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1 Marsh McLennan. Global Risks Report, 2022. Disponível em www.marshmclennan.com. 

Introdução

Foram dois anos 
tumultuados em que, na 
maior parte do tempo,
as pessoas tiveram que
ficar a um metro e meio
de distância umas das
outras. Paradoxalmente,
este período aproximou 
organizações e funcionários. 
Com o nível de confiança
alto como nunca, chegou
um momento de grande 
oportunidade: usar as 
ferramentas de empatia 
aprendidas e aprimoradas 
durante esse período e
criar uma nova maneira
de parceria que seja mais 
empática, sustentável e 
sintonizada com a nova 
forma de trabalho.
A fragilidade da recuperação pós
pandemia mostra que a era de
complexidade da COVID-19 não
acabou. Viver em um ambiente de risco
elevado – onde riscos e oportunidades
se cruzam de maneiras inesperadas –
é a nova realidade. O fenômeno da Grande
Renúncia, uma mudança fundamental nos
valores das pessoas, está sustentando uma
mudança estrutural no mercado de
trabalho. Uma recuperação econômica
mais forte do que a esperada em algumas
geografias permitiu que os trabalhadores
tomassem uma atitude: testemunhar a
crise trabalhista nos EUA e o movimento
“tang ping” (ficar deitado) na China.

Um coro de quase 11.000 vozes
comprova que as organizações
vencedoras estão se tornando mais
empáticas e flexíveis

Organizações que planejam alto 
crescimento, aquelas com uma força
de trabalho próspera e outras com 
culturas de inovação compartilham uma 
mesma agenda este ano: um foco em se 
tornarem mais humanas e, por sua vez,

mais empáticas. Essas organizações 
estão desafiando as noções herdadas
de criação de valor e redefinindo como 
podem contribuir com a sociedade.
Elas estão repensando processos, 
maneiras de se trabalhar e quais devem 
ser os investimentos em tecnologia 
digital que proporcionem uma nova 
visão sobre o trabalho, atividades e
local de trabalho – uma visão que 
destrava o potencial por meio de 
valores, parceria, bem-estar, agilidade e 
energia.

A turbulência contínua afeta as 
ambições de 2022

Os planos de reinvenção das
empresas enfrentarão uma série de 
restrições em 2022. As cadeias de 
suprimentos esgotadas e o conflito 
geopolítico dos últimos dois anos 
permanecem. O mesmo acontece com 
as preocupações com desigualdade, 
progresso lento da justiça social e
a agenda de descarbonização que 
atualmente está programada para uma 
transição desordenada para o estado
de carbono-zero.1 Os movimentos
do mercado e as preocupações com a 
inflação também permanecem uma vez  
que visões divergem sobre se devemos 
tomar medidas corajosas ou não e 
sobre como diminuir riscos. Todos nós 
aprendemos lições durante os últimos 
dois anos — cujos impactos são 
evidentes nos planos dos executivos 
para a resiliência e recuperação dos 
negócios. No caso de outra crise 
econômica, os executivos C-Level  
planejam fazer investimentos 
estratégicos, não apenas cortar custos 
(consulte a Figura 1). Há uma 
comparação interessante com a última 
vez que os executivos tiveram que 
contemplar
uma desaceleração iminente, com 
menos planejamento para aprimorar 
modelos de força de trabalho variável 
(de 39% em 2019 para 29% hoje) e 
reduzir o número de funcionários (de 
30% para 26% hoje). Isso reflete uma 
lição dessa era da pandemia – que as 
empresas podem ser mais ágeis em 
tempos difíceis se mantiverem pessoas 
que já conhecem sua cultura e estão 
comprometidas com a jornada – e 
admite os desafios únicos de um clima 
econômico apertado combinado com 
um mercado de trabalho aquecido.

Figura 1. No caso de uma 
recessão econômica, 
os executivos irão:

 25% mix de negócios/produtos

Aumentar a atividade de 
M&A

Terceirizar responsabilidades 
de investimento

Fazer investimentos estratégicos

Aumentar as parcerias 
36% estratégicas

Aumentar o uso de IA 
34% e automação

Acelerar o reforço em 
32% capacitação

Mudar o

23% 

22%

Reduzir custos operacionais
/congelar despesas

Cortar custos 

38%

Reduzir viagens e/ou 
33% realocações temporárias

Aumentar o uso de um modelo 
29% de força de trabalho variável

27% Diminuir pools de bônus

Reduzir o número de 
26% funcionários

Desacelerar a
23% transformação digital

Reduzir os investimentos 
22% na saúde e bem-estar

https://www.marshmclennan.com/insights/publications/2022/january/global-risks-report.html
http://www.marshmclennan.com
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Além das preocupações com a 
inflação e a economia, executivos 
do mundo todo também esperam 
enfrentar ameaças cibernéticas e um 
ambiente de risco elevado em 2022 
(consulte a Figura 2). 

A atração e retenção de talentos 
também estão entre as principais 
preocupações dos executivos (consulte 
a Figura 3), com dois terços (66%) 
dizendo que enfrentam uma crise de 
escassez de mão de obra. 

As prioridades do RH para 2022 estão 
bem alinhadas com as preocupações 

Figura 2. O que faz com que o C-level fique acordado à noite?

Risco cibernético 
e segurança 
de dados 

Resiliência 
do negócio 

Aceleração 
digital 

Novos 
modelos de 
trabalho 

principal 
preocupação na 
América do Norte

principal 
preocupação 
na Ásia

principal 
preocupação 
na Europa

principal 
preocupação na 
América Latina

Figura 3. Mais de 55% dos executivos compartilham essas 
preocupações em relação à força de trabalho

Gestão de uma força de trabalho que está além da 
organização

Perda de talentos por causa da pandemia ou instabilidade 
social

Exaustão digital e fadiga do trabalhador remoto 

Altas taxas de faltas de funcionários que afetam a 
produtividade

Dificuldade em contratar o talento certo pelo preço certo 
com a rapidez necessária 

dos executivos. No topo da lista se 
encontra a melhoria do planejamento
da força de trabalho para melhor gestão 
das estratégias de aquisição/ 
desenvolvimento/parcerias de talentos 
(consulte a Figura 4). Na parte inferior 
da lista se encontram o aprimoramento 
de um modelo de gestão da força de 
trabalho aberta, a abordagem do
ajuste da marca para públicos-alvo e
a utilização de grupos de talentos não 
locais ou não tradicionais. Também é 
notável que três das cinco principais 
prioridades sejam estratégias de 
remuneração – um foco mais forte
para o RH do que em anos anteriores.
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As pessoas crescem quando 
se sentem valorizadas e 
realizadas

A pandemia abalou muitos de 
nós no âmago. O custo real da 
saúde e a incerteza constante 
nos fizeram questionar se
algum dia seremos capazes 
de retornar a uma vida sem 
preocupação. Apesar dos
fatores de estresse e medos, 
63% dos funcionários dizem 
que estão crescendo em sua 
função atual, com os homens
na faixa de 67% em comparação 
com 58% das mulheres. O que 
ajuda o crescimento desses 
funcionários? O fato de se 
sentirem valorizados por suas 
contribuições e de fazerem um 
trabalho gratificante ocupa o 
topo da lista tanto para homens 
quanto para mulheres. Isso 
ocorre em todas as regiões, 
exceto no Oriente Médio e na 
Ásia, onde, respectivamente, um 
sentimento de pertencimento
e a diversão no trabalho são
mais importantes (consulte a 
Figura 5). Algumas diferenças 
geracionais também são 
notáveis, com a Geração X e os 
Baby Boomers dizendo que um 
sentimento de pertencimento
é mais importante e os 
Millennials valorizando mais as 
oportunidades para aprenderem 
novas habilidades.

Figura 4. Prioridades do RH

Aprimorar o planejamento da força de trabalho para melhor 
informar as estratégias de aquisição/desenvolvimento/
parceria

Projetar processos de talentos em torno de competências

Aprimorar os pacotes de Remuneração Total

Abordar as diferenças salariais, de gênero e outras 
desigualdades

Repensar os planos de remuneração

Investir no aprimoramento/requalificação da força de trabalho

Desenvolver a cultura de trabalho flexível

Reprojetar as operações de RH

Colocar ESG/sustentabilidade no centro da agenda de 
transformação

Utilizar grupos de talentos não locais ou não 
tradicionais

Abordar a linguagem da marca para públicos-alvo

Aprimorar um modelo de equipe variável/economia 
de trabalhadores autônomos

Cumprir estratégias de bem-estar integral
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Organizações empáticas detêm as chaves para o sucesso 
em 2022

Hoje em dia espera-se que as organizações tenham um 
coração, se posicionem sobre o que defendem e alcancem 
um progresso mensurável em relação às metas relevantes 
para todas as partes interessadas – de ESG à diversidade, 
equidade e inclusão (DEI) até à cocriação da nova forma de 
trabalho. Elas estão se esforçando para se tornarem mais 
empáticas, assumindo os valores e as personalidades de 
seu pessoal e de suas comunidades. Essas organizações 
empáticas se concentraram em alguns fatores chave de 
sucesso: redefinição da relevância das partes interessadas, 
desenvolvimento de uma capacidade adaptativa em seu 
pessoal e processos, descobrindo como trabalhar em 
parceria e combater as desigualdades, gerando resultados 
na saúde e bem-estar integral dos funcionários, incentivando
a empregabilidade e aproveitando a energia para o bem 
coletivo.

6

Figura 5. O que ajuda os funcionários a crescerem no mundo todo?

Dez principais respostas no 
mundo todo
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Ásia Pacífico

Sentir-me valorizado por minhas 
contribuições

Um trabalho que me satisfaça   
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Queremos agradecer aos quase 11.000 entrevistados que participaram 
do estudo neste ano, representando 16 geografias e 13 indústrias.

22% de empresas de alto crescimento 
(com meta de crescimento de receita 
de dois dígitos em 2022) 

Executivos 
C-level

23% passaram a maior parte de suas 
carreiras no negócio e recentemente 
se mudaram para o RH

Líderes de 
RH

24% trabalhando no escritório
45% em trabalho majoritariamente remoto
30% em trabalho híbrido

Funcionários

10.910 
vozes
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Que diferença faz uma 
pandemia? Mudanças 
provocadas pela 
COVID-19

O que aprendemos sobre nossa organização 

Executivos C-level dizem que a pandemia os 
ajudou a perceber que…

Este ano, 70% dos líderes de RH estão se preparando para uma rotatividade 
acima do normal, especialmente de jovens talentos e aqueles com 
habilidades digitais valorizadas, e 60% dos executivos acreditam que os 
melhores talentos não retornarão ao trabalho presencial.

Os executivos acreditam que sua força de trabalho está 
mais adaptável e o RH está priorizando estratégias 
de desenvolvimento sobre aquisição para preencher 
lacunas críticas de habilidades.

8

A mudança fundamental em nosso negócio 
exigiu uma redefinição completa sobre trabalho, 
a força de trabalho e o local de trabalho 41%

Nosso negócio pode crescer 
mesmo com desafios não previstos 40%

Para competir, precisamos ser 
mais digitais do que somos hoje 39%

Nosso investimento em saúde e 
bem-estar dos funcionários gerou um 
retorno mensurável 36%

O fato de saber quais habilidades temos 
em nossa força de trabalho melhora nossa 
agilidade 36%
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Funcionários que se sentem energizados no trabalho

2019

2019

2022

2022

Funcionários que sentem que correm risco de burnout

63%

81%

74%

63%

Apesar de 88% dos funcionários se sentirem satisfeitos em suas funções atuais, 2 em cada 5 
planejam sair ainda este ano, sendo a Geração Z a mais satisfeita (92%) e a mais propensa a sair 
(55%). 

2022 promete ser mais um ano de mudanças, com 97% das organizações planejando uma 
transformação significativa para este ano. As preocupações com a exaustão dos funcionários 
colocam esses planos em risco.

Por gênero: Os homens estão mais energizados (69%) que as mulheres (57%).
Por geração: A geração Z está menos energizada (55%) e a geração Y mais energizada (65%). 
Funcionários altamente energizados são mais propensos a trabalhar para uma empresa que oferece 
bem-estar integral, lida bem com a complexidade organizacional e tem uma cultura inclusiva.

Por gênero: Os fatores que causam o burnout nos homens são a percepção da injustiça e a 
falta de uma rede de apoio. Para as mulheres, o burnout ocorre por causa da carga de trabalho 
e das demandas emocionais da pandemia.
Por geração: Quem sofre maior risco de burnout são a geração Z (89%) e a geração Y (89%), 
sendo a geração X abaixo da média, em 78%, e os baby boomers significativamente mais 
abaixo, em 58%.

Como os funcionários estão se sentindo

A pandemia fez com que as pessoas repensassem suas 
prioridades…

Trabalhar é uma parte 
importante da minha vida

Eu não quero mais 
trabalhar

Esta é exatamente a 
profissão certa para mim

Esta não é a profissão 
certa para mim

Meu equilíbrio trabalho-
vida é ótimo

Meu equilíbrio trabalho-
vida é péssimo

Eu trabalho em busca de 
algo além do dinheiro

Eu trabalho principalmente 
por causa do pagamento

Meu trabalho se tornou 
mais importante

Meu trabalho desceu na 
minha lista de prioridades

Quero dedicar mais 
tempo ao trabalho

Quero trabalhar menos 
(redução de horas)

Amo trabalhar aqui
Esta não é a 

empresa para mim

64%

64%

62%

59%

54%

52%

47%

14%

13%

13%

15%

23%

19%

23%
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Redefinir para o que é 

relevante
Construir resiliência ao liderar com valores 

e um modelo adaptável

Os acontecimentos dos últimos dois anos deixaram uma 
marca incontestável nas atitudes de investidores, 

funcionários e consumidores. O novo mundo do trabalho — 
com mais nuances e mais personalizado — exige uma 

redefinição de prioridades.
Ele exige novas habilidades com relação à escuta, aprendizagem 

e adaptação para identificar e abordar necessidades não
atendidas. As empresas que deixarem de ouvir e se adaptar 

perderão a capacidade de levantar capital, atrair e reter talentos 
e permanecer relevantes. As organizações empáticas estão 

colocando sua voz no que defendem e estabelecendo padrões 
para o “bom trabalho”, tal como remuneração justa, condições 
igualitárias e flexibilidade para todos. Elas estão usando suas 

vozes para o bem, ao se tornarem aliadas dos direitos humanos 
e ao refletirem os valores de todas as partes interessadas. Elas 

ouvem incansavelmente o que impulsiona o comportamento do 
consumidor e dos funcionários e constroem culturas e práticas 

orientadas por valores e são propositalmente adaptáveis.

1
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Atrair e engajar talentos 
ao refletir os valores da 
organização

Desde o início de 2020, as 
empresas estão operando 
no modo de crise.
Algumas estão lutando
pela sobrevivência, outras 
lutando para acompanhar
o aumento da demanda – 
todas tentando estar à altura 
da situação e à disposição de 
seus clientes e funcionários. 
Olhando em retrocesso,
dois em cada cinco executivos 
dizem que seus negócios 
conseguiram lidar com os 
desafios não previstos. Agora,
o desafio é permanecer 
relevante para além da crise.

