução no seu PC.
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Webex - Áudio, vídeo e compartilhamento de conteúdo integrados. Mantenha as conversas
privadas com reuniões WebEx altamente seguras da Cisco Collaboration Cloud.
Ringcentral - integra telefone, vídeo, reuniões e mensagens em uma solução confiável e fácil
de usar. Projetado para oferecer um sistema de telefone na nuvem flexível, móvel e
poderoso.
Bluejeans - videoconferência para o local de trabalho digital.
Clickmeeting - Software de videoconferência para demonstrações de produtos, sessões de
treinamento, cursos on-line, reuniões de negócios e webinars.
Join.me - Compartilhamento de tela, reuniões on-line e conferência na web.
8 × 8 - Plataforma de comunicação em nuvem que reúne análises em tempo real, contact
center virtual e comunicações unificadas em uma única solução.
Whereby - Ferramenta de colaboração para profissionais que desejam hospedar
videoconferências fáceis e confiáveis. Todas as reuniões são realizadas no seu navegador sem downloads ou logins para convidados.
Uberconference - Controles de chamada, compartilhamento de tela contínuo e chamadas e
vídeo em HD, é mais fácil do que nunca permanecer conectado, não importa onde o trabalho
o encontre.
Voxer - Business walkie talkie app para equipes de alto desempenho e forças de trabalho
distribuídas.
Teclado de discagem - sistema telefônico comercial baseado em nuvem que mantém as
equipes conectadas, disponibilizando todas as suas necessidades de telefonia em qualquer
dispositivo.
Highfive - Plataforma integrada de conferência de hardware e software que permite a
colaboração em toda a empresa.
Livestorm - solução de webinar para todas as suas sessões de treinamento e demonstração
do cliente. Tudo funciona dentro de um navegador, em tempo real, sem nenhum download.
Lifesize - As soluções de videoconferência são projetadas para as demandas da empresa
moderna de hoje, mas totalmente acessíveis para empresas de qualquer tamanho.
Eztalks - Provedor de soluções de videoconferência de uma paragem que oferece
videoconferência em nuvem gratuita, videoconferência no local, webconferência, reuniões online e compartilhamento de tela para colaborar em tempo real.
Gruveo - O Gruveo fornece um link de chamada mágica para que os clientes fiquem cara a
cara com você. Um link do Gruveo inicia uma vídeo chamada com você no navegador do
chamador.
Loopup - solução de chamada em conferência que facilita o host de reuniões remotas de alta
qualidade, enquanto fornece a segurança necessária para usuários corporativos.
Chat em tandem - um escritório virtual para equipes remotas. Descubra novamente o fluxo
de trabalho em pessoa. Veja, converse e colabore com sua equipe em um clique.
Daily .co - plataforma de videocâmara baseada em nuvem que ajuda os usuários a gerenciar
videocâmaras, salas de conferência, gravação, incorporação e muito mais para indivíduos e
equipes.
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Talky - plataforma de chamada de vídeo Talky é um bate-papo por vídeo e compartilhamento
de tela verdadeiramente simples para grupos.
Startmeeting - O StartMeeting oferece conferência de áudio de alta qualidade e reuniões online com compartilhamento de tela e videoconferência para empresas em todo o mundo.
Proficonf - Proficonf é uma plataforma profissional de videoconferência que permite que seus
usuários realizem ou participem de videoconferências com até 250 participantes, sem
downloads ou instalações.

Colaboração e comunicação em equipe
Slack - O Slack é uma ferramenta de comunicação e colaboração da nova era.
Twist - Twist é um aplicativo de comunicação em equipe que mantém as conversas
organizadas, no tópico e fáceis de encontrar (para sempre).
Karma - Karmabot é uma ferramenta de reconhecimento de pares no bate-papo.
Unison - Software de comunicação em grupo para conectar e organizar grupos de pessoas.
Sexta - feira - A maneira mais fácil de enviar e ver atualizações regulares como uma equipe
distribuída.
Scyre - Scyre é uma plataforma de mensagens em tempo real que permite que você colabore
com outras pessoas na comunidade de inicialização.
ScrumGenius - O ScrumGenius executa check-ins e stand-ups automáticos para ajudar os
gerentes a acompanhar o progresso e o desempenho de sua equipe.
Cenoura - Onde vive a comunicação de alto valor.
ProjChat - gerencie visualmente seus projetos do Trello a partir do Slack. [extensão chrome]
YAC (Legado) - plataforma de mensagens apenas por voz para equipes remotas
Dropbox - Todo o conteúdo da sua equipe está em um só lugar, facilitando a colaboração e o
foco no trabalho que importa.
Teamviewer - A solução multifuncional líder para controle remoto e suporte remoto. O
TeamViewer pode gravar vídeo, áudio, executar scripts remotos, tirar capturas de tela,
transferir arquivos e usar uma VPN para links mais seguros.
Padlet - Crie lindos quadros, documentos e páginas da Web fáceis de ler e divertidas para
contribuir.
Anydesk - ferramenta proprietária de desktop remoto. O programa de software fornece
acesso remoto a computadores pessoais executando o aplicativo host, que podem ser
instalados no Windows, macOS, Linux e FreeBSD.
Noção - solução de gerenciamento de projetos baseada na nuvem e no local, que permite a
empresas de todos os tamanhos gerenciar anotações, tarefas, projetos, bancos de dados e
muito mais.
Lucidchart - Lucidchart é um espaço de trabalho visual que combina diagramação,
visualização de dados e colaboração para acelerar o entendimento e impulsionar a inovação.
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Tear - Ferramenta de comunicação interna que permite que sua mensagem seja
compartilhada instantaneamente por vídeo.
Estrutura do Miro - Mind Mapping, tela infinita, plataforma de whiteboard, modelos e
integrações para capturar, organizar e discutir suas ideias de maneira rápida e fácil,
juntamente com sua equipe.
Quip - Ferramenta de gerenciamento de projetos e colaboração de tarefas que combina
documentos, planilhas, listas de verificação e bate-papo em uma experiência.
Coggle - solução de mapeamento mental para entender e compartilhar informações
complexas para pequenas empresas.
Coda - editor de texto iOS para programadores de sites que ajuda empresas de todos os
tamanhos a escrever códigos da web.
Ryver - Ryver ajuda a organizar toda a colaboração de sua equipe em um aplicativo. Inclui
mensagens de grupo (bate-papo + bate-papo com tópicos e compartilhamento de arquivos),
gerenciamento de tarefas e automação de fluxo de trabalho.
Screencastify - Gravador de tela. Grave, edite e compartilhe vídeos HD em segundos.
Mindmup - Mapeamento mental online gratuito. A tela de mapa mental on-line mais produtiva
da Web que suporta a importação / exportação de mapas mentais do Freemind.
Front - Gerenciador de email. Caixa de entrada multicanal, onde você atribui tarefas,
acompanha, comenta e analisa a eficiência. Resolva os problemas mais rapidamente,
compartilhe as atualizações à medida que elas acontecem e gerencie sua força de trabalho
móvel.
Rocket Chat - Plataforma de rede social para colaboração de empresas e
equipes. Rocket.Chat é a principal solução de software de bate-papo em equipe de códigofonte aberto. Gratuito, ilimitado e completamente personalizável com hospedagem em nuvem
e SaaS no local.
15five - software de envolvimento dos funcionários. O software 15Five eleva o desempenho e
o envolvimento dos funcionários, fazendo perguntas continuamente e iniciando as conversas
certas.
Xmind - software de mapeamento mental para esclarecer o pensamento, gerenciar
informações complexas, executar brainstorming e organizar o trabalho.
Mentímetro - Plataforma de apresentação interativa e gratuita, que permite a interação em
tempo real entre os apresentadores e seu público.