Além de entender as novas forças do 
negócio e as dinâmicas do mercado, 
para se manter relevante é necessário 
ter consciência dos sentimentos e 
valores dos trabalhadores em 
transformação, clientes e investidores. 
Quais valores os stakeholders querem 
que sejam mantidos? Em quais 
referências de boas práticas de 
trabalho, conforme identificado pelo 
Fórum Econômico Mundial2 (consulte a 
Figura 6), cada organização deve se 
concentrar? Funcionários em todo o 
mundo concordam que: 96% esperam 
que sua empresa siga uma agenda de 
sustentabilidade. Ainda mais 
impressionante é que um em cada cinco 
funcionários diz que trabalhar para uma 
empresa que não esteja alinhada com 
seus valores pessoais cria para eles um 
risco de esgotamento.

2 Fórum Econômico Mundial. Setting Good Work Standards, 2022. Disponível em www.weforum.org.
3 Centro de Pesquisa Pew. “The Great Resignation: Why Workers Say They Quit Jobs in 2021.” Disponível em www.pewresearch.org.

Sair do silêncio e seguir de acordo 
com os padrões 

Como um número recorde de 
funcionários trocou de emprego no 
ano passado,3 aquilo que influencia as 
pessoas a entrar em uma nova empresa 
é fundamental. Depois da segurança 
no emprego, a marca e a reputação da 
organização agora é a segunda razão 
pela qual as pessoas começaram a 
trabalhar para o empregador atual (um 
salto da 9a posição antes da pandemia). 
Os funcionários atuais e do futuro 
esperam que a empresa seja clara sobre 
o que ela representa. Eles procuram por 
valores corporativos que reflitam em 
sua marca, filosofia de remuneração, 
benefícios e na experiência dos 
funcionários. 

Figura 6. A estrutura das Boas Práticas de Trabalho: Um modelo de ação

Remuneração 
justa e 
integridade

1 em cada 3 
empresas no 
mundo está 
trabalhando para 
oferecer um salário 
digno a todos os 
trabalhadores

Mas apenas 28% 
dos líderes de RH 
estão analisando a 
equidade salarial 
interna/externa

Flexibilidade e 
proteção

Esta é a prática mais 
crítica na construção 
de uma força de 
trabalho sustentável, 
em empresas com 
mais de 10.000 
funcionários 

Mas apenas 28% das 
grandes empresas 
estão olhando para a 
segurança no emprego 
para trabalhadores 
temporários

Segurança e 
bem-estar

97% das empresas 
criaram planos 
de longo prazo 
para promoção 
da saúde e do 
bem-estar dos 
funcionários

Mas apenas 36% 
estão introduzindo 
uma estratégia de 
bem-estar mental 
ou emocional

Diversidade, 
equidade, inclusão 
e justiça social

28% das empresas 
têm uma estratégia 
pública e plurianual 
de DEI

E apenas 1 em cada 3 
líderes tem métricas 
de DEI vinculadas às 
suas próprias metas 
de desempenho

Empregabilidade 
e cultura de 
aprendizagem

As empresas que 
esperam que
seus funcionários 
estejam altamente 
energizados este ano, 
gastaram 61% a mais 
em requalificação
no ano passado e 
estão mais propensas 
a usar tecnologia
para o planejamento
da força de
trabalho focada em 
habilidades ao invés 
de headcount

2 3 4 51

https://www.weforum.org/projects/good-work-alliance
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/03/09/majority-of-workers-who-quit-a-job-in-2021-cite-low-pay-no-opportunities-for-advancement-feeling-disrespected/
http://www.weforum.org
http://www.pewresearch.org


Quando olho para uma empresa, gosto de ver as políticas que ela 
implementou [sobre o DEI]. Muitas empresas publicam relatórios 
com as diferenças salariais ano a ano, que mostram as funções por 
raça e demografia.  Isso é muito positivo porque dá à empresa a 
capacidade de refletir sobre si mesma e ver seu progresso. 
Charmaine Gandhi, graduando da Universidade de Bath4

A necessidade de proteção salarial e bem-estar dos 
funcionários nunca foi tão crítica (apesar da retórica 
sobre esta ser a Era do Trabalhador).

No entanto, é crucial que esse ritmo seja acelerado
já que apenas 30% dos executivos colocaram o ROI 
(Retorno sobre Investimento) gerado pela definição
e entrega de boas práticas de trabalho na 17a posição
da lista de prioridades de RH. As principais expectativas 
dos funcionários nos dão pistas sobre o que fará a 
diferença (consulte a Figura 7). Uma avenida para o 
progresso são as práticas de investimento sustentável, 
em foco para 85% das empresas este ano. Mas a maior 
demanda dos funcionários – opções de investimento 
sustentável em planos de aposentadoria – é oferecida 
apenas por 37% dos empregadores. Outra solicitação 
dos funcionários – implementação de ofertas mínimas
de saúde e bem-estar para todos os trabalhadores –
pode ser facilitada por meio da gestão centralizada/ 
global de benefícios, que está na agenda de 32% das 
multinacionais este ano.

Os funcionários são realistas e razoáveis - eles 
entendem que o movimento brusco sobre grandes 
tópicos como ESG e DEI não acontece da noite para
o dia, mas eles querem ver o compromisso de sua 
empresa com a jornada e o progresso significativo
ao longo do caminho. Por exemplo, a publicação do 
grupo global de mineração Rio Tinto de uma análise 
externa sobre a cultura do local de trabalho deu a seus 
funcionários mais confiança de que a empresa fará 
progressos para a erradicação da discriminação, entre 
outras questões identificadas.8

A pressão para avançar em ESG e compartilhar uma 
consciência social está vindo de todos os lados, e o 
elemento impulsionador número um dessa agenda são 
as oportunidades de crescimento em resposta à demanda 
dos clientes, enquanto que o sentimento dos funcionários
e a pressão dos investidores impulsionam 27% e 22%
das agendas de sustentabilidade das empresas em 
2022, respectivamente. Como resposta, as empresas 
estão redefinindo o que é sucesso na geração de 
resultados para múltiplos stakeholders – 6 em cada
10 já estão focadas em compartilhamento de riscos e 
prêmios entre todas as partes interessadas. Exemplos 
de empresas assumindo essa responsabilidade incluem 
o compromisso com a diversidade do fornecedor
e a mentoria sobre diversidade para fornecedores 
praticados pela Stanley Black & Decker,5 e a promessa 
da Zurich Insurance de manter práticas de emprego 
sustentável em locais de baixo custo.6

Uma crise geralmente serve para unir as pessoas, e 
a pandemia da COVID-19 é um caso em questão. A 
confiança dos funcionários em sua empresa está na 
crista da onda: Oito em cada 10 confiam que seus
empregadores farão a coisa certa para a sociedade e 
para os funcionários.7 A porcentagem de funcionários 
que estão crescendo (sentindo-se positivos com relação 
à sua saúde, finanças e carreira) também está alta como 
nunca: 63%, neste ano, representa um salto de quatro 
pontos em relação aos níveis pré pandemia e um salto de
16 pontos em relação a 2018. Mas com essa confiança 
vem a responsabilidade – e o fato preocupante é que, 
para muitos grupos, os resultados de saúde, finanças
e carreira diminuíram desde o início da pandemia.
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4 Sonsino Y. “Come Off Mute on Diversity, Equity and Inclusion.” Available at www.mercer.com.
5 Stanley Black & Decker. “Our Supplier Diversity Process.” Available at www.stanleyblackanddecker.com.
6 New Shape of Work podcast series. “Evolving for the New Shape of Work While Optimizing for Today.” Available at www.mercer.com.
7 Corroborated by Edelman’s 2022 Trust Barometer, in which 77% of participants stated they trust their employer, compared to 52% who 
trust their government. Available at www.edelman.com.

8 Rio Tinto. “External Review of Workplace Culture.” Available at www.riotinto.com.

https://www.mercer.com/our-thinking/come-off-mute-on-diversity-equity-and-inclusion.html
https://www.stanleyblackanddecker.com/social-responsibility/sustainable-sourcing/supplier-diversity
https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer
http://www.riotinto.com
https://www.riotinto.com/news/releases/2022/Rio-Tinto-releases-external-review-of-workplace-culture
https://www.mercer.com/our-thinking/come-off-mute-on-diversity-equity-and-inclusion.html
http://www.stanleyblackanddecker.com
https://www.mercer.com/our-thinking/career/the-new-shape-of-work-covid-19/evolving-for-the-new-shape-of-work-and-optimizing-for-today.html


Tendências Globais de Talentos 2022: Avanço das organizações empáticas e flexíveis 14

Figura 7. 96% dos funcionários esperam que sua empresa siga uma agenda de sustentabilidade

27% dos funcionários (rankeado como 
11 de 12, menor em todos os setores e
geografias)

Vinculando as metas ESG ao propósito 
da organização

Alinhamento com as 
expectativas dos funcionários

O que as empresas estão fazendo 
com relação à sustentabilidade

36% dos funcionários (rankeado como 
1 de 12, alto em todos os setores e 
geografias, exceto Itália)

Repensando os planos de viagens de 
negócios e de regresso ao escritório 
por meio de uma avaliação de impacto 
ambiental

27% dos funcionários (rankeado como 
12 de 12, maior no setor de Serviços 
Financeiros)

Oferecendo treinamento de ESG 
obrigatório para funcionários 
responsáveis pelo cumprimento dos 
padrões de ESG

Adicionando padrões de ESG para 
cargos selecionados

Esclarecendo o papel do nosso conselho 
na agenda ESG/sustentabilidade

45%

47%

39%

37%

35%

33%

31%

31%

Trabalhando com fornecedores e 
parceiros que compartilham de nossos 
princípios de sustentabilidade

32% dos funcionários (rankeado 
como 6 de 12, maior no setor 
de Tecnologia)

29%

Inserindo as metas de ESG em nossa 
agenda de transformação mais ampla25%

Obtendo reconhecimento externo 
pelo progresso nas metas de ESG/ 
sustentabilidade

16%

Apoiando os funcionários em atividades 
de impacto social (por exemplo, dia/
horas de voluntariado pagos)

Garantindo que todos os executivos 
tenham metas de ESG/ sustentabilidade

30% dos funcionários (rankeado como 
8 de 12, maior nos Estados Unidos)

Oferecendo uma opção de investimento 
em sustentabilidade em nossos planos 
de aposentadoria
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Ser um empregador responsável 
ao se concentrar em métricas que 
importam

Para chegarem a um progresso real 
em relação aos compromissos de 
ESG/sustentabilidade, as empresas 
líderes estão concentrando sua 
energia nas poucas coisas que 
agregam valor significativo. Decidir 
o que é importante — quais valores

organizacionais defender
e quais padrões de Boas 
Práticas9 adotar — pode
ser difícil. Mas com uma 
aplicação mais frequente
da legislação de equidade 
salarial em todo o mundo,
o incentivo do Fórum 
Econômico Mundial para
que as empresas relatem os

padrões10 e o aumento dos requisitos 
de divulgação de capital humano em 
muitos países, essa tendência deve
se expandir. Estabelecer um “novo 
Norte” com padrões que vão desde 
metas financeiras, capital
humano a sustentabilidade, por sua 
vez, determina quais três ou quatro 
métricas chave devem ser ouvidas
e aprendidas. O direcionamento do 
negócio de acordo com os padrões 
não apenas comunica o que uma
empresa valoriza, mas também 
fornece critérios com relação aos
quais é possível conduzir a tomada de 
decisões orientadas por valor em toda 
a organização.

A tradução de valores em 
compromissos, e padrões em práticas, 
é fundamental este ano. Um ponto de 
partida é assegurar que os objetivos 
de desempenho e remuneração 
dos executivos seniores estejam 
vinculados aos resultados em áreas 
chave - atualmente, apenas cerca de 
um terço dos executivos tem metas em 
seus objetivos pessoais relacionadas a 
boas práticas de trabalho (37%) e DEI 
(36%). A reavaliação sobre os bônus 
garantirá que as pessoas sejam 
reconhecidas pela manutenção de 
padrões e compromissos tanto quanto 
por resultados comerciais. 

A maioria das organizações ainda 
está no início de sua jornada, mas 
a recompensa já está se tornando 
visível. As empresas de alto 
crescimento11 são: 

•  Três vezes mais propensas a 
contribuir com a comunidade 
mais ampla e mostrar propósito 
em nível social 

•  Duas vezes mais propensas a 
estabelecer publicamente padrões 
e metas relacionados a práticas de 
trabalho responsáveis 

•  Duas vezes mais propensas a 
oferecer um ambiente de trabalho 
justo, transparente e seguro para 
todos

Funcionários de alto potencial são 2x 
mais propensos a trabalhar para uma 
empresa cuja equipe executiva prioriza 

estratégias de sustentabilidade 
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9 Os cinco padrões de Boas Práticas, conforme definidos pela Aliança do Bom Trabalho do Fórum Econômico
Mundial, são: Remuneração justa e integridade; Flexibilidade e proteção; Segurança e bem-estar; 
Diversidade, equidade, inclusão e justiça social; e Empregabilidade e cultura de aprendizagem.

10 Fórum Econômico Mundial. “Stakeholder Capitalism: Over 50 Companies Adopt ESG Reporting Metrics.”
Disponível em.  www.weforum.org

11 Empresas de alto crescimento autorrelataram uma meta de taxa de crescimento de 10% ou mais para 2022.

https://www.weforum.org/impact/stakeholder-capitalism-50-companies-adopt-esg-reporting-metrics


Após dez anos focado principalmente na 
sustentabilidade ambiental, o Beckers Group
trouxe o foco no “S”, em ESG, para o centro da 
estratégia da empresa, a fim de viver seus valores e 
conquistar oportunidades de negócios – ao lado da 
alta expectativa em relação aos impactos e legado
de seus produtos. O grupo percebeu que, para 
cumprir essa ambição, tinha que compartilhar a 
responsabilidade pela sustentabilidade das pessoas, 
através de toda a empresa - eles precisavam que 
todas as áreas assumissem seu papel nesta jornada. 
Liderada pelo CHRO, a organização construiu
as diretrizes de Pessoas dentro da estratégia de 
sustentabilidade, para impulsionar ações e se 
comprometer com metas grandes e arrojadas para 
2030, que fossem motivadoras e pudessem ser 
motivo de orgulho para a organização.

A estratégia de Pessoas se concentra em
quatro áreas: bem-estar, diversidade e inclusão, 
envolvimento da comunidade e capacitação
dos funcionários. O Beckers Group começou a 
realizar workshops com as partes interessadas, 
que incluíram não apenas representantes das 
funções e do seu negócio, mas também das
partes interessadas externas, incluindo clientes, 
fornecedores, consumidores finais e organizações 
não governamentais.