Glip - Ferramenta de comunicação com bate-papo, compartilhamento de arquivos e
gerenciamento de tarefas.
Slido - Slido é a melhor plataforma de perguntas e respostas e pesquisas para reuniões e
eventos. Oferece perguntas e respostas interativas, pesquisas ao vivo e informações sobre
seu público.
CloudApp - CloudApp é uma plataforma instantânea de captura de vídeo, imagem e tela para
profissionais.
Milanote - Ferramenta para organizar suas ideias e projetos em quadros visuais. Tela criativa
para ideação, pesquisa, colaboração e anotações diárias
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Productboard - software de roteiro de produtos para ajudá-lo a planejar, visualizar e
compartilhar seu roteiro de produtos.
Splashtop - solução de desktop remoto para profissionais de negócios e pequenas equipes.
Mural - Áreas de trabalho digitais para colaboração visual, inspiração e inovação - a qualquer
hora, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo.
Nuclino - Organize e compartilhe conhecimento em equipes. Os usuários podem criar
documentos colaborativos em tempo real e conectá-los instantaneamente como um wiki. Use
a exibição em árvore, quadro e gráfico para explorar e organizar seu conhecimento
visualmente.
Slab - Wiki da equipe e base de conhecimento. Slab é um wiki simples e escalável que
derruba silos. Ele capacita as equipes a encontrar as informações críticas de que precisam,
exatamente quando precisam.
Flowdock - Ferramenta de comunicação que conecta colegas de equipe por meio de batepapo remoto, que pode ser classificado de acordo com tópicos, locais e fusos horários.
Quire - Ferramenta colaborativa de gerenciamento de projetos que permite aos usuários
planejar e organizar tarefas facilmente em uma estrutura semelhante a uma árvore.
Slite - Espaço para as equipes escreverem e organizarem seus conhecimentos: um editor de
luz, uma interface baseada em canais e recursos colaborativos.
Sanebox - solução baseada na Web que prioriza e-mails importantes e resume o restante. Os
recursos incluem rastreamento e filtragem de respostas.
Flock - Aplicativo de comunicação em equipe e plataforma de colaboração on-line, vem com
mensagens em equipe, gerenciamento de projetos e outros ótimos recursos.
Awwapp - Quadro colaborativo on-line para negócios e educação. Seja mais produtivo - tenha
suas ideias, esboços e conceitos em qualquer dispositivo, a qualquer hora e em qualquer
lugar.
Fluxo - Software simples de rastreamento de tarefas e gerenciamento de projetos para
equipes. Planeje projetos, priorize tarefas e delegue tarefas.
Gliffy - Software de diagramação online para qualquer tipo de construção, edição e
compartilhamento de diagrama.
Mattermost - As soluções de nuvem privada, híbrida e pública oferecem mensagens seguras,
configuráveis e altamente escaláveis na Web, móvel e PC com arquivamento, pesquisa e
integração profunda em sistemas internos.
Tarefa - Espaço para suas listas, contornos e equipes. Use-o como sua lista de tarefas
simples e gerenciador de tarefas. Você pode fazer uma lista instantaneamente e compartilhála com seus amigos, familiares e equipe.
Polymail - aplicativo de e-mail para produtividade de vendas com ferramentas para
divulgação, rastreamento e colaboração em equipe.
Screenleap - software gratuito para compartilhamento de tela e reunião online. A maneira
rápida, simples e gratuita de compartilhar sua tela instantaneamente para reuniões online,
demonstrações de vendas e colaboração.
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Canvanizer - Canvas de modelo de negócios colaborativo, baseado em nuvem ou modelos
SWOT.
Spark - cliente de email pessoal. O Spark ajuda você a controlar sua caixa de entrada. Veja
instantaneamente o que é importante e limpe rapidamente o resto. O Spark for Teams
permite criar, discutir e compartilhar email com seus colegas.
Guru - solução de gerenciamento de conhecimento que oferece tudo o que você
precisa. Gaste menos tempo pesquisando e mais tempo fazendo o que você realmente foi
contratado.
Bubbl.us - Brainstorm e mapa mental online. Crie facilmente mapas mentais coloridos para
imprimir, compartilhar com outras pessoas ou gerar ideias, mapear processos e criar
apresentações.
Tettra - Wiki da empresa que ajuda as equipes a gerenciar e compartilhar conhecimentos
organizacionais.
Quadro de avisos - local de trabalho de colaboração virtual com funções do quadro branco,
permitindo um trabalho em equipe eficiente, independentemente da hora e do local.
Troop messenger - Sistema de mensagens instantâneas, chamada de vídeo,
videoconferência, compartilhamento de arquivos, dharing na área de trabalho, programações
de trabalho e projetos no Troop Messenger - a plataforma unificada de comunicação
comercial.
Notejoy - O Notejoy fornece notas colaborativas para toda a sua equipe. É um espaço de
trabalho rápido e focado para capturar, compartilhar e discutir o trabalho com outras
pessoas.
Droplr - Ferramenta de compartilhamento de captura de tela e screencast. Compartilhe
capturas de tela, screencasts e outros arquivos sem problemas. Adicione marcações e
melhore sua comunicação com colegas e clientes. Seja claro com seus comentários.
Chanty - Um simples bate-papo em equipe com IA para aumentar a comunicação e a
produtividade nas equipes. Obtenha mensagens ilimitadas e seguras gratuitamente para
sempre.
Jive Software - Intranet Interativa. A Jive Software, parte da família Aurea de soluções de
experiência do cliente, fornece a porta de entrada para os ativos mais importantes de uma
organização, seu conhecimento e seu pessoal.
Fleep - o Fleep combina mensagens com ferramentas de colaboração e vídeo
integrados. Combinando mensagens com compartilhamento de arquivos e tarefas, o Fleep
tem tudo o que você precisa para coordenar o trabalho de sua equipe, da ideia à execução.
Mindnode - Aplicativo visual de brainstorming e mapeamento mental.
Huddle - Software de colaboração em equipe para empresas e governo. Gerencie tarefas,
projetos e documentos simplesmente em portais de clientes seguros.
Klaxoon - plataforma colaborativa baseada em nuvem que ajuda a aumentar a produtividade,
o engajamento e a inteligência coletiva dentro das equipes.
Sococo - plataforma online que ajuda a colaborar e se comunicar com os membros da equipe
em vários locais.
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Kumu - Kumu facilita a organização de dados complexos em mapas de relacionamento que
são bonitos de se ver e um prazer de usar.
Idonethis - Ferramenta de gerenciamento de tarefas leve e ágil que qualquer pessoa pode
implementar em sua equipe ou fluxo de trabalho.
Bit.ai - plataforma de colaboração de documentos para equipes criarem documentos internos
e voltados para o cliente robustos com rastreamento integrado.
Jostle - a solução de intranet simples baseada em nuvem da Jostle é a intranet de última
geração que melhora o envolvimento dos funcionários e as comunicações internas.
Stormboard - notas autoadesivas e quadros compartilhados. Gere mais ideias e, em seguida,
priorize, organize e refine essas ideias para tornar suas reuniões, brainstorms e projetos mais
produtivos e eficazes.
Threads - Threads é uma plataforma projetada para tornar o trabalho mais inclusivo,
capacitando as equipes a discutir e tomar decisões em escala.
Appfluence - Com base na estrutura do método Eisenhower, o Priority Matrix é um software
de gerenciamento de projetos completo que ajuda as equipes a priorizar e se concentrar no
que mais importa.
Brief - Brief é uma ferramenta de colaboração em equipe que permite que os membros da
equipe priorizem e se concentrem em tarefas importantes, minimizando as distrações.
Starleaf - Colaboração através de sistemas confiáveis para salas de reuniões, vídeo e
mensagens seguras.
Blogin - Blog interno e plataforma de compartilhamento de conhecimento para equipes de
todos os tamanhos.
Smaply - O software de mapeamento de jornada para você e sua equipe. Crie, compartilhe e
apresente seus mapas de jornada do cliente, personas e mapas das partes interessadas.
Sketchboard - O Sketchboard é um quadro branco infinito, alimentado pelas ideias de sua
equipe. Agora com integração com o Slack.
DragApp - ferramenta de colaboração no Gmail. Transforme o Gmail em um espaço de
trabalho colaborativo multifuncional. A Caixa de entrada compartilhada atende ao
gerenciamento de fluxo de trabalho para Help Desk, CRM, Projetos, tudo.
Remo.co - Primeiro espaço de trabalho virtual em vídeo para equipes remotas. Eventos online
interativos, permitindo que seus participantes se conectem e aprendam uns com os outros,
como na vida real.
Loomio - Plataforma de colaboração, transformando radicalmente a maneira como os grupos
tomam decisões, discutem ideias e colaboram online.
Stackfield - Comunicação e colaboração criptografadas de ponta a ponta com tarefas,
documentos e projetos para equipes de negócios.
Kipwise - ferramenta de gerenciamento de conhecimento da empresa que se integra
perfeitamente ao Slack, Google Drive e muito mais, para que você possa construir sua base
de conhecimento da equipe com muita facilidade a partir da sua comunicação diária.
Talkspirit - plataforma de rede social corporativa. A Talkspirit oferece uma solução completa
para trabalhar com mais eficiência e se comunicar melhor dentro das organizações.
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Deadsimplescreensharing - Solução de compartilhamento de tela e conferência na web que
funciona no navegador.
Limnu - Limnu complementa a videoconferência para equipes remotas, da mesma maneira
que um quadro branco real complementa um escritório ou sala de reunião.
Teeming.ai - Execute sessões de trabalho interativas para resolver problemas, fazer check-in,
jogar um jogo, participar de quebra-gelo ou rodadas de feedback. Tudo em um só lugar.
Witeboard - software de quadro branco. A maneira mais rápida de colaborar em tempo real
com sua equipe em qualquer lugar.
Pukkateam - Ferramenta de colaboração para simplificar a comunicação com videocâmaras
com um clique, presença e reconhecimento da equipe.
Upwave - plataforma de produtividade para colaboração em projetos, processos de inovação
e tarefas diárias.

Gerenciamento de tempo
Doodle - O Doodle permite que profissionais ocupados se concentrem em seu trabalho real,
tornando tarefas demoradas como agendar e organizar reuniões de maneira rápida e fácil.
Calendamente - Uma ferramenta de agendamento automatizada poderosa e simples, que
elimina o trabalho de conexão com outras pessoas para que você possa realizar mais.
Toggl - Software de rastreamento de tempo baseado em nuvem para equipes pequenas e
grandes. Rastreamento de horas de trabalho muito simples e flexível, com suporte a vários
dispositivos.
Wheniwork - Coloque a agenda e o relógio no bolso de todos. Coloque a agenda e o relógio
no bolso de todos.
Worldtimebuddy - Conversor de tempo e relógio mundial. Visão geral da conversão - escolha
a melhor hora para agendar chamadas em conferência, webinars, reuniões on-line e
chamadas telefônicas.
Clockify - ferramenta de rastreamento para equipes e freelancers. Acompanhe os horários
dos funcionários e as horas faturáveis, o andamento do projeto, os relatórios, os
cronogramas e muito mais.
Oncehub - Uma plataforma de agendamento de reuniões e compromissos que aumenta os
compromissos em todas as etapas do ciclo de vida do cliente.
Rescuetime - ferramenta de gerenciamento e análise de tempo baseada na Web para
trabalhadores que desejam ser mais eficientes e produtivos.
Hubstaff - O rastreamento preciso do tempo com capturas de tela, uso de aplicativos,
monitoramento de localização GPS e muito mais mostra uma imagem clara de como e
quando sua equipe trabalha.
Timetrade - Solução de agendamento inteligente de consultas on-line, atendendo empresas
de todos os tamanhos, das maiores organizações mundiais de varejo, bancos e tecnologia a
milhares de pequenas e médias empresas.
Colheita - O Harvest facilita o rastreamento do tempo na área de trabalho, no telefone e nas
ferramentas favoritas, incluindo Asana, Trello e Basecamp.
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Timedoctor - solução de rastreamento de funcionários com recursos avançados de
rastreamento e presença.
Timecamp - soluções de cobrança e faturamento automáticas e manuais. Controle o tempo
de suas tarefas e projetos, defina uma taxa horária e decida como definir o preço do seu
serviço ou produto.
Findmyshift - Crie e compartilhe agendas de funcionários em qualquer lugar, a qualquer hora
e em qualquer navegador da web. Com agendamento de arrastar e soltar, funcionários
ilimitados, acesso ilimitado, lembretes de turnos, mensagens de texto e relatórios.
Desktime - Um software de rastreamento de tempo totalmente automático que
comprovadamente aumenta a produtividade dos funcionários em 30% nas primeiras semanas
de uso.
Calendarwiz - Aumente a comunicação com nossos recursos de calendário compartilhados,
plug-ins de sites e aplicativos para dispositivos móveis. Novos recursos incluem Convidar com
RSVP, gerenciador de imagens e arquivos e assinantes de email com formulário de inscrição.
Myhours - Software de rastreamento de tempo baseado em nuvem, projetado para pequenas
equipes e freelancers. Acompanhe o tempo em projetos com tarefas, gere relatórios
detalhados e envie faturas aos clientes.
Everhour - Ferramentas de rastreamento de tempo para equipes. Acompanhe todos os
orçamentos do seu projeto, programe alertas de limite, use o planejamento avançado de
recursos. Crie qualquer tipo de relatório e envie faturas com aparência profissional.
Clockodo - Com o clockodo baseado em nuvem, você monitora os horários de trabalho da sua
empresa. Corresponda todas as entradas de entrada a um funcionário, cliente e projeto.
Screenshotmonitor - ferramenta de rastreamento de tempo baseada em nuvem que captura
capturas de tela das telas de funcionários remotos, monitora tarefas e gera relatórios.
X.ai - agendamos reuniões onde quer que o trabalho seja realizado - na sua caixa de entrada,
no Slack, por e-mail ou no próprio calendário. Integramos suas ferramentas favoritas, como
Zoom, Greenhouse, SalesForce, Intercom e muito mais.
Trackingtime - serviço de rastreamento de tempo baseado em nuvem para equipes
produtivas. Permite que pequenas e médias empresas rastreiem, analisem e relatem o tempo
de trabalho, com estilo e facilidade.
Quinyx - O Quinyx ajuda a reduzir os custos relacionados à força de trabalho, automatizando
processos intensivos em mão-de-obra, como agendamento, folha de pagamento e time
punching.
Tickspot - software de rastreamento de tempo que ajuda as equipes a rastrear facilmente o
tempo e atingir seus orçamentos. O Tick possui aplicativos integrados para telefones,
desktops e extensões de navegador, para que você possa digitar rapidamente o seu tempo.
Meetingbird - plataforma de agendamento. A interface simples do Meetingbird e as
integrações poderosas facilitam o agendamento de reuniões.
Jibble - Tempo e atendimento para equipes. Os funcionários podem entrar e sair usando o
navegador, Slack ou celular.
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Timelyapp - O rastreamento automático de tempo ajuda você a nunca esquecer o que
trabalhou. O agendamento inteligente de recursos garante que o tempo de todos seja
utilizado.