A partir desses workshops, foram definidos KPIs que 
ressoaram nesse grupo diversificado de partes 
interessadas. Dependendo da maturidade do item,

A empresa global de tintas Beckers Group torna a sustentabilidade parte integrante de seus 
negócios e uma fonte de orgulho para seu pessoal

concentraram-se primeiramente nos principais KPIs 
(como treinamento e contratação de grupos
com pouca representatividade ou participação em 
pesquisas de engajamento) antes de focar com
mais ênfase nos KPIs com pior resultado. Foram 
estabelecidas grandes metas para 2030 para todas as 
estratégias de Pessoas, produtos e operações e as 
mesmas divididas em “contratos de sustentabilidade” 
anuais que estão comprometidos com o conselho de 
gestão da empresa e que posteriormente foram 
distribuídas sequencialmente em metas pessoais 
para todos os gestores (ponderadas em 30% de sua 
remuneração variável).

Cada frente de trabalho de sustentabilidade relata 
bimestralmente o progresso para um conselho de 
sustentabilidade e os avanços são compartilhados 
regularmente através da empresa. Percebendo
que a manutenção do impulso exigiria indivíduos 
dedicados à ambição de sustentabilidade, o Beckers 
Group criou duas novas funções: um Controller para 
Sustentabilidade e um Gerente de Energia e Meio 
Ambiente. Desde o início do programa, as pesquisas 
de engajamento mostraram um aumento de dez 
pontos percentuais na percepção dos funcionários 
sobre o progresso nos aspectos sociais da agenda de 
sustentabilidade do Grupo Becker.

O Beckers Group fez questão de não deixar a 
perfeição paralisar o progresso. Em vez disso, eles 
desenharam uma visão de futuro em torno do 
progresso social que busca manter seu pessoal e 
seus negócios bem posicionados no futuro.

Desenhando um 
futuro ousado e 
destemido
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Adaptar-se a um novo 
sistema operacional de 
trabalho 

Em abril de 2020, o CEO da 
Microsoft, Satya Nadella, 
disse que a empresa viu uma 
tendência de dois anos na 
digitalização ser alcançada 
em dois meses.12 O impacto 
da aceleração tecnológica 
no futuro do trabalho foi 
profundo porque também 
possibilitou a democratização 
das oportunidades de 
trabalho. Para navegar no 
mundo do trabalho em rápida 
evolução, legisladores, líderes, 
gestores e trabalhadores 
exigem um “novo sistema 
operacional de trabalho” que 
amplie as capacidades da 
força de trabalho para além 
dos limites tradicionais do 
emprego.

Durante a pandemia, as organizações 
aprenderam a usar dados em tempo 
real para correção pelo caminho com
rapidez e agilidade. A crescente 
complexidade de hoje e a interseção
de riscos e oportunidades exigem que 
as organizações façam ajustes quase 
que diários para manter o rumo de seus 
valores e compromissos. O desafio é 
eliminar o ruído da recente explosão de 
dados para determinar quais métricas 
precisam de atenção.

Organizações empáticas estão 
constantemente no modo de escuta, 
procurando por sinais silenciosos no 
mercado e se recalibrando para um 
ambiente em constante mudança 
(consulte a Figura 8). Elas implementam 
painéis e sistemas de alerta para 
rastrear um pequeno número de KPIs, 
incluindo métricas de capital humano, 
que refletem os valores de suas partes 
interessadas e indicam se está havendo 
progresso em relação ao que importa.

Para conectar efetivamente com os 
insights, organizações de todos os 
setores estão recorrendo mais a big 
data e IA para melhorar a capacidade 
de análise dos líderes. Elas estão indo 
para além das métricas descritivas

sobre a força de trabalho para a
ciência comportamental que identifica
os elementos que impulsionam os 
resultados de saúde, gestão financeira
e de carreira. Duas em cada cinco 
empresas estão monitorando o impacto 
do trabalho remoto na produtividade,
por exemplo, e o número de empresas 
medindo o risco de esgotamento
quase dobrou nos últimos dois anos. 
Juntamente com mais empresas
medindo (e publicando) informações 
sobre diferenças salariais, também
houve um salto naquelas que exploram
as causas subjacentes das desigualdades 
(de 12% em 2020 para 40% este
ano). Isso denota uma mudança no 
sentimento de medição e relato de
ação e progresso. Manter-se atualizado 
sobre as métricas que importam, 
considerando os valores e compromissos 
da empresa, nunca foi tão essencial
para as organizações que são autênticas 
com o que dizem (consulte a Figura 9). 
Não apenas as novas métricas estão 
sendo consideradas, mas também a 
democratização do acesso a dados está 
impulsionando a mudança. Falar sobre 
valores exige que todos demonstrem 
curiosidade sobre as causas subjacentes
e os impulsionadores do comportamento 
em sua organização.

Continuar sendo relevante significa dobrar a relação escutar/comunicar e incluir todas as partes interessadas na tradução 
das palavras em ação.

Figura 8. Organizações empáticas têm dois ouvidos, uma boca e muitas mãos 

Organizações de alto crescimento 
colocam ferramentas de 
escuta modernas como seus 
principais investimentos em 
tecnologia de RH este ano

Os funcionários que se destacam 
são 2x mais propensos a dizer 
que sentem que são ouvidos e 
engajados em discussões sobre o 
futuro do trabalho

85% das empresas 
estão cocriando 
novas experiências 
de funcionários, com 
suas pessoas

12 Spataro J. “2 Years of Digital Transformation in 2 Months.” Disponível em www.microsoft.com.
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https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/04/30/2-years-digital-transformation-2-months/


Como os funcionários estão usando as soluções
de bem-estar disponíveis para eles?

Como as escolhas de forma de trabalho (remoto,
híbrido, meio período etc.) afetam a produtividade?

Quais comportamentos da liderança contribuem
para as equipes mais prósperas/engajadas?

Quais “empurrões” ajudam os funcionários a
fazer melhores escolhas de bem-estar pessoal?

Que iniciativas de requalificação levaram à
progressão na carreira?

Como podemos aprimorar os dados de uso e preferência dos 
funcionários para otimizar os custos totais de remuneração? 

Que progresso está sendo feito para suprir 
as lacunas de habilidades para funções críticas?

Quais funcionários correm risco de burnout?

Até que ponto existem desigualdades salariais
por gênero ou raça/etnia?

Qual é o impacto de diferentes estratégias de 
pagamento na retenção?

Quais são os cenários em que diferentes grupos
de funcionários/pessoas irão crescer?

Quais grupos têm necessidades não atendidas 
relacionadas a salários, aposentadoria ou benefícios? 

Qual é a adequação da política de aposentadoria
para diferentes grupos de trabalhadores?

Quais são as causas implícitas das desigualdades 
salariais na organização?

Qual a probabilidade do nosso talento crítico se aposentar? 

Como os diferentes trabalhos/tarefas serão
afetados pela automação?

Figura 9. Usando métricas de capital humano para correção do curso em um ambiente em constante
mudança. No quadro abaixo, identificamos onde as organizações tem métricas para responder à estas
questões e quais são prioritárias para orientar decisões da liderança.

48%

25%

44%

32%

44%

29%

44%

21%

43%

27%

42%

26%

42%

27%

42%

29%

42%

19%

41%

22%

41%

26%

41%

25%

40%

18%

40%

22%

39%

19%

39%

26%

Métricas em vigor hoje Visão da liderança sobre as métricas mais úteis para tomada de decisão

19

2 3 4 51



20Tendências Globais de Talentos 2022: Ascensão da organização empática e flexível 20

Uma história rápida. Trabalho na prática médica ambulatorial. 
Ontem fui buscar um paciente na sala de espera. Um negro 
que serviu no Vietnã. Quando me apresentei como Dr. Igwe, 
ele me olhou de uma forma muito estranha. Perguntei se ele 
era a pessoa errada, mas ele disse “não, sou eu”.

Preston Igwe, MD 
@PrestonIgweMD

6.641 Retuítes

860 Retuítes

955 Retuítes

646 Retuítes

778 Retuítes

1.351 Retuítes

924 Tuítes de Citação

25 Tuítes de Citação

27 Tuítes de Citação

20 Tuítes de Citação

19 Tuítes de Citação

74 Tuítes de Citação

52.5K Curtidas

20.2K Curtidas

26.5K Curtidas

21.5K Curtidas

39.2K Curtidas

35.9K Curtidas

Preston Igwe, MD 
@PrestonIgweMD

Preston Igwe, MD 
@PrestonIgweMD

Preston Igwe, MD 
@PrestonIgweMD

Preston Igwe, MD 
@PrestonIgweMD

Preston Igwe, MD 
@PrestonIgweMD

Eu não conseguia me livrar daquela sensação estranha, então 
perguntei por que ele estava olhando para mim como se eu 
tivesse três cabeças. Ele disse: “Irmão, venho aqui desde 1970. 
E eu NUNCA vi um médico negro. Vi muitos negros aqui, mas 
nunca um médico.”

Agora foi a minha vez de ficar chocado. Em mais de 50 anos, este 
homem nunca tinha visto um médico negro! Eu fui o primeiro. 
Então, ele começou a me dizer o quanto isso era importante 
para ele. O fato de eu simplesmente existir e estar aqui com ele 
naquele momento.

Ao terminar o exame, fui até a equipe com meu chefe e voltamos 
para a sala juntos. Apontando para mim, o paciente disse ao meu 
chefe: “Você precisa mantê-lo aqui! Ele é o primeiro médico que me 
atende que se parece comigo.”

Agora escutem. Tive excelentes momentos como médico nos 
últimos 7 meses. Mas definitivamente este foi um dos mais 
profundos. Fiquei muito feliz em saber que os últimos 13 anos da 
minha vida foram uma preparação para esse tipo de impacto. E 
que estou onde deveria estar.

Mesmo que ter negros representados na medicina não seja suficiente, 
ainda assim é muito importante. Porque nossa própria existência é 
terapêutica. Faz diferença. Também precisamos de apoio e mudanças 
sistêmicas para realmente crescer neste campo.
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Falando sobre valores – e 
por que isso é importante
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Reduzir a distância entre o negócio e o 
planejamento de talentos

Quando a oferta de talentos e habilidades é tão crucial 
para a capacidade de uma empresa atingir seus 
objetivos, o planejamento de cenários com dados
ao vivo sobre talentos deve informar, ou conduzir, a 
estratégia de negócios. As organizações líderes estão 
flexibilizando tanto a curva de oferta quanto a curva
de demanda com um projeto de trabalho, automação
e maior fungibilidade em seus modelos de talentos 
(consulte a Figura 10) para estabelecer uma relação 
mais dinâmica entre o negócio e o planejamento de 
talentos.

Em alinhamento com a principal prioridade de
RH deste ano, os executivos estão investindo em 
planejamento estratégico e plataformas de análise da 
força de trabalho para continuar no caminho certo e se 
adaptar às demandas do mercado. Essas tecnologias 
podem ajudar a determinar a combinação certa de 
estratégias de desenvolvimento, aquisição ou parcerias 
para preencher lacunas críticas de habilidades e, 
quando combinadas com dados sobre valor e 
disponibilidade de competências no mercado,
elas podem informar as estratégias de localização
e aquisição com uma exatidão sem precedentes.
Elas também podem mapear até que ponto cada 
população de talentos está progredindo, estagnando 
ou se retirando, e ajudar a concentrar os esforços de 
diversidade da força de trabalho. Fundamentalmente, 
elas fazem isso com rapidez e precisão, o que garante 
que o esforço seja investido no projeto de soluções em 
vez de na disputa de dados.

Reformular invertendo sua perspectiva

• Se a combinação de desenvolvimento/
aquisição/parceria estiver mudando devido 
a dificuldades na aquisição de competências, 
existem consequências não intencionais para 
a cultura organizacional e a proposição de 
valor do funcionário? 

• Se houver um foco no DEI, uma aquisição 
planejada contribui para o progresso em 
relação às metas ou cria um problema com 
viés de gênero? 

• Se benefícios equitativos são fundamentais 
para a filosofia LGBTQ+ da empresa, eles 
estão sendo mantidos em todas as suas 
entidades ao redor do mundo? 

• Se a empresa apoia publicamente condições 
de trabalho justas e um salário digno, 
qual a condição dos trabalhadores com 
salário mínimo? As condições na cadeia de 
suprimentos apoiam ou prejudicam a marca? 

• Se o investimento sustentável faz parte 
dos compromissos da empresa, as equipes 
internas estão bem posicionadas para realizar 
ações de impacto, ou utilizar terceiros pode 
aumentar a velocidade e o alinhamento?

Figura 10. Lidando com a escassez de habilidades ao se aumentar a oferta e diminuir a demanda

Diminuir a demanda Aumentar a oferta

Desconstruindo empregos em 
tarefas, automatizando atividades, 
reformulando empregos e 
modelos de trabalho (local, 
compartilhamento de emprego etc.) 
para facilitar encontrar as pessoas 
para execução das tarefas.

Acessando grupos de talentos 
não tradicionais, requalificando/ 
aprimorando e redistribuindo o 

talento existente, reequilibrando 
a proposta de valor do 

funcionário para atrair novos 
talentos e considerando fontes 

alternativas, como cooperativas e o 
compartilhamento de talentos.

Garantir que 
você tenha as 

competências certas 
para entregar a sua 

estratégia 
de negócio
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Figura 11. Muitas organizações estão na jornada, se esforçando para alcançar escala e impacto

Adaptando-se às necessidades de 
competências em transformação

Construindo uma empresa digital 
para os funcionários

Construindo uma empresa mais 
diversa, equitativa e inclusiva

Aproveitando a transformação no 
mercado de trabalho

Adotando iniciativas de ESG/ 
sustentabilidade

Adotando novos modelos de trabalho, 
incluindo trabalho flexível

Consolidado: Fez 
grandes incursões 
+ continuar 
experimentando

Aprendendo: Investiu 
em novas formas de 
trabalhar, mas luta 
para ganhar escala + 
sustentabilidade

Atrasado: 
Lutando para 
ganhar impulso 
e apoio

Desiludido: 
Tentou, mas 
não conseguiu 
transformar 
em sucesso na 
organização

Não é 
uma 
prioridade 
para nós

31% 39% 20% 6%

31% 38% 18% 7%

30% 41% 17% 7%

28% 42% 18% 7%

27% 38% 20% 8%

25% 40% 20% 6%

Criar capacidade adaptativa

Embora muitas organizações tenham implementado 
metodologias e formas ágeis de trabalho, os resultados 
foram mistos: duas em cada cinco admitem que ainda
têm dificuldades com escala e impacto de iniciativas como 
adaptação às mudanças nas necessidades de competências, 
construção de uma experiência digital do funcionário, DEI
e ESG. A transformação do negócio e o aproveitamento das 
mudanças no mercado de trabalho também continuam 
sendo difíceis de destravar (consulte a Figura 11).

A necessidade de adotar um “novo sistema operacional 
de trabalho” que permita a adaptabilidade intencional é 
fundamental e reflete uma tendência mais ampla de se 
vislumbrar o trabalho sem cargos.13 Para incorporar a
adaptabilidade em seu DNA, as empresas estão adotando 
novos modelos operacionais de trabalho que reduzem o

custo de conectar o talento ao trabalho enquanto aumenta 
a capacidade de adaptação. Com o mercado de trabalho 
mais restrito da história recente, a capacidade pode ser 
endereçada pela segregação de funções e desenho do 
modelo de trabalho. Mais de um terço das empresas já 
reformularam funções como totalmente ágeis, tradicionais 
ou uma mistura de ambos (ou planejam fazê-lo este 
ano), dando aos líderes mais liberdade para direcionar 
talentos para áreas de demanda crescente. Os modelos de 
trabalho flexíveis (na agenda de 32% das empresas de alto 
crescimento nos próximos dois anos) também permitem 
que indivíduos e equipes se voltem para as prioridades em 
transformação, respondam a novas demandas de mercado 
e corrijam o curso conforme necessário. A garantia de que 
as estruturas não se tornem “frágeis” e possam resistir 
a mudanças sucessivas será fundamental para construir 
capacidade adaptativa da empresa como um todo.