Cake.hr - O software de recrutamento de ponta a ponta acelera o processo de recrutamento
com rastreamento automatizado, triagem de candidatos sob demanda, dados facilmente
acessíveis com otimização móvel, análise avançada e integração perfeita
Actitime - integre facilmente um poderoso software de rastreamento de tempo para
impulsionar seus negócios com dados inteligentes.
Everytimezone - encontre facilmente a diferença horária exata com o visual Time Zone
Converter. Encontre horários de reuniões para seus contatos, locais e lugares ao redor do
mundo. Nunca entorte seu cérebro com a matemática do fuso horário novamente.
Flexibits - O Flexibits cria o poderoso aplicativo de calendário e lembretes (ainda amigável!)
Para Mac, iPhone e iPad. Aprenda a amar seu calendário novamente.
Hivedesk - Software de rastreamento automático de tempo e captura de tela.
Сlockspot - Serviço de rastreamento de ponto e presença
Track.ly - Software de rastreamento de tempo que permite que equipes de todo o mundo
rastreiem o tempo e aumentem sua produtividade.
Synchroteam - gerencie forças de trabalho móveis com eficiência, simplifique processos de
negócios e otimize custos com o software FSM (Synchroteam Field Service Management) para
agendamento.
Happy.tools - Solução de agendamento. Equipes distribuídas, mudanças nas necessidades de
negócios e dinâmicas complexas estão redefinindo a jornada de trabalho. O Happy Tools
possibilita que o seu escritório funcione sem problemas, independentemente da aparência ou
de quem o faz funcionar.
Staff.com - plataforma de controle de tempo que ajuda as empresas com análises de
produtividade, insights, comportamento dos funcionários e dados automatizados usados no
tempo.
Cogsworth - Crie uma página de reserva que você possa incorporar em seu site, mídia social
ou compartilhar um link na sua assinatura de email.
Vyte.in - Solução de agendamento baseada em nuvem que ajuda usuários de pequenas e
médias empresas em vários setores, como marketing digital, serviços de TI e aprendizado
digital a agendar reuniões individuais ou em grupo com outros usuários.
Timeneye - ferramenta de rastreamento de tempo, que ajuda pequenas e médias empresas a
acompanhar os níveis de produtividade de sua equipe, mas também é perfeita para
freelancers.
Hourstack - O HourStack pega sua lista de tarefas existente e permite planejar suas tarefas
em sua programação semanal.
Timingapp - Em vez de iniciar e parar manualmente os cronômetros, ele registra quais
aplicativos você usa, quais sites você visita e quais documentos você edita.
Meetfox - solução SaaS que cria uma experiência perfeita para os consultores gerenciarem
suas reuniões com os clientes do início ao fim com agendamento de compromissos,
videoconferência e pagamentos seguros.
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Smoopit - Smoopit ajuda a agendar reuniões sem o esforço extra de verificar sua
disponibilidade ou e-mails alternativos.
Duefocus - Ferramenta destinada a aumentar a produtividade da equipe de
desenvolvimento. Permite planejar o dia útil e identifica os intervalos de tempo mais
produtivos.
Spacetime - Programe reuniões com sua equipe remota através de fusos horários,
instantaneamente e sem problemas.
Teambook - Ferramenta para planejamento. Programe sua equipe com eficiência, aumente a
lucratividade e mantenha todos informados com o Teambook.
Pick.co - Pick evita que as pessoas se reúnam para fazer o que elas querem. Ele compara
calendários, sugere horários e registra eventos para que mais do que você gostaria que
aconteça, realmente aconteça.
Nikabot - O Nikabot acompanha o que sua equipe está trabalhando e gera relatórios e
planilhas de horas para você.
Gerenciamento de Projetos
Trello - O Trello é uma ferramenta de colaboração que organiza seus projetos em quadros.
Asana - Asana é a plataforma de gerenciamento de trabalho que as equipes usam para
manter o foco nas metas, projetos e tarefas diárias que aumentam os negócios.
SmartSheet - O aplicativo intuitivo de gerenciamento de projetos on-line da Smartsheet é
amplamente utilizado nas organizações para rastrear e gerenciar diversos tipos de trabalho
para equipes grandes e pequenas, de empresas corporativas a pequenas e médias empresas.
Basecamp - traz tudo o que você está trabalhando junto com todas as ferramentas que as
equipes precisam para realizar os projetos: listas de tarefas, quadros de mensagens,
agendas, armazenamento de documentos e arquivos e bate-papo em grupo.
Segunda - feira - Uma ferramenta premiada de gerenciamento de projetos, ajuda as equipes
a planejar juntas de forma eficiente e a executar projetos que fornecem resultados dentro do
prazo.
Airtable - Airtable é a plataforma de colaboração completa que combina a flexibilidade de
uma interface de planilha com recursos avançados, como anexos de arquivos, pilhas de
cartões kanban, calendários e relatórios.
Wrike - Wrike é a ferramenta perfeita de gerenciamento de projetos para equipes de mais de
20 anos.
Podio - Citrix Podio é a nova maneira de organizar, comunicar e realizar trabalhos.
Trabalho em equipe - gerencie pessoas, não ferramentas. O Teamwork Projects é um
software de gerenciamento de projetos para pessoas que desejam ter uma visão geral.
Backlog.com - O Backlog é a ferramenta on-line completa de gerenciamento de projetos para
gerenciamento de tarefas, controle de versão e rastreamento de erros.
Workfront - Workfront é a primeira plataforma moderna de gerenciamento de trabalho a
orquestrar todo o trabalho em um só lugar.
Meistertask - O MeisterTask é a ferramenta de gerenciamento de tarefas mais intuitiva da
web. Seus painéis de projetos flexíveis se adaptam perfeitamente ao fluxo de trabalho de sua
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equipe, seja você um programador trabalhando com sprints, uma equipe de marketing
usando o sistema Kanban ou um gerente de eventos procurando algumas listas de tarefas
simples, mas poderosas.
Clickup - ClickUp é um aplicativo para substituir todos eles. É o futuro do trabalho - onde
qualquer pessoa pode trabalhar em qualquer coisa.
Taskworld - Taskworld é a maneira mais fácil para as equipes acompanharem o trabalho. Ele
reúne gerenciamento visual de tarefas, planejamento de projetos e mensagens da equipe em
um aplicativo robusto.
Aha! - Software de roteiro de produto de software como serviço para gerentes de produto
(PMs) em empresas de software, web e tecnologia.
Pivotal Tracker - Pivotal Tracker é uma ferramenta de gerenciamento de projetos Agile dos
especialistas em desenvolvimento de software ágil. Fácil de usar, o Tracker permite
colaboração em tempo real em torno de um backlog compartilhado e priorizado.
Clubhouse - O Clubhouse é uma plataforma de gerenciamento de projetos rápida e
organizada para as equipes de software Agile planejar, criar e lançar melhores produtos.
ActiveCollab - Com o ActiveCollab, você pode gastar menos tempo fazendo malabarismos e
mais tempo gerenciando seu trabalho real! O ActiveCollab está equipado com o conjunto
certo de recursos para mantê-lo livre de distrações e focado no trabalho.
Freedcamp - A experiência on-line mais amigável para gerenciar qualquer tipo de projeto. O
Freedcamp contém um dos conjuntos de recursos mais abrangentes do mercado, permitindo
que você instale apenas os que sua equipe realmente precisa.
Redbooth - Gerenciamento de Projetos para equipes modernas. O Redbooth é uma
plataforma de gerenciamento de tarefas e projetos que fornece um local único para tarefas
de colaboração em equipe, discussões e compartilhamento de arquivos.
Proofhub - O ProofHub é um software de gerenciamento de projetos baseado em SaaS que
vem com bate-papo em grupo integrado, discussões rápidas sobre projetos, fluxos de
trabalho e quadros, relatórios de projetos e muitos recursos mais poderosos.
Workamajig - Gerenciamento de projetos para agências e equipes criativas internas. Os
modelos de projeto permitem criar estimativas e cronogramas precisos.
Nozbe - aplicativo de gerenciamento de projetos que combina a simplicidade de uma lista de
tarefas com velocidade e versatilidade de ferramentas de comunicação como email ou chat.
Zenhub - ZenHub potencializa o desenvolvimento ágil para algumas das equipes mais
inovadoras do mundo. É uma maneira melhor de gerenciar seus problemas, painéis com
vários repositórios, epopeias e relatórios do GitHub - tudo sem sair do GitHub.
Kissflow - Kissflow é o software de fluxo de trabalho que incluem gerenciamento completo de
processos.
Accelo - O recurso de captura automática de tempo do Accelo registra sem esforço o tempo
gasto, eliminando a necessidade de se preocupar com o tempo não rastreado e com a perda
de receita.
Inmotionnow - As equipes de marketing e design têm desafios únicos de fluxo de trabalho
que o gerenciamento tradicional de projetos sozinho não pode resolver.
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Paymo - Paymo é um aplicativo de gerenciamento de projetos moderno e intuitivo para
empresas e freelancers baseados em projetos que incluem gerenciamento avançado de
tarefas, planejamento, programação, acompanhamento de tempo, colaboração e
faturamento.
Teamweek - Ferramenta de planejamento visual fácil de usar para gerenciamento de
projetos. Planeje tarefas em uma linha do tempo e entenda como será o seu fluxo de trabalho
na próxima semana, mês ou ano.
Functionfox - A principal escolha para profissionais de criação, a FunctionFox oferece
ferramentas simples e poderosas de controle de tempo e gerenciamento de projetos, que
permitem manter vários projetos no caminho, prever cargas de trabalho, reduzir falhas de
comunicação e manter-se a par dos prazos através do agendamento do projeto, baseado em
tarefas atribuições, ferramentas de comunicação interna e relatórios abrangentes.
nTaskmanager - Desde fazer listas de verificação até gerenciar projetos, colaborar com
equipes de projetos, agendar reuniões, compartilhar arquivos e muito mais, o nTask permite
fazer tudo usando apenas uma ferramenta.
Leankit - O LeanKit suporta a implementação de princípios, práticas e metodologias de
trabalho em todas as funções de negócios, para ajudar as organizações a criar um ambiente
de melhoria e inovação contínuas para oferecer valor ao cliente mais rapidamente.
Scoro - O Scoro é uma solução de gerenciamento de negócios de ponta a ponta que permite
que serviços profissionais e criativos controlem todo o fluxo de trabalho em um único local.
Ora.pm - Ora é um espaço de trabalho em tempo real para equipes. Tem tudo o que sua
equipe precisa para ser produtivo. Gerenciamento de tarefas, Kanban, controle de tempo,
bate-papo, relatórios de projetos e produtividade da equipe.
Hive - Hive é um gerenciamento de projetos poderoso e intuitivo para empresas
modernas. Nossa plataforma centralizada permite que as empresas planejem, executem e
acompanhem projetos em tempo real.
Plutio - plataforma de gerenciamento de negócios multifuncional projetada para freelancers e
pequenas empresas. Desde projetos e tarefas, até controle de tempo e faturamento, tudo o
que você precisa em uma plataforma intuitiva.
Workzone - Workzone é o software de gerenciamento de projetos para equipes de marketing,
agências e operações de mais de 5 usuários.
Instagantt - aplicativo da Web para criar gráficos de Gantt, que ajuda a planejar visualmente
os cronogramas do projeto com sua equipe.
Apptivo - O sistema de CRM online do Apptivo é uma ferramenta poderosa para gerenciar
suas vendas, marketing e muito mais. O CRM está no centro do conjunto integrado de
aplicativos de negócios do Apptivo, fornecendo um conjunto completo de ferramentas para
obter uma visão 360 do seu cliente.
Goodday - GoodDay é uma plataforma de gerenciamento de trabalho, projeto, produto,
tarefa, tempo e equipe que oferece às organizações as melhores ferramentas para o
planejamento de alto nível, alinhadas com o trabalho diário e para a melhoria contínua de
todos os processos baseados em transparência, responsabilidade, agilidade e
reconhecimento.
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Brightpod - Ferramenta de gerenciamento de projetos que permite a comunicação de
marketing corporativo por meio de planejamento e rastreamento.
Ganttpro - GanttPRO é uma ferramenta on-line de gerenciamento de projetos baseada em
gráficos de Gantt. GanttPRO usado por mais de 350 mil gerentes de projeto / produto, líderes
de equipe, CEOs e outros gerentes de diferentes esferas
Zenkit - A ferramenta de gerenciamento e colaboração de projetos que cresce à medida que
você cresce, com recursos para tarefas, colaboração e muito mais.
Funretro - Colabore com sua equipe remota e mova seus negócios na direção certa usando
uma ferramenta simples, intuitiva e útil.
Kanbanize - Kanbanize é um software de gerenciamento de projetos Agile que combina
recursos no estilo Kanban e automação comercial em um espaço de trabalho virtual. Seus
recursos incluem iniciativas e fluxo de trabalho da linha do tempo, quadros Kanban
personalizáveis, regras de automação comercial, um poderoso módulo de análise e muito
mais.
Project.co - software de gerenciamento de projetos voltado para o cliente - todo projeto
reúne sua equipe e a de seu cliente para conversar e colaborar.
Prodpad - Os gerentes de produto usam o ProdPad para coletar e priorizar ideias em um
roteiro de produto claro, visual e acessível que todos possam entender.
Taskque - Uma ferramenta de gerenciamento de produtividade amigável que permite que
você efetue as tarefas com eficiência, através de um gerenciamento de tarefas eficaz.
Yodiz - Yodiz é um Agile Scrum Tool & Issue Tracker com sua interface de usuário inovadora,
UX simples e ótimo conjunto de recursos.
EasyProjects - A plataforma de gerenciamento de projetos projetada para equipes de médio
porte em rápido movimento para empresas, inclui planejamento visual de projetos,
planejamento de recursos, relatórios bem projetados, segurança e muito mais, suporta mais
de 1000 integrações.
Plano - O plano combina todas as suas equipes, calendários, projetos, ferramentas e
documentos em um espaço centralizado.
Casual.pm - Permite que pequenas equipes de projeto e gerentes que não sejam do projeto
gerenciem projetos on-line, criando planos de projeto usando mapas visuais do projeto
VivifyScrum - VivifyScrum ajuda você a lidar com todos os seus projetos em um só lugar. É
uma solução de software como serviço para gerenciamento e colaboração ágil de
projetos. Compatível com Scrum e Kanban.
Targetprocess - Targetprocess é uma ferramenta de software para visualizar e gerenciar
projetos Agile de acordo com Scrum, Kanban ou uma abordagem personalizada.
Planitpoker - O PlanITpoker é um aplicativo de pôquer on-line que ajuda as equipes de
projeto Agile a estimar projetos com facilidade.
Pyrus - Pyrus redefine o trabalho colaborativo. Torna o seu dia de trabalho mais inteligente,
automatizando seus processos de negócios tediosos e essenciais.
Hibox - Ferramenta de colaboração que integra bate-papo interno, videoconferência e
gerenciamento de tarefas com assistência de IA.
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Hitask - O Hitask é um gerenciador de projetos e tarefas exclusivo para equipes. Ajuda a
focar na colaboração da equipe, na realização de tarefas e no gerenciamento de um projeto
inteiro.