13 Jesuthasan R e Boudreau J. Work Without Jobs: How to Reboot Your Organization’s Work Operating System, Boston: MIT Press, 2022.
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Construir capacidade individual para 
maximizar a resiliência organizacional

Entretanto, os projetos estruturais só irão
até certo ponto – para alcançar a agilidade 
organizacional é necessário que cada funcionário 
produza com base nos compromissos e seja
capaz de corrigir o curso quando as decisões
se desviarem da missão e dos valores da 
empresa. Essa percepção reflete a tomada
de decisão difusa que se proliferou durante a 
pandemia – com muitas organizações passando 
de vertical para plana em um piscar de olhos,
pois as equipes de resposta à pandemia foram 
encarregadas de tratar questões de longo prazo 
além do escopo de seus trabalhos diários. O 
resultado é que as pessoas se sentem mais 
capacitadas do que nunca (especialmente nos 
setores de serviços financeiros, seguros, tecnologia, 
construção, manufatura e ciências da vida). Mesmo 
que algumas empresas tenham começado a 
planejar equipes de resposta rápida para agir
com maior rapidez no caso de outra crise, há
um longo caminho a percorrer – apenas 30% dos 
executivos acreditam que suas empresas podem 
tomar importantes decisões de negócios localmente.

O que será necessário para que os líderes se 
sintam à vontade para capacitar sua força
de trabalho a tomar decisões em nome da 
empresa? O foco na análise de dados e nas 
competências para resolução de problemas 
complexos pode reforçar para funcionários
e gestores a importância de uma tomada de 
decisão cuidadosa e calculada, especialmente 
importante após dois anos de tomada de decisão 
por reação e resposta induzida pela pandemia. 
Pode-se alcançar isso gastando mais tempo
para estabelecer uma direção e uma definição
de barreiras, especialmente em decisões com 
considerações éticas, para garantir que as 
decisões nas pontas impulsionem o progresso
em relação às prioridades críticas e defendam
os valores da organização. Com as estruturas 
organizacionais achatadas (sejam formais ou 
informais), as empresas agora buscam aprimorar 
a conectividade e a comunicação, acelerar a 
digitalização e criar capacidade adaptativa.

23

78% dos 
funcionários dizem 
que se sentem 
capacitados para 
trabalhar com 
supervisão mínima 
(acima dos 64% em 
2020)

23
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Recomendações

Por onde começar
1. Construir uma abordagem de escuta 

com múltiplos canais. Utilize técnicas tais
como diálogos em equipe, apresentações 
virtuais, grupos focais digitais, pesquisas 
pulso, comunidades e redes de funcionários
e networks para entender e responder aos
valores e preferências das diferentes partes 
interessadas e para permanecer conectado ao 
sentimento mais amplo dos trabalhadores.

2. Sair do silêncio e fazer com que seus valores
sejam ouvidos. Defina os valores que você 
vai defender dentro e fora da organização
e traduza-os em compromissos e práticas
de marca que reflitam o que você defende – 
desde remuneração justa, justiça social e DEI 
até mudanças climáticas e outros fatores de 
ESG.

3. Incentivar a força de trabalho a assumir
responsabilidade coletiva. Consulte a 
estrutura Aliança para o Bom Trabalho do 
Fórum Econômico Mundial para ajudar a 
definir suas prioridades. Democratize o
acesso aos dados para que todos (não apenas 
RH e marketing) possam ouvir os sinais 
internos e externos. Capacite funcionários e 
fornecedores para responder de acordo com 
os valores e compromissos da empresa.

4. Impulsionar uma cultura de assumir o 
protagonismo por responsabilidade social e
a empregabilidade. Vá além da determinação 
do Executivo ou do Conselho, incorporando 
métricas de ESG na definição de metas, 
incentivos aos executivos, remuneração ágil e 
gestão do desempenho.

5. Incentivar uma ‘mentalidade de 
crescimento’ em relação a quem tem
disponibilidade e qual trabalho precisa 
ser feito. Adote a mentalidade “testar e 
aprender” para novas iniciativas e realize
microexperimentos para testar abordagens 
inovadoras e performar rapidamente.

6. Reduzir os riscos pelo aumento de IA
e analytics. Treine os funcionários em 
segurança cibernética e proteção de dados, e 
assegure que o RH e os gestores usem como 
base a IA e os dados sobre a força de trabalho 
de forma ética para a tomada de decisões. 

Sugestões para Acelerar
1. Ampliar seu alcance/impacto. Certifique-se 

de que seu líder de Sustentabilidade olhe para
as pessoas e o lado social do ESG e que o RH 
aproveite a oportunidade para influenciar e 
estabelecer a agenda de sustentabilidade. Amplie 
os compromissos para incluir seu ecossistema de 
negócios externo.

2. Motivar com progresso. Permita que a força 
de trabalho avalie e tome medidas sobre tópicos
de ESG, tais como sua própria emissão de carbono 
e a contribuição para os compromissos de DEI. 
Compartilhe métricas publicamente e comunique 
o progresso.

3. Oferecer e priorizar opções de investimentos 
sustentáveis nos planos de aposentadoria dos 
funcionários. Considere delegar autonomia para 
responsabilidades fiduciárias para reforçar a
governança dos ativos de aposentadoria dos 
funcionários. Aprimore as opções de investimento 
de impacto para enfatizar ainda mais o 
compromisso.

4. Direcionar o ESG e o DEI para a tomada de 
decisões. Permita que os gestores acompanhem
as métricas da força de trabalho, incluindo os 
indicadores internos, para informar 
constantemente a direção do progresso
de DEI e identificar gargalos de carreira.

5. Aprimorar a modelagem de cenários dinâmicos
no planejamento estratégico para expandir o 
pensamento sobre como o trabalho é feito em 
todo o ecossistema e o que pode impactar a 
oferta e a demanda. Dê suporte aos executivos
na tomada de decisões orientadas por dados que 
respondam às tendências da força de trabalho.

6. Projetar modelos operacionais que se 
concentrem na construção da adaptabilidade.
Defina quais trabalhos podem ser total ou 
parcialmente ágeis e considere a infraestrutura 
necessária para dar suporte aos modelos de fluxo 
para o trabalho. Use plataformas de inteligência/ 
mercado de talentos alimentadas com IA para 
maior visibilidade das oportunidades de trabalho e 
capacidade de resposta.

7. Garantir que os incentivos de curto e longo
prazo premiem a adaptação e que possam
ser ajustados com a frequência necessária em 
resposta às mudanças nas demandas do negócio.
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Decifrando o 
código das novas 
formas de trabalho

Comprometida em atender aos
novos padrões de responsabilidade 
social e empregabilidade, a Unilever 
assumiu três compromissos com seus 
148.000 funcionários e fornecedores: 
Requalificar ou desenvolver 
funcionários com competências 
adequadas para o futuro, até 2025;
ser a pioneira em novos modelos para 
oferecer aos funcionários opções de 
emprego flexíveis e ajudar a preparar 
10 milhões de jovens com habilidades 
essenciais, ambos até 2030.

Contudo, esses compromissos
com bons padrões de trabalho não 
podem ser totalmente realizados 
dentro dos limites dos modelos de 
trabalho existentes. Era necessário 
um novo sistema operacional de 
trabalho para proporcionar a agilidade 
que a empresa desejava e atender às 
solicitações dos funcionários - um 
modelo que conecta a estrutura 
tradicional de funcionários em tempo 
integral (na qual os trabalhadores abrem
mão da flexibilidade pela segurança
de um salário, benefícios e pensão)
e o modelo tradicional de trabalho 
temporário (no qual os trabalhadores 
abrem mão dessa segurança por 
flexibilidade).

Assim, nasceu um novo sistema 
operacional de trabalho na Unilever. 
Chamado de “U-Work”, é uma

maneira que a organização tem de 
atender às necessidades do negócio e, ao 
mesmo tempo, permitir o aprendizado, 
cuidados ou até mesmo aposentadoria 
parcial. Com o U-Work, os funcionários 
não têm mais um emprego tradicional na 
Unilever. Em vez disso, eles permanecem 
como funcionários permanentes com 
benefícios, recebem um salário anual 
(pago mensalmente) e, em seguida, 
recebem pagamento por tarefa adicional 
quando aceitam um projeto que requer 
suas habilidades específicas. O U-Work 
está aberto a funcionários de escritórios e 
manufatura.

A chave para criar um modelo híbrido 
como o U-Work foi simplesmente
começar uma experimentação e se 
conectar aos dados da organização. 
Diante dos desafios demográficos 
iminentes — sejam populações 
envelhecendo ou atitudes geracionais 
diferentes com relação ao papel do 
trabalho — a Unilever decidiu se adaptar 
agora para estar melhor preparada para 
lidar com qualquer falta de trabalhadores 
qualificados amanhã.

“Todo mundo ganha com este modelo”, 
disse Placid Jover, CHRO para Expertise, 
Inovação e Finanças. “É economicamente
viável, sustentável e responsável. Eu 
acredito que esta é a próxima grande 
coisa na área de empregos desde os 
planos de pensão.”

Como a líder global em bens de consumo, Unilever, adotou um novo modelo operacional de trabalho
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trabalhar em 

parceria
Criar relacionamentos equitativos, 

transparentes e gratificantes

As pessoas não querem mais trabalhar para uma 
empresa; elas querem trabalhar com uma empresa. O

futuro do trabalho depende de modelos de talentos mais 
planos e mais conectados, alimentados por uma força
de trabalho mais flexível, fungível e, para muitos, mais

dispersa globalmente. Isso representa uma mudança no 
contrato social de trabalho, que só terá sucesso se todos 
sentirem que estão fazendo um acordo justo. Trabalho
híbrido, trabalho temporário (gig) e a oportunidade de 
utilizar uma força de trabalho globalmente móvel são 

apenas algumas das novas oportunidades e desafios que 
estão surgindo. Em resposta, as organizações empáticas 

estão desenvolvendo uma mentalidade de parceria
em todo o seu ecossistema. Elas estão construindo a 

resiliência do negócio ao infundirem equidade e inclusão 
em seus modelos de talentos, ao acessarem grupos de 

talentos mais amplos e diversificados e construírem 
redes de fornecedores e parceiros mais robustas. 

Hoje, “parceria” em vez de “liderança” pode ser a maior 
vantagem competitiva de uma empresa.

2
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Promover uma mentalidade 
de parceria
À medida que a pandemia 
oprimiu nosso mundo de
várias maneiras, a parceria 
dentro e fora da empresa 
assumiu maior importância. 
Por necessidade, os
indivíduos que de repente 
foram dispensados ou 
passaram a trabalhar 
remotamente se apressaram 
para se adaptar, continuar 
trabalhando e criaram um 
escritório improvisado em
casa. Alguns aprenderam
novas habilidades. Outros 
transformaram essas 
habilidades em atividades 
temporárias paralelas e 
lucrativas. Quase todos 
consideraram, apenas por um 
momento, como seria sua vida 
se não trabalhassem mais.

Duas forças simultâneas estão 
impulsionando a necessidade de
se reavaliar o contrato de trabalho:
a consumerização da empresa (com
as empresas prestando atenção às 
demandas dos funcionários por uma 
experiência de trabalho personalizada, 
habilitada pela tecnologia e no nível do 
consumidor) e a empreendedorização
do trabalhador (onde os funcionários se 
sentem mais capacitados, equipados 
digitalmente e autossuficientes).

Hoje, não são apenas os trabalhadores 
com conhecimento que exigem opções 
flexíveis que se ajustem à sua vida, mas 
todos os trabalhadores – desde o pessoal
do chão de fábrica até motoristas de 
caminhão, por exemplo. Essas 
expectativas estão dando as boas-vindas 
ao próximo passo na proposta de valor 
do funcionário, passando do contrato por 
resultado para o contrato por estilo de 
vida (consulte a Figura 12). Os líderes 
estão discutindo questões sobre o que é 
justo e o que é oferecido aos 
trabalhadores

da linha de frente versus aos gestores, 
sobre o pagamento de pessoas que 
fazem o mesmo trabalho em locais 
diferentes e a paridade de carreira e 
plano de sáude para novos contratados 
versus funcionários atuais.

Se o ano passado foi destinado a 
encontrar talentos de acordo com
seus termos e focar na saúde, este
ano as empresas estão se redefinindo 
para equilibrar as necessidades dos 
trabalhadores e dos empregadores, 
centradas em parcerias saudáveis. O 
antigo contrato está sendo redefinido 
como uma nova equação de trabalho – 
que reflete uma relação mais equitativa 
entre empregador e indivíduo, 
independentemente do status de 
emprego. As organizações estão 
transformando suas estratégias de 
retorno em modelos sustentáveis de 
futuro do trabalho que preservam a 
cultura e o clima de sua empresa, 
permitindo que as pessoas combinem o 
trabalho com o estilo de vida desejado.

Figura 12. O híbrido está dominando os caminhos, mas há uma mudança mais fundamental acontecendo

Século 20:
Reter

Contrato de fidelidade
(transacional)

Necessidades básicas:
Remuneração, Benefícios, Segurança

Se fornecermos um acordo justo, 
os funcionários vão permanecer

Remuneração e benefícios 
por tempo e produção

Passado recente:
Motivar

Contrato de engajamento
(centrado no trabalho e no local de trabalho)

Necessidades psicológicas:
Realização, Camaradagem, Significado

Se fornecermos empregos relevantes, 
os funcionários vão se engajar

Conjunto mais amplo de recompensas 
(salário, benefícios, carreira, experiências) em 

troca de engajamento com a organização

2 3 4 51



Necessidades de bem-estar:
Propósito, Equidade, Impacto

Se apoiarmos o bem-estar, os funcionários 
vão se recuperar e voltar ao trabalho

Experiências saudáveis   em troca de um 
compromisso com a renovação da organização

Necessidades de satisfação:
Escolha, Conexão, Contribuição

Se entendermos a vida plena dos 
funcionários, podemos elaborar acordos de 

emprego mutuamente benéficos

Pacotes de Remuneração que incluem 
flexibilidade e empregabilidade em troca 

da promessa de relevância contínua

Atual:
Recuperar

Contrato de Resultado
(consideração da pessoa como um todo)

Futuro: 
Energizar

Contrato Lifestyle
(LifeX - experiência de vida)

Apenas 2 
em cada 5 
funcionários 
dizem que suas 
empresas estão 
atendendo a 
todas as suas 
necessidades 
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Seguro Saúde

611

Flexibilidade para trabalhar em casa

217

Políticas de férias/folgas

520

Práticas de remuneração justa

Figura 13. O que faz com que os funcionários 
fiquem na empresa?

Segurança do emprego

1

Remuneração competitiva

3 2

Oportunidade de progressão na carreira

7 4

Oportunidade de crescimento profissional e aprendizado

38

2020 (antes da COVID) 2022 (durante a COVID)

Jogar a “Grande Demissão” a seu favor

Apesar do que ouvimos nos noticiários, nem 
todos estão deixando seus empregos. De
fato, a porcentagem de funcionários que
estão satisfeitos e não têm planos de sair ficou
em torno da marca de 50% desde 2019. Mas a 
Grande Demissão certamente aperfeiçoou o
foco na retenção, que é uma das principais 
perguntas dos CEOs aos seus líderes de RH este 
ano. Curiosamente, os motivos pelos quais os 
funcionários permanecem na empresa (consulte 
a Figura 13) não diferem muito por país e setor, 
mas diferem por geração. Os funcionários da 
Geração Z valorizam mais líderes inspiradores, 
com a classificação de remuneração competitiva 
ocupando uma posição mais baixa em sua lista. 
Para os Baby Boomers, as políticas de férias/
folga refletem a razão número dois pela qual
eles permaneceram. Segurança no emprego
é a número um em todos os quatro grupos 
geracionais.

A pandemia digital

A convergência do trabalho remoto 
e do risco cibernético cada vez 
maior preocupa muitos executivos: 
96% agora veem a segurança dos 
dados como uma ameaça. Dois em 
cada cinco estão preocupados que 
os funcionários trabalhando em casa 
possam negligenciar a segurança de 
dados, comparando isso com suas 
preocupações com violações externas. 
Eles estão menos preocupados com o 
uso excessivo ou indevido de dados de 
monitoramento de funcionários (32%) 
e com a dependência excessiva da IA 
para tomar decisões sobre as pessoas 
(31%). Mas à medida que as empresas 
adotam parcerias e diferentes 
modelos de trabalho em maior escala, 
o risco de exposição cibernética e as 
preocupações com a privacidade de 
dados só aumentam.

4
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2020 2022

Figura 14. Tendência de mudanças na 
Arquitetura Organizacional

1
Eliminando
papéis ou 
funções

1
Mudando para 

um modelo 
funcional

2
Achatando a 
organização 

 

2
Criação de 

equipes ágeis 
end-to-end

4
Aumentando a 
gestão local/

regional 

4
Formando 

equipes ágeis

3
Mudando para 
uma estrutura

matricial

3
Mudando para 

uma arquitetura 
em rede 

Parceiro em todo o ecossistema de talentos

Há tempos os executivos veem nas parcerias 
externas um ativo importante da resiliência dos 
negócios e, de fato, expandiriam suas parcerias 
estratégicas se enfrentassem outra crise econômica. 
Algumas empresas estão aprimorando a mesma 
estratégia para construir a resiliência interna das 
pessoas: Quase 1 em cada 4 organizações já faz parte 
de um consórcio que compartilha talentos entre 
empresas ou planeja ingressar em um este ano. Agora, 
o foco está em projetos organizacionais mais fluidos 
e em rede (aqueles que vinculam relacionamentos 
internos e externos), para dar suporte ao uso de um 
amplo ecossistema de talentos e se alinhar melhor
às plataformas e parceiros da economia digital 
(consulte a Figura 14).

Organizações empáticas tratam todos em seu 
ecossistema de talentos como parceiros em
potencial, para agora ou no futuro. Como resultado, 
elas estão adotando diferentes contratos de trabalho 
(temporário, variável/sazonal, compartilhado,
meio período, período integral) e modelos de 
trabalho (presencial, híbrido, remoto) a seu favor. O 
trabalho temporário continua sendo a estratégia 
preferida pelos Líderes, com seis em cada 10 
executivos esperando que os trabalhadores temporários 
substituam substancialmente os funcionários em
tempo integral em sua empresa nos próximos três
anos (no Japão, quase nove em cada 10 executivos 
fazem essa previsão ). Essa mudança é preocupante 
para os líderes de RH, 74% dos quais temem que a 
liderança tenha um forte incentivo para conduzir os 
trabalhadores remotos para um modelo freelance.

No entanto, o sentimento dos funcionários em 
relação ao trabalho temporário mudou 
consideravelmente. Menos de 6 em cada 10 
funcionários que trabalham para uma empresa hoje,
considerariam ser freelance (mais alto entre a Gen Y

31
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e Gen Z), com os funcionários no 
Brasil, África do Sul, México e Oriente 
Médio sendo os mais receptivos
e os funcionários da Europa os
menos interessados na mudança
de sua situação de emprego. Esta
é uma diminuição significativa em 
relação a 2020, quando quase nove
em cada 10 globalmente disseram que 
considerariam trabalhar como freelance. 
As razões apresentadas ilustram
uma mudança monumental de 
atitudes. Antes da pandemia, perder o 
emprego era de longe o impulso mais 
forte ao se considerar um trabalho 
temporário (22% em 2019, apenas
2% em 2022). Agora, os principais 
elementos que levam alguém a ser 
freelance incluem o aumento do 
potencial de ganho (de 21% em 2019 
para 48% hoje) e o ganho de maior 
flexibilidade e liberdade (de 14% para 
42%). À medida que a flexibilidade
se torna uma marca registrada das 
funções permanentes, o trabalho 
freelance – que é inerentemente
menos estável e geralmente oferece 
menos benefícios – cairá em desuso 
para aqueles que têm opções. Tornar

32

o trabalho temporário mais atraente 
exigirá a evolução do contrato social, 
mas até agora, menos de uma em 
cada cinco empresas está revisando 
seus termos e benefícios para trabalho 
temporário. A evolução de novos 
modelos de trabalho também pode 
oferecer a flexibilidade que as 
organizações precisam, juntamente 
com a flexibilidade que os indivíduos 
desejam, sem romper o contrato de 
trabalho. 

Respondendo às demandas dos 
funcionários por flexibilidade 
saudável 

Formar parcerias de trabalho 
saudáveis significa enfrentar o maior 
desafio do trabalho remoto – o bem 
estar. As preferências dos funcionários 
pelo trabalho híbrido continuam – 
quase metade dos funcionários deseja 
trabalho híbrido ou remoto em 2022, as 
mulheres mais do que os homens. Ainda 
mais revelador é que um a cada três 
funcionários estaria disposto a renunciar 
a um aumento salarial em troca de mais 
controle sobre seu horário de trabalho 

(significativamente mais alto para 
funcionários do setor de tecnologia, em 
43%). Mas no modelo atual, trabalhar 
e gerenciar remotamente ainda 
parece uma luta. Quase sete em cada 
10 executivos dizem que a distância 
física prejudica sua capacidade de 
construir relacionamentos com colegas 
e líderes, afeta suas perspectivas de 
promoção e dificulta a desconexão do 
trabalho. E o trabalho remoto não é 
uma opção para grande parte da força 
de trabalho,14 exigindo um design 
mais deliberado para aproveitar 
outras alavancas de trabalho flexíveis 
relacionadas ao “o que, como, quem 
e quando” do trabalho (além de 
“onde”).15 Quando questionados 
sobre o impacto do trabalho remoto, 
os funcionários que sentem que 
não estão crescendo hoje têm três 
vezes mais chances de dizer que 
esses acordos reduzem sua sensação 
de empoderamento e impactam 
negativamente sua carreira (consulte a 
Figura 15).

14 Sostero M, et al. “Teleworkability and the COVID-19 Crisis: A New Digital Divide?” JRC Working Papers Series on Labour, Education and Technology, 2020.
15 Mason L, et al. The New Shape of Work Is Flexibility for All, 2021. Disponível em www.mercer.com.

Figura 15. Os executivos estão preocupados com o trabalho remoto, mas os funcionários veem as coisas 
de forma diferente 

Executivos Funcionários

Estão preocupados com a capacidade dos 
funcionários remotos de construir relacionamentos 
interpessoais sólidos com colegas/liderança

Acreditam que quem trabalha 
com flexibilidade terá as mesmas 
oportunidades de carreira78% 76%

Acreditam que têm uma cultura de aprendizagem 
onde as pessoas aprendem trabalhando 
lado a lado, não remotamente75%

Dizem que os líderes seniores de sua 
empresa genuinamente apoiam a 
flexibilidade74%

Acreditam que sua organização terá 
mais sucesso com trabalhadores 
remotos/híbridos74%

Gostam de trabalhar remotamente 
100% do tempo54%

Estão preocupados que os trabalhadores 
remotos tenham dificuldade em 
avançar/serem promovidos72%

Estão preocupados com a potencial 
deterioração da cultura organizacional72%

O RH se tornará um mediador 
importante facilitando esta 
conexão.

Principais ações sendo tomadas: 
#1 Oferta de treinamento sobre trabalho flexível/colaboração 
#2 Criação de um ambiente seguro para compartilhar preocupações 
#3 Investimento em tecnologia avançada de colaboração
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Para trabalhadores e homens mais 
velhos, a perda de conexão com colegas 
de trabalho é um grande problema ao 
se trabalhar remotamente. A geração
Z é mais propensa ao aumento do 
estresse e a um impacto negativo
em seu bem-estar.16 O que levaria
as pessoas de volta ao trabalho no 
escritório? Tanto homens quanto 
mulheres dizem que considerariam 
voltar ao local de trabalho se a 
presença pudesse fazer com que
fossem promovidos mais rapidamente
ou sentissem que estão perdendo 
oportunidades de aprendizado. Mas os 
homens estão mais propensos do que 
as mulheres  a incluir o desejo de 
conversar com colegas seniores como 
um motivo para voltar ao trabalho 
presencial.

A partir do momento que a sala de 
estar tornou-se o cercadinho de 
criança e o escritório, é cada vez mais 
difícil desligar mentalmente e ir 
embora fisicamente. O trabalho 
presencial oferecia estrutura e limites 
físicos entre o profissional e o pessoal. 
Sem ele, as empresas lutam para que 
suas pessoas produzam o seu melhor, 
à medida que entendem e apoiam a 
situação de onde eles passam seu 
tempo e com quem. Os executivos
C-Level reconhecem que há um 
trabalho significativo a ser feito para
a evolução da cultura de trabalho 
flexível nas empresas, e o RH atesta  
que são muitos os desafios de se 
reimaginar a cultura da empresa 
quando ela transcende locais e fusos 
horários.

Quase todas as empresas (98%) estão 
tomando medidas para criar uma 
cultura de trabalho híbrida e saudável. 
No topo da lista (em vigor em 39%
das empresas) estão o treinamento
de funcionários, ferramentas digitais 
para apoiar o bem-estar emocional
dos trabalhadores remotos e a criação 
de um ambiente seguro para que
todos os funcionários compartilhem

preocupações. As empresas de alto 
crescimento têm sido mais ousadas 
em suas estratégias de trabalho 
híbrido.

O que as organizações de 
alto crescimento fizeram de 
diferente em 2020–2021?

• 36% ofereceram a opção de uma 
semana de trabalho de quatro dias.

• 47% ajustaram as estratégias de 
talentos para atrair trabalhadores
freelance e outros talentos 
não tradicionais.

• 51% perguntaram aos funcionários 
onde eles querem trabalhar e como 
eles trabalham melhor.

• 52% reformaram suas instalações 
para um trabalho híbrido mais
digital.

• 54% institucionalizaram a
flexibilidade em normas de cultura. 

A empreendedorização do trabalhador
significa que as pessoas querem
fazer suas próprias escolhas sobre 
como trabalhar e esperam que
seu empregador as deixem livres
para fazê-lo. Mas elas também
querem clareza sobre o escopo
e a oportunidade de “renegociar
o contrato” quando a carga de 
trabalho sair do controle. Essa nova 
abordagem evita o gerenciamento
de comando e controle em favor da 
parceria e aumenta a importância do 
estabelecimento de metas, calibrando 
expectativas e estabelecendo pontos 
de contato regulares. Tudo isso é
ainda mais difícil com uma equipe 
dispersa, mas apenas uma em cada 
quatro empresas atualmente oferece 
treinamento sobre como liderar em um 
ambiente virtual ou misto.

16 New Shape of Work podcast series. “Support Mental Health when Returning to the Workplace.”
Disponível em www.mercer.com.

Funcionários em 
desenvolvimento 
são duas vezes mais 
propensos a se sentir 
à vontade quando 
recusam solicitações 
irracionais e a 
trabalhar para um 
gerente que os apoia
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A empresa global de tecnologia SAP cria um modelo de flexibilidade que dobra, mas não quebra

Quando o mundo inteiro fica remoto da noite para o dia 
por causa de saúde e segurança, o retorno ao trabalho
não pode ser como era antes. A SAP adotou a flexibilidade 
global para toda a sua força de trabalho, o que tornará o 
trabalho flexível a norma e não a exceção como parte de 
um modelo de trabalho híbrido. Este “Compromisso de 
Flexibilizar” está sendo conduzido por um setor interno de 
futuro do trabalho com um líder dedicado. “Em parceria 
com o RH, com o negócio, com gestores e funcionários, os 
desejos dos funcionários são equilibrados com orientação 
para criar soluções que sejam tanto inovadoras quanto 
viáveis para diferentes grupos de talentos e diferentes 
tipos de trabalho”, confirma Christian Schmeichel, Diretor 
de Futuro do Trabalho da SAP.

O modelo de trabalho híbrido da SAP permite que os 
funcionários equilibrem quando, como e onde trabalham 
melhor, considerando os requisitos do negócio e a 
legislação local. Na realidade, a natureza diversa
da tributação do país e as estruturas de benefícios 
obrigatórias significam que todos os funcionários
precisam estar “ancorados” em um local (pelo menos até 
que o mundo alcance a realidade de uma força de trabalho 
verdadeiramente móvel). E os funcionários que optam
por flexibilizar a mudança de uma área de baixo custo
para uma área de alto custo entendem que não podem 
esperar um ajuste imediato do custo de vida. A mobilidade 
de talentos será equilibrada entre as necessidades 
empresariais e individuais para gerar resultados
vantajosos para todos.

Compromisso 
com flexibilidade 
na parceria

A SAP também quer ajudar os funcionários a relembrar 
a “mágica” que acontece quando eles se reúnem 
pessoalmente. Com frequência, os melhores resultados 
vêm do fato de se estar no escritório alguns dias por 
semana. Essa se tornou uma mensagem importante, 
especialmente para os funcionários em início de carreira. 
Alguns trabalhadores da Geração Z, por exemplo, se 
formaram na pandemia e nunca trabalharam no local, 
então talvez eles não consigam ver o que falta no trabalho 
virtual quando se trata de orientação e aprendizado, e 
ainda tenham que experimentar pessoalmente a cultura 
vibrante da SAP.

Para coordenar e, mais importante, comunicar as 
realidades do dia-a-dia do compromisso de flexibilidade, 
a SAP está criando diretrizes globais para gerentes sobre 
como tratar salários e benefícios. O Flex desempenhará um 
papel fundamental para ajudar a SAP a apoiar sua cultura 
de transformação, inovação, justiça, digitalização e alto 
desempenho. Esse espaço evoluirá para a SAP e outros à 
medida que o mundo aprender a se adaptar a uma nova 
norma de trabalho. 