Metatask - Metatask é um premiado sistema de gerenciamento de processos de
negócios. Eleve a produtividade do seu departamento ao próximo nível - automatize todas as
suas operações.
Todo.vu - suíte de produtividade, oferecendo uma combinação única de CRM, gerenciamento
de tarefas, rastreamento de tempo e funcionalidade de cobrança.
Retrium - Ferramenta de gerenciamento retrospectivo para equipes de scrum distribuídas que
aprimora o envolvimento e a participação dos membros da equipe nas atividades.
ScrumDo - ScrumDo é uma poderosa plataforma de gerenciamento de trabalho e um
mecanismo de melhoria contínua para equipes e organizações inteiras adotarem processos
modernos de gerenciamento de fluxo de trabalho (como Scrum, Kanban, Scrumban, SAFe e
outros) para obter melhores resultados de negócios.
Cage - Cage é a colaboração com a mídia e o gerenciamento de projetos para as equipes de
criação e pós-produção repensadas.
Proggio - Proggio é um cronograma colaborativo gratuito, gerenciamento de tarefas e
portfólio de projetos para equipes. Ele apresenta uma linha do tempo visual inteligente que
se transforma em um plano de ação da equipe em minutos.
Kanbanchi - O Kanbanchi for G Suite é o único software on-line de gerenciamento de projetos
/ gerenciamento de tarefas / colaboração com o Kanban Board, o Gantt Chart e o Time
Tracker.
Apollo - Apollo é o gerenciamento de projetos, um SaaS poderoso que combina
gerenciamento de projetos, gerenciamento de tempo e CRM em uma interface integrada.
Taskeo - Ferramenta de produtividade e gerenciamento de projetos para equipes. Projetado
para melhorar o funcionamento das equipes remotas, o Taskeo é seu novo kit de ferramentas
totalmente equipado com tudo o que você precisa para aumentar rapidamente sua
produtividade.
Eylean - Eylean é uma solução para equipes que procuram simplificar e visualizar seus
processos. Sendo uma ferramenta fácil de usar, o Eylean pode ser usado por todos e aplicado
em qualquer organização.
Parabol.co - Aplicativo de reunião retrospectiva on-line gratuito, com modelos personalizados,
agrupamento multiusuário, integrações, análises e muito mais.

Gestão de funcionários
Hilo - Estamos construindo uma plataforma em que as equipes compartilham a alta e a baixa
de seu dia de trabalho anonimamente com os líderes de equipe. Atualmente, é um bot frouxo
com integração de painel da web.
CoachBot - Software que treina gerentes para manter conversas contínuas de
desenvolvimento de desempenho remotamente, levando toda a equipe a criar hábitos
operacionais eficazes.
HiStaff - Faça sua equipe e espaço de trabalho felizes
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Plai - Alinhe sua equipe com os OKRs, compartilhe feedback e reconhecimento regulares,
realize análises eficazes, reuniões 1: 1 e check-ins.
QuizBreaker - Aproxime sua equipe, não importa onde eles estejam.
Peoplebox - Ajudando os gerentes a criar equipes de alto desempenho por meio de feedback
individual significativo, feedback contínuo, acompanhamento de motivação e desempenho e
fechamento de itens de ação importantes.
Alcançado - Mantenha-se alinhado, trabalhe em conjunto, trabalhe melhor.
Teamworki - O Teamworki ajuda os líderes da equipe, os treinadores ágeis e os gerentes,
tornando o um sobre os e as retrospectivas mais eficazes. Além disso, eles também podem
avaliar o moral de seus colegas de trabalho e identificar tendências.
Leapsome - Leapsome é uma plataforma para gerenciamento de desempenho e engajamento
de funcionários para ajudá-lo a criar equipes de alto desempenho.
Elin.ai - Elin é um aplicativo Slack que fornece às equipes remotas informações em tempo
real sobre engajamento, humor, bem-estar, impacto e colaboração.
Eureka - A Eureka simplifica a criação, execução e otimização de experiências de integração
de funcionários que envolvem novas contratações, gerentes e equipe.
Tydy Onboard - Tydy dá às empresas o poder de personalizar e automatizar processos de
integração, como integração de dados, preenchimento de formulários, envolvimento de novos
contratados e feedback.
bttr - Organize sua retrospectiva de maneira eficiente. Colete feedback constantemente,
foque em tópicos importantes e melhore o sprint por sprint.
Intro30 - Uma plataforma para os candidatos criarem perfis profissionais compartilháveis com
seus currículos e uma introdução em vídeo de 30 segundos.
Glint - Uma plataforma integrada para mapear o ciclo de vida dos funcionários, medir o
engajamento dos funcionários e registrar feedback dos gerentes e equipes - apoiada por um
melhor design, algoritmos proprietários e aprendizado de máquina.
Lula - Damos à sua equipe uma maneira de gerenciar remotamente folgas, férias, trabalho
remoto e presença. Aumente a produtividade de seus funcionários, simplificando a rotina
diária.
Slido - Slido é uma plataforma de interação com o público ao vivo para reuniões e
eventos. Ele permite aos usuários coletar as principais perguntas para as sessões de
perguntas e respostas, envolver os participantes com pesquisas ao vivo e capturar dados
valiosos do evento.
Sora - Sora automatiza as planilhas ou listas de verificação para os fluxos de trabalho de seus
funcionários - alterações de remuneração, exclusão, planos de melhoria de desempenho,
aprovações, fluxos de trabalho de relações com funcionários e muito mais.
Amplificador de cultura - CultureAmp permite fácil coleta e análise de feedback dos
funcionários em diferentes estágios do ciclo de vida de um funcionário em uma empresa.
Brightest - Simplifique a comunidade, a construção da cultura, os eventos e muito mais com
o Brightest. Seja você uma empresa, organização sem fins lucrativos, escola ou grupo, a
Brightest oferece ferramentas avançadas e flexíveis para envolver e inspirar pessoas on-line e
IRL.
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Trakstar - Um software de avaliação de funcionários com definição fácil de objetivos e coleta
de feedback de 360 graus.
Kolay - Kolay ajuda as principais empresas do mundo a gerenciar suas tarefas de
gerenciamento de RH em todos os dispositivos.
L attice Pulse - Conduza a ação e meça seu impacto com uma compreensão contínua e em
tempo real do envolvimento dos funcionários
Produtividade
Evernote - Software de organização para pequenas e grandes empresas. O Evernote Business
une suas equipes. Crie documentos, colabore em projetos e armazene informações em um só
lugar.
Todoist - Todoist é um aplicativo simples, mas poderoso, da lista de tarefas que pode ajudar
qualquer pessoa a se organizar e a ter tranqüilidade, não importa onde estejam ou que
dispositivo usem.
Mindmeister - O MindMeister é uma ferramenta on-line de mapeamento mental que permite
capturar, desenvolver e compartilhar ideias visualmente.
Zapier - Fácil automação para pessoas ocupadas. O Zapier move as informações entre seus
aplicativos da web automaticamente, para que você possa se concentrar no seu trabalho mais
importante.
IFTTT - Plataforma de conectividade ou um serviço de automação "se for esse o caso". Pense
em todas as coisas que você poderia fazer se pudesse definir qualquer tarefa como: quando
algo acontecer (isso), faça outra coisa (aquilo).
Workflowy - Workflowy permite organizar seu cérebro em listas facilmente
gerenciáveis. Também funciona como um esboço de painel único com anotações
embutidas. Oferece elevação com um clique (ampliação nos galhos). A versão online é
sincronizada com aplicativos móveis.
Process street - Process Street fornece às empresas uma maneira simplificada e não técnica
de tornar o gerenciamento de fluxos de trabalho recorrentes rápido, divertido e fácil para
equipes de todos os lugares.