“Nosso compromisso de flexibilidade exige que 
consideremos a pessoa como um todo e busquemos 
apoiar todo tipo de trabalho e trabalhador com relação 
aos seus benefícios, suas escolhas e no atendimento 
de suas necessidades futuras”, diz Chetna Singh, Líder 
Global de Remuneração Total na SAP. “Nós realmente nos 
preocupamos com nossos funcionários e os vemos como 
nossos maiores clientes e consumidores.”
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Fazer parcerias de forma 
equitativa e individualizar 
a remuneração
Uma mentalidade de parceria
é construída com base na 
confiança, transparência e 
equidade. A boa notícia é que
a confiança dos funcionários
em suas empresas está em
alta como nunca (consulte a
Figura 16). A transparência está 
mais para um desafio, embora
a regulamentação esteja
dando um empurrão nos mais 
atrasados.

Figura 16. 80% dos funcionários acreditam que sua organização fará a coisa certa por eles este ano

Embora a abordagem das lacunas de 
equidade ocupe a terceira posição na lista 
de prioridades de remuneração/benefícios 
do RH este ano, os executivos do C-Level 
continuam a classificá-la como uma das 
últimas prioridades na lista de iniciativas 
com a força de trabalho que trarão maior 
retorno sobre o investimento.

Grandes parceiros se concentram em 
carreira, saúde e equidade salarial 
para se manter à frente 

Para algumas empresas, a onda de 
gastos no final de 2021 representou 
um ajuste há muito desejado nas 
filosofias salariais que estavam fora de 
sintonia com os modelos modernos 
ou serviu para corrigir a lacuna entre 
filosofias salariais e práticas salariais. 
Outras aproveitaram a oportunidade 
para abordar as desigualdades 
negligenciadas entre as populações (ou 

estão planejando fazer isso este ano, 
como é o caso do setor de manufatura, 
no qual 46% das empresas dizem que 
abordar a igualdade salarial é uma
das principais prioridades para 2022).
À medida que CHROs e CFOs lutam
para encontrar terreno estável após 
sucessivos ajustes fora do ciclo e bônus 
pontuais, há uma demanda por modelos 
de pagamento mais ágeis e 
diferenciados que possam se alinhar 
tanto às filosofias de pagamento quanto 
à precificação dinâmica do mercado.

Os executivos podem estar 
subestimando a importância do senso 
de justiça percebido. Funcionários 
(especialmente homens) que sentem que 
estão sob risco de esgotamento dizem que 
a razão número um é não estar sendo 
suficientemente remunerado por seus 
esforços.

Mas a equidade, principalmente em 
remuneração, pode ser a mais complexa 
de todas – com as empresas sendo 
pressionadas a se comprometer com um 
salário justo e a considerar a equidade 
entre modelos de trabalho, empregos, 
gênero, raça e, agora, localização. 

Confiança do trabalhador (visão do funcionário) Transparência do empregador (visão do RH)

Confio que minha 
organização fará a 
coisa certa para a 
sociedade (82%)

subindo de 
66% em 2020

Nossa empresa 
tem políticas 

transparentes sobre o 
trabalho flexível (35%)

Adotamos 
transparência radical 

sobre as faixas 
salariais 

(23%) 

Eu confio no meu 
gerente para me 

proteger 
e defender (79%)

Nós temos 
uma plataforma 

de tecnologia para 
garantir transparência 

nas oportunidades 
para trabalhadores 
temporários (46%)

Nos comunicamos 
com os 

colaboradores de 
forma mais empática 

e transparente em 
2021 (88%)

Eu confio que 
minha organização 

me ensinará as 
habilidades que 

precisarei se meu 
trabalho mudar como 

resultado da IA   ou 
automação 

(77%) 
subindo de 55% 
em 2020

Eu confio que minha 
organização não 

divulgará informações 
confidenciais sobre 

mim a terceiros (76%) 

subindo de 
40% em 2020

subindo de 
66% em 2020

2 3 4 51



Oferecer mais tipos de remuneração e compensasão (ex.: bônus 
pontual, cartões-presente, folga)

Corrigir a remuneração para aqueles que estão abaixo do 
benchmark

Ajustar proativamente a remuneração para tratar a equidade 
interna

Aumentar o pacote de benefícios para aumentar a remuneração 
total

Aumentando os bônus de retenção

Oferecer pacotes de remuneração mais personalizados (ex.: 
divisão de fixo versus variável etc.)

Aumentar significativamente a remuneração de todos os 
funcionários

Melhorar os planos de remuneração e premiação dos executivos

Adotar a transparência absoluta sobre faixas salariais

Ajustar a remuneração para refletir os novos locais de trabalho 
dos funcionários

Priorizar o pagamento por colaboração/sucesso em grupo ao 
invés de contribuições individuais

Melhorar/ajustar as comunicações sobre remuneração

Desenvolver uma estratégia de remuneração para trabalhadores 
temporários

Mudar para pagamento por competências, independentemente 
do local de trabalho do funcionário

Reduzir a governança global para as decisões de remuneração

Figura 17. Estratégias de remuneração totais para retenção de talentos

28%

30%

28%

26%

26%

26%

26%

25%

25%

25%

24%

23%

23%

21%

17%

Para muitos papéis, as organizações 
talvez não consigam controlar 
quanto tempo as pessoas dedicam 
ao trabalho. Mas elas podem ajudar 
as pessoas a não se sentirem mal 
pagas e sobrecarregadas. Funcionários 
em crescimento são duas vezes mais 
propensos a dizer que suas empresas 
tomam decisões justas e equitativas 
sobre pagamento e promoção, 
uma descoberta que se manteve 
consistente ano após ano. Uma 
questão de longa data que precisa de 

correção é a equidade salarial interna 
para a externa. A escassez de talentos 
pressionou as empresas a pagar um 
prêmio por novas contratações e fez 
com que a remuneração interna se 
tornasse ainda mais desconectada 
da dinâmica do mercado externo.17 

Apenas uma em cada três organizações 
tem uma filosofia de remuneração 
que afirma que o pagamento deve 
ser externamente competitivo e 
internamente consistente. A equidade 
interna ficou ainda mais complicada 

com os contratos de trabalho remoto/ 
híbrido. Mais de 80% dos executivos     
C-Level e líderes de RH acreditam que as 
pessoas devem receber o mesmo pelo
mesmo trabalho, independentemente de 
onde trabalhem. Uma mudança para 
pagamento baseado em competências 
é uma solução, algo que uma em cada 
quatro organizações está adotando 
este ano (consulte a Figura 17).

17 Mercer. “Are Companies Adjusting Salary Increase Budgets Due to Rising Inflation?”. Disponível em taap.mercer.com.
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18 Mercer. Health on Demand, 2021. Disponível em www.mercer.com.
19 Somerville H. “Uber, Lyft to Offer Some Drivers Shares in Stock Market Listing.” Disponível em www.reuters.com.

Com o mercado de trabalho de 2022 aquecido, é finalmente o 
momento de se repensar a remuneração?

Remuneração independente de localização: O trabalho remoto 
causará uma mudança fundamental nas estratégias de remuneração? 
Uma possibilidade é uma abordagem 3D – onde as pessoas ganham
o que merecem, com base no que entregam e nas habilidades que 
desenvolvem. Outra é a normalização dos níveis de remuneração em 
nível global (taxas transatlânticas) ou nacional (taxas interregionais),
à medida que as empresas perceberem que habilidades altamente 
valorizadas e difíceis de encontrar podem estar localizadas em qualquer 
lugar.

Pagamento de acordo com o ritmo do trabalho: Doze meses parecem 
uma eternidade hoje em dia; as revisões anuais de remuneração não
são mais adequadas para a época? Ajustes salariais mais frequentes
– intimamente ligados a quando os funcionários aprendem uma nova 
habilidade ou causam um impacto significativo – podem ajudar na 
retenção e motivação. A remuneração ágil reflete em uma natureza mais 
ágil do trabalho baseado em projetos e no valor do projeto para a 
empresa.

Remuneração total flexível: Um passo para além dos benefícios 
flexíveis — por que não permitir que os funcionários decidam seu mix 
de remuneração (ex.: porcentagem de pagamento em risco versus 
garantido, capacidade de pagar por dias de folga adicionais etc.)?

Prêmios baseados em valor: O alinhamento das recompensas com o 
que cada funcionário mais valoriza é outra maneira de individualizar
as recompensas. Por exemplo, alguém que valoriza o ensino superior 
pode conseguir uma vaga patrocinada em uma universidade em
vez de um aumento salarial. Se as empresas coletarem informações 
sobre as principais motivações de seus funcionários, elas poderão
usar a tecnologia para “incentivar” os gerentes a oferecer opções de 
remuneração alternativas que ofereçam mais retorno pelo investimento.

Pagamento por competências: Originalmente mais popular para 
competências digitais escassas, a prevalência de modelos de pagamento 
por competências está aumentando à medida que as empresas 
percebem que esse tipo resolve muitos dos desafios das estruturas de 
remuneração usadas atualmente.

Salários definidos pela equipe: Com frequência, as decisões de 
remuneração são tomadas por líderes empresariais, pelo RH e comitês 
que estão longe da realidade do dia a dia do trabalho. Startups e até 
mesmo empresas maiores estão permitindo que os membros da equipe 
decidam quem merece o quê e quanto.

Com todos os métodos não tradicionais, os empregadores estão avançando 
criteriosamente, sem intenção de criar novas lacunas na equidade salarial 
ou na competitividade.

A equidade na saúde também se 
tornou fundamental para o novo 
acordo de trabalho: Um em cada três
funcionários espera que sua organização 
implemente padrões mínimos para 
ofertas de saúde e bem-estar para todos 
os trabalhadores. A consistência com os 
valores organizacionais inclui a oferta 
de benefícios que realmente cause 
impacto.18

A garantia de que políticas de
saúde, prêmios e deduções sejam 
estruturadas de acordo com os
índices salariais, bem como os custos 
de saúde, ajuda os trabalhadores
mais vulneráveis a não serem tão 
impactados pelos gastos com saúde. 
Também é importante alinhar os 
benefícios aos novos modelos
de força de trabalho para que os 
trabalhadores temporários recebam 
um nível equivalente de proteção
à saúde, como funcionários. O
princípio da equidade se aplica
além dos benefícios de saúde
(ex.: estendendo a distribuição de
ações a funcionários horistas e até 
trabalhadores temporários, como a 
Uber e a Lyft fizeram em seus IPOs).19 

Há muito espaço para melhorias, já
que apenas 37% das organizações estão 
trabalhando em direção à portabilidade 
de benefícios para trabalhadores 
temporários e apenas 24% fornecem
aos trabalhadores temporários acesso a 
benefícios por meio de uma plataforma 
independente.
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20 Garrad L, et al. “Why Money Alone Won’t Solve the Problem.” Disponível em www.mercer.com.

Organizações empáticas estão se 
concentrando na experiência da 
remuneração total

O pagamento é crucial – mas no clima atual, um 
salário competitivo é uma aposta. Uma vez que
a remuneração seja percebida como justa, os 
funcionários considerarão seu pacote total de 
remuneração, incluindo não apenas pagamento
e benefícios, mas também condições de trabalho, 
aprendizado e oportunidades de carreira.

Lidar com as inadequações do passado
exige que as empresas encontrem uma nova 
maneira de garantir que as pessoas saibam
o valor de seu pacote de remuneração total, 
para que possam fazer escolhas conscientes 
ao comparar oportunidades.20 Outra maneira 
que as empresas podem evitar outra onda de 
demissões é conectar a contribuição ao cargo ou 
outras taxas de elegibilidade que incentivam 
as pessoas a permanecer. Outra é oferecer 
prêmios personalizados (ex.: ajudar um 
indivíduo a quitar uma dívida estudantil ou 
fornecer uma ajuda de custo para cuidados

com crianças ou a cuidadores) alinhados ao
que as pessoas realmente valorizam – já está
na agenda de uma em cada quatro organizações 
este ano. A tecnologia pode ajudar, não apenas a 
personalizar os pacotes, mas também a sinalizar 
desigualdades que muitas vezes fazem parte dos 
processos tradicionais de gestão de desempenho 
e revisões de remuneração.

O contrato lifestyle é alimentado por escolha, 
comunicação e conexão. O aprimoramento das 
estratégias para entender as necessidades não 
atendidas, bem como encontrar novas maneiras 
de comunicar as opções disponíveis, pode ajudar 
os funcionários a entender o que está disponível 
e fazer compensações inteligentes.

Em uma época em que os funcionários
estão mais ativos no mercado e em geral, as 
organizações empáticas estão expandindo a 
mentalidade de parceria: tratando colegas em 
tempo integral e provisórios com o mesmo 
cuidado, sendo claros sobre as expectativas e se 
concentrando em ser um parceiro de escolha.
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Recomendações

Por onde começar
1. Construir uma mentalidade de parceria

em toda a sua empresa. Defina o que é 
necessário para ser um bom parceiro para 
diferentes grupos de partes interessadas. 
Oriente os gestores e funcionários para definir 
expectativas claras para diferentes modelos de 
trabalho, formas de trabalhar e implementar 
formatos digitais de colaboração efetiva. 
Treine gestores para a gestão de talentos 
em diferentes contextos: temporais, 
geográficos e digitais.

2. Redefinir contratos e expectativas. Mapeie 
seu ecossistema de talentos e considere como
os arranjos contratuais talvez tenham que ser 
mudados para oferecer maior flexibilidade 
para o indivíduo e a organização.

3. Assegure que suas campanhas de 
escuta levem ao aprendizado e à ação
organizacional desenvolvendo uma estratégia 
de resposta rápida. Investigue as descobertas
a partir dos dados, identifique oportunidades 
de melhoria e experimentação. Construa
novas ideias que melhorem a experiência e o 
desempenho dos funcionários.

4. Avaliar a melhor forma de oferecer opções
de trabalho flexível para todos. Vá além
da flexibilidade baseada em localização para 
expandir o acesso a arranjos de trabalho 
flexíveis. Considere como a flexibilidade 
baseada no tempo, o trabalho em meio
período ou o trabalho por projeto podem ser 
diferenciais para o talento no local de trabalho.

5. Reduzir os riscos do trabalho remoto/ 
híbrido. Combine dados dos Sistemas de RH
com percepções de atitudes para identificar 
padrões, problemas e vínculos relacionados a 
talentos críticos e resultados de negócios (ex.: 
rotatividade, desempenho).

6. Preparar os gerentes para anular os vieses
na remuneração, provisão e promoção 
associados a novos modelos de trabalho.
Revise seu EVP para garantir que ele agregue 
valor e seja justo para todos os grupos de
força de trabalho (incluindo trabalhadores 
temporários) e evolua a experiência do 
funcionário para refletir o contrato de 
desempenho (colaborador por completo). 
Reimagine como os empregos podem parecer 
através da ideia do Lifestyle.

Sugestões para Acelerar
1. Seja conhecido como um parceiro de escolha.

Implemente sistemas de feedback recíproco 
com trabalhadores temporários e outros 
parceiros. Responsabilize os gestores por 
resultados de trabalho em condições saudáveis 
com diferentes modelos de trabalho.