Any.do - Solução de gerenciamento de tarefas que ajuda empresas de todos os tamanhos a
agendar tarefas, acompanhar o progresso e muito mais.
Pipefy - Pipefy é a plataforma de gerenciamento enxuta. Qualquer pessoa pode assumir o
controle de seu trabalho diário e causar um impacto maior.
Dynalist - O Dynalist ajuda você a organizar todas as suas tarefas e projetos em um só lugar
com listas de zoom infinito.
Brain.fm - Música para melhorar o foco, meditação e sono. Assim como o design visual de um
escritório ou quarto deve melhorar sua função, a música que você escuta também deve
apoiar seus objetivos.
Automate.io - Conecte todos os seus aplicativos em nuvem - Gmail, Slack, Trello, CRM, Email
Marketing, Pagamentos. Automatize tarefas de rotina, crie fluxos de trabalho.
Weekdone - Weekdone é uma ferramenta de configuração e rastreamento de metas da OKR
para qualquer equipe. O Weekdone ajuda você a saber o que está acontecendo em sua
equipe, ajudando a rastrear e relatar resultados.
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Crystalknows - software de avaliação de personalidade que ajuda as empresas a avaliar
personalidades e formar equipes com habilidades específicas.
Workato - Plataforma de integração para automações inteligentes, proporcionando integração
corporativa, automação de processos e uma experiência do cidadão, permitindo que os
usuários de negócios e a TI colaborem para criar, operar e implantar automações sem
comprometer a segurança e a governança.
Tallyfy - A maneira simples e poderosa de documentar e acompanhar seus playbooks,
processos, know-how, POPs e formulários.
Facilethings - Uma ferramenta de produtividade que permite organizar suas tarefas
efetivamente sob a estrutura da metodologia GTD.
Focusatwill - Música cientificamente personalizada para o trabalho. Faixas de música
especialmente selecionadas e produzidas, projetadas exclusivamente para melhorar seu foco
no trabalho à sua frente.
Krisp - Silencia o ruído de fundo durante as chamadas. Esta é a primeira supressão de ruído
baseada em Deep Learning disponível no software da sua máquina. O Krisp funciona com
qualquer aplicativo de conferência e com fone de ouvido de sua escolha.
Sweetprocess - sistema de gerenciamento de fluxo de trabalho baseado em
nuvem. Documente todas as tarefas repetitivas que consomem seu tempo precioso, para que
você possa aumentar sua equipe e expandir seus negócios.
Alfred - Alfred é um aplicativo para macOS que aumenta sua eficiência com teclas de atalho,
palavras-chave, expansão de texto e muito mais. Pesquise no seu Mac e na Web e seja mais
produtivo com ações personalizadas para controlar o seu Mac.
Processmaker - O ProcessMaker é especialista em soluções de software para gerenciamento
de processos de negócios corporativos (BPM) e fluxo de trabalho.
Estação - Estação é um navegador inteligente para pessoas ocupadas. O Station é um
aplicativo de desktop gratuito que unifica todas as suas ferramentas de trabalho em uma
interface elegante e produtiva.
Decisions - Decisions é a plataforma de regras e fluxo de trabalho perfeitamente integrada e
sem código, fornecendo soluções de gerenciamento de processos de negócios e regras de
negócio totalmente visuais e totalmente visuais para qualquer empresa.
Perdoo - software de gerenciamento de metas que ajuda a entregar os resultados que
importam e acelerar o crescimento.
Standuply - o aplicativo de produtividade no 1 do Slack. O Standuply ajuda a automatizar
seus processos de gerenciamento de projetos, como standups, reuniões retroativas,
preparação de pendências e muito mais via Slack.
Sunsama - Sunsama ajuda as equipes a realizar melhores reuniões. O Sunsama atualiza
todos os eventos do seu calendário para incluir uma agenda, notas, itens de ação e
comentários.
Planyway - Planyway é a inicialização do calendário do Trello e a extensão do Chrome. Ele
fornece uma poderosa ferramenta de produtividade para gerenciamento e agendamento de
tempo pessoal e em equipe no Trello. É tão simples quanto o Google Agenda.
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Atiim - Uma solução completa baseada em nuvem para simplificar a execução do OKR em
escala. Eles trazem todo o ciclo de vida da OKR em um sistema.
Skore - O Skore é uma plataforma de conhecimento on-line baseada em equipe que conecta
as pessoas ao conteúdo que é importante para elas.
Screenful - Screenful é a maneira mais fácil de visualizar e compartilhar o progresso do seu
projeto usando dados de suas ferramentas existentes. Obtenha uma visão geral rápida do
status de sua equipe no seu smartphone ou tablet.
Integrify - A solução de automação de fluxo de trabalho da Integrify se concentra na
facilidade de uso, implantação rápida e recursos poderosos.
Área de trabalho - O WorkBoard é a solução Enterprise OKR - permitindo que as empresas
operacionalizem objetivos e principais resultados (OKRs) em escala e velocidade.
Focinho - ative automaticamente Não perturbe quando o compartilhamento de tela for
iniciado. Funciona com tudo.
Frevvo - O Frevvo é um software de apontar e clicar para automatizar rapidamente os
formulários on-line e os fluxos de trabalho de aprovação para diferentes verticais de
negócios, incluindo RH, Finanças, Ensino Superior e Escolas de Ensino Fundamental e Médio.
Complice.co - Conecta seus objetivos de alto nível às ações do dia-a-dia e ajuda você a
pensar mais estrategicamente sobre sua vida.
Heyfocus - Bloqueador de site e aplicativo para macOS. Recupere sua produtividade
bloqueando sites e aplicativos que causam distração, como o Facebook e o
Fortnite. Permaneça na tarefa e no fluxo para realizar seu melhor trabalho.
Consolidação de equipe
Apreciação
Blueboard - Recompensas por funcionários experientes para o local de trabalho moderno.
Bonusly - A maneira mais fácil de reconhecer e recompensar funcionários.
Cobudget - facilita para organizações e grupos alocar fundos de forma colaborativa e
transparente.
Fond - Programas de reconhecimento e recompensas em campo, obtêm acesso aos melhores
descontos corporativos e medem as mudanças no envolvimento ao longo do tempo.
Gifted - Solução de gifting automatizada.
GroupGreeting - Crie cartões virtuais de grupo em sessenta segundos, adicione fotos e
convide outras pessoas a assinar - Depois assista como você faz o dia de alguém!
HeyTaco! - HeyTaco! desencadeia conversas e constrói relacionamentos mais fortes com sua
moeda divertida e única de bondade ... tacos!
Kudobox.co - Uma maneira fácil de compartilhar seus agradecimentos.
Elogios no LinkedIn - os usuários do LinkedIn que estão conectados entre si podem dar
elogios uns aos outros.
Merit Money - reconhecimento ponto a ponto de 360 graus.
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Mo - Uma nova abordagem para o reconhecimento dos funcionários que melhora o
envolvimento dos funcionários com foco nas atividades sociais e ponto a ponto.
Tinggly - As melhores experiências do mundo em uma caixa de presente.
VidHug - Nosso objetivo é ajudar as pessoas a se conectarem de maneira significativa a
longas distâncias e é por isso que equipes remotas gravitaram em nossa direção.
Kazoo - Reconhecimento significativo em tempo real - Recompensas poderosas e
personalizadas - Insights e análises.
Comentários
Beekast - Um software de apresentação dinâmica que integra um espaço para discussões e
atividades reais, gerando ideias e facilitando a tomada de decisões.
Officevibe - fornece a você um feedback honesto da sua equipe para ajudá-lo a transformar
proativamente os problemas em conversas e conversas em soluções antes que os problemas
possam se formar.
Perflo - Uma maneira melhor de medir o desempenho e aumentar a produtividade nas
equipes.
Selleo Merit Money Service - um aplicativo da web responsivo de gerenciamento de feedback
ponto a ponto de 360 graus que permite que os funcionários recompensem seus colegas de
trabalho com pontos de recompensa que podem ser convertidos em bônus como um sinal de
agradecimento pelos esforços, desempenho, comportamento e comportamento de seus
colegas, e outros aspectos que eles consideram dignos de recompensa.
Tela da equipe - a tela do modelo de negócios para trabalho em equipe.
TeamMood - Ferramenta que visa ajudar os gerentes a entender melhor o que está
acontecendo em sua equipe e avaliar o moral da equipe diariamente.
Tipo de formulário - Crie um teste online que envolva seus colegas, alunos ou amigos comece em minutos.
Videoask - Uma maneira ridiculamente simples de obter feedback.
Retrospectivas
Retrospectivas ágeis para o Confluence - Execute sessões retrospectivas de maneira
interativa e envolvente no Confluence.
Retrospectivas ágeis para Jira - Total transparência e visibilidade das sessões, resultando em
maior responsabilidade da equipe - Siga seu caminho para a melhoria contínua, agora!
FunRetro - Colabore com sua equipe remota e melhore o que você faz com uma ferramenta
simples, intuitiva e bonita.
Agenda instantânea - Um produto completo de gerenciamento de reuniões, mas também
oferece uma robusta ferramenta de reunião Agile Retrospectives, incluindo recursos úteis
como verificação de humor, ideação cega, votação cega e modelos retrospectivos.
Equipe Atenciosa - Execute verificações de saúde e Retrospectivas que ajudem sua equipe a
medir, rastrear e agir sobre sua produtividade e moral.
Scrums on-line - Retrospectivas diárias sistematizadas de scrums e sprint integradas a
poderosos relatórios de sprint e equipe.

20

Remoteretro - Eleve seus membros da equipe remota a cidadãos de primeira classe e realize
reuniões de Retrospectiva Ágil melhores e mais produtivas ... remotamente!
Retrium - Vote nas melhores ideias - Priorize sua discussão - Mantenha sua equipe envolvida.
Retromat - Comece com um plano aleatório, altere-o para se adequar à situação da equipe,
imprima-o e compartilhe a URL.
Coelho Retro - Uma das únicas ferramentas que resolvem TODOS os problemas
retrospectivos comuns, liberando a capacidade de sua equipe atingir seu verdadeiro
potencial.
Ferramenta R etro - Retrospectivas remotas.
Retrospectivas Wik i - Um recurso para compartilhar planos retrospectivos, dicas e truques,
ferramentas e ideias para nos ajudar a tirar o máximo proveito de nossas retrospectivas.
Scatterspoke - Retrospectivas com as ferramentas necessárias para melhorar além das
últimas duas semanas.
Sprint Boards - Crie um quadro retrospectivo on-line em segundos e comece a colaborar com
sua equipe, não importa onde eles estejam.
TeamRetro - retrospectivas seguras, simples, envolventes e focadas em ação com modelos
personalizáveis.

Retiros
Coworkation - Coworkations são retiros inspiradores de coworking, localizados em locais
impressionantes ao redor do mundo.
Dr - Clue - Resolvendo os quebra-cabeças do trabalho em equipe.
Rebel + Connect - Retiros personalizados para sua equipe remota.
Remote-how - Introduz a tendência nômade digital na vida corporativa, organizando os
programas de trabalho remoto para funcionários - Remote-how é um programa remoto de
incentivo ao trabalho e viagens, para atrair e reter seus melhores talentos.
Surf Office - Deixe o Surf Office ser sua próxima experiência em equipe externa - seja para
todo o escritório ou simplesmente para uma reunião com sua equipe remota, nossa
combinação única de trabalho e lazer certamente aproxima você e seus funcionários.
TAP International - TAP é o principal programa de viagens de desenvolvimento profissional,
projetado para aumentar o talento - Experimente o mundo, avance na sua carreira, aprenda
com os líderes mundiais - enquanto realiza o seu trabalho.
Placas de trabalho remoto
Angel List - Trabalhos de Inicialização. Pesquise indo para Tipo de trabalho e selecionando
“OK remoto”.
Trabalhos autênticos
Codestunts
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Trabalhos de criptografia - trabalhos de Blockchain para entusiastas de criptografia.
Lista de trabalhos de criptografia - Nº 1 do quadro de empregos para encontrar e publicar
trabalhos de criptografia, bitcoin e blockchain.
Trabalhos de criptomoeda - Filtro de localização -> Remoto
Filtro remoto diário e encontre trabalhos remotos para todas as funções!
Dribbble Jobs
Drupal Jobs
Europa remotamente
Find Bacon - Design and Dev jobs
Flexjobs - Telecommuting Jobs & Professional Part-Time Jobs.
Freelancermap - Trabalhos freelancers e de contrato para especialistas em TI
(principalmente projetos em alemão)
Trabalhos de desenvolvedor de pilha completa - Trabalhos OK remotos para trabalhos de
desenvolvedor de pilha completa
Trabalhos do Github - Filtro de local -> " Em qualquer lugar / Remoto "
Filtro de projetos de Golang -> Somente remoto
Trabalhos do GraphQL - Trabalhe com o GraphQL em uma inicialização moderna.
Guru - (tem MUITAS categorias diferentes fora do software)
HackerX
Hasjob - Filtro de localização -> " Em qualquer lugar / Remoto "
HigherEdJobs possui filtro de tipo remoto.
Contratação de HN - Filtro REMOTE.
JOBBOX.io - Filtro -> Somente remoto.
Jobhunt.ai - Trabalhos de aprendizado de máquina. Filtro -> Somente remoto.
Jobspresso * Posições remotas de alta qualidade abertas e legítimas *
JustRemote
Filtro Landing.jobs -> Somente remoto
Larajobs - A conexão de emprego artesanal
Nenhum trabalho fluff - Filtro -> " remoto "
NODESK
Remoto para organizações sem fins lucrativos - Um local onde trabalhadores remotos,
voluntários e organizações sem fins lucrativos se conectam.
Power to Fly - Específico para mulheres
Remoteok.io - Provavelmente o maior site de trabalhos remotos
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remote-jobs - Uma lista de empresas amigáveis ou semi-remotas em tecnologia
Remotees
Remote.co Jobs
Remotive Jobs
Pessoas remotas
Ignorar a unidade
Slasify - Oportunidades remotas de tecnologia, arte / design e marketing da Ásia, incluindo
serviço global de folha de pagamento.
Trabalhos de estouro de pilha
Vocações virtuais
Trabalhos Vue.js Encontre trabalhos Vue.js em todo o mundo - Clique na guia "Remoto".
Trabalhos React.js. Encontre trabalhos React.js. em todo o mundo - Clique no botão de
alternância "Remoto".
Remote.com - Tenta associar você automaticamente a trabalhos, pode importar perfis do
LinkedIn
Adoramos o Angular Encontre trabalhos Angular e pessoas AngularJS em todo o mundo Clique no link "Trabalhos angulares remotos".
Nós amamos o Go Find Find Jobs e Go People em todo o mundo - Clique no link "Remote Go
Jobs" #golang
Trabalhamos Remotamente
Workana Freelance Job Board em espanhol e português
Nômades de trabalho
Cursos
Análise Organizacional - Stranford, Coursera
Análise de pessoas - Wharton, Coursera
Gestão de Recursos Humanos: Especialização em RH para Gerentes de Pessoas - University
of Minnesota, Coursera
Academia Bersin :
Analytics em RH
Cursos My Future HR - Análise de pessoas e RH digital
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