2. Mude de flexibilidade “obrigatória” para 
flexibilidade orgânica no fluxo de trabalho,
investindo em tecnologia para facilitar a 
logística do trabalho híbrido. Ancore-se na 
confiança como um elemento central da sua 
cultura corporativa ao testar novas formas de 
parceria.

3. Ressegmentar seu EVP para novos modelos
    de trabalho. Entenda quais arranjos de trabalho

seus funcionários atuais realmente valorizam e 
o que pode motivar o talento almejado a 
entrar na organização. Identifique diferenciais 
em sua estratégia de remuneração total para 
atender às necessidades não atendidas. 
Enfrente as barreiras colocadas ao trabalho 
temporário, abordando as lacunas nas 
proteções financeiras e de saúde para 
promover a equidade.

4. Incorporar uma mentalidade de parceria em
seus programas de remuneração. Considere 
diferentes estruturas de remuneração para 
diferentes modelos de trabalho, refletindo o 
valor de mercado das competências (expanda 
seu grupo de colegas entre setores e geografias 
para trabalhos remotos). Premie o desempenho, 
incentive o desenvolvimento e promova a
justiça. Seja transparente sobre como as
decisões de pagamento são tomadas e as 
implicações das filosofias de pagamento.

5. Utilize a tecnologia para incorporar 
considerações de equidade salarial na
entrega de programas de remuneração, em
vez de depender dos critérios do gestor ou das 
análises “após o fato”.

6. Usar a inteligência de talentos para ficar
conectado ao que importa. Reduza o
risco de “perda de contato” garantindo que 
novas contratações, contratações diversas
e trabalhadores remotos estejam formando 
relacionamentos de valor agregado. A análise
de rede e de sentimentos pode ajudar a  
manter-se informado sobre o que os 
funcionários dizem e fazem.
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Caminhos com 
propósito

O aumento da longevidade e as taxas 
de natalidade mais baixas fazem com 
que muitos países se perguntem:
“Quem cuidará de nossos idosos?” Em 
Cingapura, a Agency for Integrated 
Care (AIC), um provedor corporativo 
independente de atendimento
ao idoso do Ministério da Saúde, 
pretende atender ao chamado.

A AIC sabia que sua missão de
oferecer continuidade de cuidados à 
população envelhecida de Cingapura 
era atraente para jovens trabalhadores 
que querem fazer a diferença. Então, 
por que estava lutando para atrair
e reter o pessoal de apoio? A partir
de grupos focais e outros canais de 
escuta, eles entenderam que os papéis 
de apoio eram percebidos como
tendo um plano de carreira limitado, 
tornando-os menos atraentes. Assim,
a AIC decidiu reformular o papel
focado não na eficiência (como é 
frequentemente o caso), mas sim em 
permitir que os funcionários, por meio 
de aprimorarmento e treinamento no 
trabalho, tenham uma escolha sobre
os próximos passos.

Como o setor de saúde de Cingapura
é fortemente regulamentado, a chave 
para o sucesso foi fazer parceria e 
manter uma comunicação constante 
com reguladores, órgãos profissionais 
e organizações de assistência 
comunitária. Isso exigiu que a
equipe de RH da AIC aprimorasse

suas habilidades de influência para 
expor as escolhas e implicações que 
sustentavam esses novos arranjos de 
trabalho. 

Embora, no fim, ela tenha sido 
bem sucedida, em avaliação de 
lições aprendidas, a AIC teria se 
envolvido com o lado regulatório 
anteriormente para se aprofundar 
no processo envolvido na mudança 
regulatória. Isso teria trazido uma 
compreensão mais rápida das 
necessidades das partes interessadas 
e um conhecimento avançado do que 
a AIC precisaria para garantir que 
os especialistas certos conduzissem 
suas recomendações. Ser um grande 
parceiro significava não apenas 
projetar o trabalho em torno de como 
as pessoas queriam trabalhar, mas 
também envolver os membros de 
sua população-alvo para moldar a 
comunicação. 

Obviamente, os verdadeiros 
beneficiários desses esforços 
são os próprios idosos. Embora a 
reformulação do trabalho tenha 
ajudado a resolver o problema de 
atração e retenção, ela resultou em 
um novo nível de continuidade do 
cuidado. Contudo, ainda nos primeiros 
dias, após o piloto, a AIC viu melhorias 
na satisfação dos funcionários e os 
supervisores relatam que as novas 
funções estão agregando valor aos 
idosos.

A Agency for Integrated Care, uma prestadora de cuidados para pessoas seniores de 
Cingapura, contou com parcerias para reformular seus papéis de pessoal de apoio
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Construir o 

bem-estar integral
Cultive uma força de trabalho saudável 

com benefícios que importam

A pandemia expôs e agravou as lacunas de saúde e riqueza 
de diferentes populações, ressaltando que a acessibilidade

e a viabilidade dos cuidados não são suficientes. O ROI
de bem-estar que importa hoje tem menos a ver com o 

retorno do investimento (com foco na redução de custos 
relacionados à saúde) e mais com o que faz diferença para 
proteger o bem-estar atual e futuro da força de trabalho. 

Assim, o ônus recai sobre os empregadores para lidar com 
as necessidades não atendidas dos funcionários e garantir 
que eles sejam emocional, físico, social e financeiramente 
saudáveis. Organizações empáticas são solidárias com as 
circunstâncias pessoais e familiares de seus funcionários. 
Elas suportam ativamente as conquistas de bem-estar de 

toda a sua força de trabalho, incentivando comportamentos 
de trabalho saudáveis, gratificantes e sustentáveis e 

oferecendo suporte personalizado durante os momentos 
importantes.

3
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Envolver a pessoa como
um todo para impulsionar a 
sustentabilidade
Com a pandemia e suas consequências, a saúde 
foi arremessada para o centro do palco. 
A maioria das empresas avançaram  – 86% dos 
funcionários dizem que suas empresas forneceram
um ambiente de trabalho seguro durante esse 
período. A responsabilidade compartilhada não 
está retrocedendo. Hoje, o apoio ao bem-estar 
dos funcionários é uma combinação entre a
demonstração de que a empresa se preocupa e a 
mitigação dos principais riscos que afetam 
a continuidade do negócio, a marca e a segurança.

Riscos associados a pessoas,  especialmente  ligados ao  bem estar
e exaustão  pesam sobre as cabeças dos gestores de recursos 
humanos e de riscos.21 Mais de um em cada três executivos dizem 
que a pandemia os ajudou a perceber que seu investimento na
saúde e bem-estar dos funcionários gerou um retorno mensurável. 
Eles querem que esse investimento continue – os executivos 
acreditam que o bem-estar integral seja a iniciativa da força de
trabalho que fornecerá os segundos melhores resultados do negócio 
(perdendo apenas para a requalificação). E dois em cada cinco 
executivos têm métricas de saúde dos funcionários em seu scorecard 
pessoal (um aumento em relação a 2020, quando apenas um
em cada cinco CEOs foi avaliado conforme o bem-estar dos 
funcionários).

Bem-estar integral: da saúde ao retorno no investimento nela 

Quando solicitados a descrever o futuro do trabalho, um em
cada três funcionários disse que se trata de equidade. Eles esperam 
que os empregadores deixem de oferecer apenas benefícios
para serem parceiros ativos na construção de saúde e riqueza
do pessoal - ex.: garantindo acesso a cuidados de saúde de alta 
qualidade (onde ainda existem lacunas hoje, especialmente
em mercados emergentes), tendo uma contingência para
aqueles em crise financeira ou ajudando a fechar os déficits 
previdenciários. O foco nos resultados amplia a discussão
sobre fatores sociais determinantes da saúde. Esses fatores
não médicos geralmente dependem de necessidades não 
atendidas,22 de aspectos relativos a vida dos indivíduos e do 
ambiente de trabalho que causam estresse ou problemas de 
saúde - tais como dívidas, lacunas na poupança, acesso precário
à saúde ou cuidados limitados para crianças ou idosos, bem
como necessidades básicas de moradia, alimentação e 
transporte. Atender às necessidades da pessoa como um todo
é fundamental para levar resultados de saúde às diversas 
populações que compõem a força de trabalho e mostrar que a 
empresa realmente se importa (consulte a Figura 18).

Vincular o bem-estar aos valores

Hoje, as organizações estão refletindo
sobre como alavancar suas aquisições para 
aprimorar sua oferta em bem-estar, de modo 
alinhado a seus valores.23 Os líderes estão
se comprometendo e investindo em uma 
estratégia de bem estar holística e universal. 
Eles estão se perguntando:

• Oferecemos cobertura para doenças 
preexistentes? Parceiros do mesmo sexo?

• Os funcionários conseguem encontrar 
diversos prestadores de cuidados com os
quais possam se identificar?

• Quão inclusiva é a nossa cobertura? Nossos
benefícios discriminam indiretamente as 
condições de saúde mental (ex.: excluindo 
ferimentos auto-infligidos)?

• Quem é elegível aos benefícios: apenas 
funcionários em tempo integral ou também
trabalhadores de meio período, sazonais
e temporários? Podemos defender nossas 
disposições de exclusão?

• Podemos adotar uma abordagem mais 
gradual para evitar uma piora repentina
entre quem é coberto e não coberto? 
Temos desigualdade nos benefícios (tais 
como executivos com melhores proteções 
de saúde do que os trabalhadores da linha 
de frente) e que mensagem isso transmite 
sobre como valorizamos nosso pessoal?

• O que estamos fazendo para lidar com os 
mais vulneráveis? Devemos inverter a 
pirâmide para oferecer novos tipos de 
apoio às populações vulneráveis?

• Estamos investindo o suficiente em
nosso pessoal para mantê-los saudáveis, 
prósperos e produtivos?

21 Benefícios da Mercer Marsh. The Five Pillars of People Risk, 2021. Disponível em www.marsh.com.
22 Spinks G, et al. “It’s Time to Align the Needs of Your People to Your Total Rewards.” Disponível em www.mercer.us.
23 Mercer e Fórum Econômico Mundial. “Pathways to Social Justice: A Revitalized Vision for Diversity, Equity and Inclusion in the Workforce.” Disponível em

www.mercer.com.
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Figura 18. Benefícios para mostrar que você se importa

Benefícios 
variados e  

valorizados

Um cultura 
de cuidado

Flexibilidade 
significativa:
28% estão 
criando 
benefícios 
de saúde 
personalizados 
para diferentes 
grupos

Liderança de 
apoio:
39% dizem 
que um clima 
de liderança 
e confiança 
centrada no ser 
humano é uma 
das principais 
prioridades 
este ano

Comunicações 
cuidadosas:
84% têm planos 
de usar a IA 
para estimular 
o bem-estar dos 
funcionários, ou 
já o fazem hoje

Saúde com custo 
acessível: 
Funcionários em 
crescimento
são 2x mais 
propensos a dizer 
que sua empresa 
os ajuda a pagar 
cuidados médicos

Cuidado com a saúde 
virtual
26% estão planejando 
oferecer exames de 
saúde digitais

Inovação para lidar com as condições de saúde 
73% das empresas investiram em novos 
programas de saúde no ano passado

Práticas para criar um ambiente saudável e de apoio
35% estão priorizando a escuta e a participação inclusiva da 
força de trabalho este ano

Apoio com problemas de saúde mental, resiliência e relacionamento
34% planejam adicionar benefícios de saúde mental/emocional

Ajudar a gerenciar 
responsabilidades 
familiares, hábitos e 
objetivos de vida
31% estão planejando 
expandir a elegibilidade 
dos benefícios

Funcionários prósperos 
são 7x mais propensos a 
trabalhar para uma empresa 
que prioriza o bem-estar de 
seus empregados.
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Investir em bem-estar integral requer 
uma abordagem personalizada

Um novo foco na sustentabilidade das pessoas24 

está impulsionando uma avaliação mais
profunda da relação entre saúde, felicidade e 
produtividade. No passado, o bem-estar era um 
conceito mais restrito (principalmente focado em 
provisões de benefícios de saúde): programático 
(geralmente por meio de planos de saúde ou 
esforços de base não apoiados), superficial (ex.: 
frutas grátis, opções de ciclo para o trabalho) e 
fragmentado (definido e entregue no nível local). 
As multinacionais foram especialmente afetadas 
por programas descoordenados e isolados que 
eram difíceis de rastrear. O acesso inadequado a 
dados de saúde confiáveis e completos resultou 
em uma oportunidade perdida, não apenas em 
termos de obtenção de percepções, mas também 
na criação de uma experiência consistente de 
marca empregadora.

As empresas estão mudando suas abordagens,
de foco no local de trabalho para forma de 
trabalhar com as informações, unindo o digital
à entrega humana. Cuidar de uma força de 
trabalho cada vez mais diversificada requer
a compreensão de como as necessidades
e circunstâncias de diferentes populações 
mudaram. 85% dos líderes de RH reconhecem
a necessidade de hiperpersonalização para 
garantir que os benefícios atraiam e retenham 
talentos. Isso representa um afastamento total 
dos programas genéricos (a versão macro da 
tendência em direção à medicina individualizada). 
Mas com apenas 42% planejando individualizar 
remuneração e benefícios para diferentes grupos 
e 30% ressegmentando a força de trabalho
para melhor adequar os benefícios financeiros, 
ainda há um longo caminho a percorrer para se 
garantir que os benefícios realmente ofereçam 
valor tanto para o funcionário quanto para o 
empregador.

A relutância deles é compreensível – programas 
sob medida no passado levaram a complexos

24 Anderson K, et al. . “How People-Sustainability Is Key to 
Business Success.” Disponível em www.brinknews.com.
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25 Mercer Marsh Benefits. The Age of Adaptability: A Digital-First Approach to Benefits in a Post-Pandemic World, 2021. Disponível em
www.marsh.com.

desafios de governança, segurança 
cibernética e outras entregas. 
Para atender às necessidades dos 
indivíduos, muitas empresas estão 
buscando conceitos de mercado 
que ofereçam a melhor escolha. 
87% das empresas investiram em suas 
plataformas de benefícios em 2021 
ou planejam fazê-lo este ano, e duas, 
em cinco atividades de RH, já estão se 
apoiando na IA para modelar de forma 
dinâmica os modelos de cuidados com 
saúde e outras entregas.

Mais do que nunca, o ROI sobre o 
bem-estar é claro não apenas para 
os líderes de RH, mas também para 
os líderes de negócios seniores, um 
em quatro dos quais diz que os dados 
de uso e preferência dos funcionários 
ajudariam a melhorar as decisões 
das pessoas. As equipes de RH estão 

É claro que a 
saúde e o bem-
estar integral 
tornaram-se 
mais centrais 
para o debate 
sobre o futuro 
do trabalho.
Till Leopold, Fórum 
Econômico Mundial

inclinadas a usar os dados com mais 
eficiência para entender o perfil de 
saúde de suas organizações. Painéis e 
métricas de benefícios automatizados 
permanecem fora do alcance de 
muitos: 69% das organizações dizem 
que levaria mais de uma semana
para identificar seu benefício de
maior custo,25 indicando que os 
investimentos em tecnologia ainda
não estão ajudando as equipes de 
benefícios a utilizar de forma mais 
eficiente seus recursos. Mesmo que 
91% das empresas já “incentivem” os 
funcionários a fazer melhores escolhas
de bem-estar pessoal (ou planejem 
começar este ano), muitas ações 
podem ser tomadas, a nível individual, 
para que se possa ajudar as pessoas
a entender seus próprios riscos
de saúde e oportunidades de                    
autocuidado.
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A pandemia da COVID-19 destacou a necessidade 
de suporte adicional de saúde mental e
emocional para muitas empresas, e a Dell não
foi exceção. Com o intuito de resolver a questão, 
principalmente fora dos EUA, onde residem mais 
da metade dos membros de sua equipe, foi 
através de soluções personalizadas do programa 
de EAP internacional, já existente, que eles deram 
o primeiro passo para essa mudança. 

A Dell começou por Cingapura e Malásia, onde 
uma análise de seu histórico de reclamações 
médicas descobriu que dos funcionários que 
foram impactados por esgotamento e estresse, 
poucos procuraram apoio e suporte. E então vem 
a questão de, o que motivaria os funcionários a 
utilizar os recursos disponíveis? Com isso, a Dell 
focou em quatro áreas chave: reduzir o estigma 
associado a saúde mental; conscientizar a 
importância do bem-estar emocional; 
proporcionar um programa abrangente; e 
garantir fácil acesso a todos. 

Ficou claro que a necessidade local era de
um aplicativo – uma plataforma 100% digital 
completa para o bem-estar mental e emocional. 
O aplicativo oferece uma solução de ponta a 
ponta criada com base nas necessidades locais, 
em vários idiomas asiáticos e integrada ao 
ecossistema de benefícios existente da Dell.
Ele combina cuidados preventivos (sessão
de autocuidado digital, sessão de orientação 
virtual) e cuidados intensivos (suporte clínico 
imediato quando necessário). A Dell agora está 
considerando soluções regionais adicionais de 
saúde mental em outras regiões.

Tecnologia e Inovação são fundamentais para 
a Dell. Usando uma combinação de análise de 
dados e tecnologia, a Dell aproveitou seus 
pontos fortes para apoiar o bem-estar e a 
saúde mental dos membros da equipe e 
acredita que essa abordagem fortalece uma 
vantagem competitiva na atração e retenção 
de talentos.  

Tire um tempo para 
recarregar suas baterias
A Dell Technologies fecha a lacuna entre as ofertas e o uso de benefícios graças a um aplicativo móvel
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Estimular comportamentos 
saudáveis

26 Marsh McLennan. Digital Tools for Mental Health, 2020. Disponível em www.marshmclennan.com.

À medida que as empresas 
abordam a agenda de 
pessoas, estão olhando 
para além da definição de 
suas estruturas de cargos, 
buscando entender as 
pessoas por trás das telas
e de seus uniformes . Elas 
estão desenvolvendo suas 
estratégias de bem-estar 
integral para dar apoio no 
presente e proteger no 
futuro. Reconhecem 
que, uma vez que questões 
de equidade salarial são 
abordadas, é preciso se
diferenciar indo além da 
remuneração para atrair
e reter o talento de que 
necessitam.

Um impacto significativo da pandemia 
é que os funcionários agora percebem 
os benefícios voltados para saúde,
não apenas como uma parte esperada 
do contrato de trabalho, mas como
algo de verdadeiro valor. Um em três 
funcionários renunciaria a um aumento 
salarial em troca de ofertas adicionais de 
bem-estar para si ou para sua família.

As ofertas de bem-estar podem
ajudar a minimizar os riscos da atual 
espiral salário-preço. Muitas empresas 
reconhecem que remuneração e 
benefícios não podem mais ser 
considerados em separado. Elas
estão se perguntando: Quando o foco 
apenas no pagamento desaparecer, 
nossa organização será conhecida
pelo quê? Com 77% dos funcionários 
confiando que seu empregador os 
ajudará a pagar cuidados médicos
e 66% com despesas não previstas, 
muitas vezes são as pequenas coisas 
que permanecem na mente de um 
funcionário, como um empréstimo 
para a educação de um filho, suporte 
para lidar com obrigações fiscais 
pessoais ou auxílio para cuidados 
médicos.

A inovação em benefícios exige escuta 
constante e análise externa. Há três 
anos, um empregador era inovador 
simplesmente por oferecer acesso
à telemedicina; hoje, a telemedicina
é uma expectativa fundamental.
O mesmo ocorrerá em breve com 
soluções de cuidados médicos ou 
atendimento domiciliar (importante 
principalmente para trabalhadores 
remotos/híbridos), algo inédito há 
alguns anos. Os momentos que 
importam para as pessoas também 
evoluíram. Embora seja importante 
que os empregadores ofereçam apoio 
significativo durante o nascimento
de um filho ou a morte de um ente

querido, também é importante apoiar 
um sonho de educação ao longo da 
vida ou ajudar a gerenciar as perdas 
por causa de um evento climático 
catastrófico.

Você está bem? Levando o 
bem-estar mental a sério

A COVID-19 exacerbou o fardo da 
saúde mental para os trabalhadores
e suas famílias e jogou luz sobre
áreas que anteriormente haviam sido 
negligenciadas. Surtos contínuos, 
lockdowns e restrições sociais levaram 
a um aumento nos sintomas de 
estresse, ansiedade e depressão
em todo o mundo.26 Os números
deste ano são impressionantes:
81% dos funcionários sentem que
correm risco de esgotamento (uma 
resposta prolongada a elementos 
causadores de estresse ocupacional
em andamento), acima dos 63% já 
preocupantes antes da pandemia. Os 
líderes de RH reconhecem a exaustão 
dos funcionários como o risco número 
um para a agenda de transformação. E 
quase seis em cada 10 executivos estão 
preocupados com altas taxas de doença/ 
ausência de funcionários e fadiga do 
trabalhador remoto, classificando 
ambas entre as cinco principais 
preocupações da força de trabalho 
para 2022.
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Figura 19. Planos para promover o bem-estar dos funcionários a longo prazo

Fornecer informações e apoio para o bem-estar financeiro, 
físico, social e mental

Criar uma estratégia de bem-estar mental ou emocional 

Adicionar benefícios para endereçar os temas de  saúde 
mental ou emocional

Adicionar serviços para lidar com problemas de saúde física, 
incluindo a expansão da cobertura de seguro

Fornecer medidas preventivas direcionadas a vários grupos de 
força de trabalho

Expandir as elegibilidades para benefícios de saúde, proteção 
contra riscos e bem-estar

Viabilizar serviços de exames de saúde remotos/digitais

Monitorar e agir com responsabilidade sobre os indicadores 
de bem-estar total para diversos grupos

Oferecer maior acesso a opções de saúde virtual

Usar/expandir o gerenciamento global de benefícios para 
aprimorar a experiência do funcionário

Monitorar a falta de adoção de cuidados preventivos e exames

38%

36%

34%

32%

31%

31%

26%

31%

30%

29%

28%

8 em cada 10 
funcionários 
dizem que 
correm risco de 
esgotamento 
este ano

2 3 4 51

51



52Tendências Globais de Talentos 2022: Ascensão da organização empática e flexível

Com mais de uma em cada três organizações planejando 
introduzir uma estratégia de bem-estar emocional este ano,
os líderes estão começando a priorizar a saúde mental 
(consulte a Figura 20), reconhecendo que as soluções mais 
eficazes abordam uma ampla gama de problemas, desde a 
resiliência e apoio social até o acesso ao tratamento e apoio 
para crises, como suicídio e violência.26 As empresas líderes 
estão sempre vigilantes para garantir que seus programas 
não se tornem mais um exercício de “marque a opção 
desejada”, um problema que tem atormentado as ofertas
de bem-estar no passado. A definição de padrões mínimos 
em todo o continuum de saúde mental e a adoção de uma 
lente de DEI para garantir que as necessidades de todas
as populações de funcionários sejam atendidas são partes 
integrantes de uma estratégia de bem-estar impactante.

A saúde digital é uma grande promessa ao abrir o acesso 
a novas formas de apoio. Outra estratégia para mudar 
esta situação significativamente é projetar o trabalho 
tendo o bem-estar em mente. Os funcionários estão 
falando cada vez mais sobre culturas tóxicas de trabalho e 
cargas de trabalho insuportáveis. E embora os líderes de 
RH continuem preocupados com o trabalho remoto, com 
seis em cada 10 acreditando que isso afeta negativamente 
a saúde mental dos funcionários e aumenta a ansiedade, os 
funcionários não têm tanta certeza: Mais da metade diz que o 
trabalho remoto teve um impacto positivo sobre seu bem-
estar (59% dos homens e 54% das mulheres), e apenas 12% 
dizem que o impacto foi negativo. A chave para avançar 
nessa questão é reconhecer as consequências negativas do 
trabalho remoto ou digital prolongado, ao mesmo tempo 
em que se reconhece os benefícios que isso trouxe para a 
agenda das pessoas.

Ferramentas para ajudar os funcionários a desenvolver 
habilidades de enfrentamento, como atenção plena e resiliência48% 41%

Treinamento sobre como identificar e apoiar aqueles que 
enfrentam desafios de saúde mental50% 39%

Tenha hoje Planejado em 2022

Aconselhamento virtual de saúde mental via bate-papo por 
vídeo ou texto

Cobertura de plano de saúde para tratamento de saúde 
mental

Figura 20. Principais estratégias de apoio à saúde mental

46% 40%

45% 40%
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27 Gascón Enriquez O. “Using Benefits Plans to Mitigate the Mental Health Crisis.” Disponível em www.mercer.com.
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Figura 21. A maioria das pessoas se sente financeiramente segura hoje, mas mais da metade está 
preocupada com o futuro

Bem-estar financeiro rápido 

Trabalhadores de várias gerações, geografias e setores se 
preocupam com dinheiro: Mais da metade está preocupada 
com sua futura segurança financeira (consulte a Figura 
21), mais ainda no Japão (68%) e Cingapura (61%), bem 
como no varejo (59%), manufatura (58%) e setores de 
saúde (57%). Apesar dessas preocupações, apenas 33% 
das organizações garantem um salário digno para todos os 
trabalhadores e apenas 30% planejam ressegmentar a força 
de trabalho para melhor adequar os benefícios financeiros. 
Vale a pena notar que os trabalhadores com salários mais 
baixos se beneficiaram mais dos reajustes salariais durante 
a pandemia.27 Assim que a remuneração for corretamente 
dimensionada, elevar a discussão do âmbito de salário para 
o de riqueza pode fazer a diferença nas perspectivas dos 
funcionários. 

A incerteza financeira também está colocando a 
aposentadoria em risco, impulsionando duas das cinco 
principais razões pelas quais as pessoas planejam continuar 
trabalhando além da idade de aposentadoria. Em resposta, 
39% das empresas estão permitindo que os funcionários 
adaptem os benefícios de aposentadoria às suas circunstâncias 

pessoais e 38% estão proativamente oferecendo aos seus 
trabalhadores mais velhos diferentes opções de emprego, 
incluindo aposentadoria gradual. No entanto, esses
esforços talvez não sejam suficientes para garantir a 
adequação da aposentadoria, especialmente em mercados 
com menos proteções governamentais.

Organizações empáticas estão comprometidas em entender 
suas pessoas de maneiras cada vez mais diferenciadas
e individualizar os benefícios para atender às suas 
necessidades. A tecnologia desempenha um papel cada vez 
mais importante na viabilização da estratégia de benefícios. 
Quatro em cada cinco empresas (tanto domésticas de médio 
porte quanto grandes multinacionais) já estão usando ou 
planejando implementar uma plataforma de inscrição de 
benefícios orientada por IA (acima de 51% em 2020). Essas 
ferramentas estão possibilitando a criação de remuneração
total hiperpersonalizada e ajudam os funcionários a 
entender como as escolhas que fazem hoje podem afetar 
seu bem-estar amanhã. Ao proporcionarem uma maior 
conscientização dos indicadores de bem-estar integral e das 
capacidades analíticas aprimoradas, as empresas líderes 
podem prever a futura trajetória do seu patrimônio e da sua 
aposentadoria e resultados de saúde de longo prazo de seus 
funcionários.

Financeiramente 
seguro hoje

Preocupado com 
o futuro

Todos 51%79%

Oriente Médio 52%83%

Canadá 47%87%

US 48%79%

Hong Kong 53%89%

Austrália 43%84%

China39%78%

México 53%81%

Brasil 54%65%

França 48%76%

Alemanha 42%79%

Itália 59%83%

África do Sul 51%65%

Reino Unido 57%73%

Índia46%88%

Cingapura61%81%

Japão 68%73%

28 Federal Reserve Bank of Atlanta. “Wage Growth Tracker.” Disponível em www.atlantafed.org.
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Recomendações

Por onde começar
1. Envolver a liderança sênior do negócio 

(incluindo C-level, líderes de operações e de
risco) podem impactar na avaliação de como a 
saúde e o bem-estar dos funcionários afetam 
os negócios. Procurar oportunidades para 
colaborar na mitigação dos principais riscos
de pessoas que levam à continuidade dos 
negócios, ameaças à marca e ao atendimento 
ao cliente.

2. Realizar atividades de escuta dos 
colaboradores para criar “personas” que os
represente e assim, reformular as práticas
de recompensa (remuneração total) e o EVP. 
Considerar o que os funcionários necessitam 
e valorizam (em vez de práticas indexadas no 
mercado) como elemento de orientação.

3. Garantir que sua estratégia de bem-estar
integral contemple as dimensões físicas, 
mentais, sociais e financeiras e que seja 
culturalmente relevante e adequada para a era 
pós-pandemia. Aprimorar os benefícios que 
você oferece e como são oferecidos com base 
no que é mais importante para seu pessoal e 
quando.

4. Distancie-se da mediana de mercado
e busque se destacar nos benefícios 
ofertados. Considerar as necessidades das 
populações de talentos que foram deixadas
de fora no passado (ex.: mulheres, início de 
carreira, pais solteiros, trabalhadores por 
turnos, trabalhadores com salários mais 
baixos, etc.). Revisar sua proposta de bem-
estar versus tempos digitais versus valores     
da empresa.

5. Questionar se seus planos de benefícios
têm um viés não intencional embutido.
As redes médicas são suficientemente 
diversificadas? As comunicações chegam às 
populações desfavorecidas? Existem barreiras 
de transporte, habitação ou outras?

6. Comunicar, comunicar, comunicar
especialmente sobre benefícios e
outros elementos de seu EVP por meio
de ferramentas e plataformas digitais 
aprimoradas para funcionários. Oferecer 
comunicações pequenas e interações 
socialmente orientadas de influenciadores 
internos.

Sugestões para Acelerar
1. Liderar as pessoas de forma “sustentável”.

Proteger a saúde psicológica e mental como 
prioridade e monitorar indicadores sociais, 
engajamento e presenteísmo para medir o 
impacto dos planos de benefícios. Considerar 
abordagens robustas de gerenciamento
de benefícios para construir resiliência 
organizacional em face às crises.

2. Fazer dos benefícios e de uma cultura 
saudável o núcleo do seu EVP. Fornecer
abordagens digitais/móveis para acessar 
benefícios, promover o bem-estar por meio
de mensagens de liderança e entregar o EVP 
durante todo o ciclo de vida do funcionário 
(desde espaços virtuais de divulgação de vagas, 
até processos de integração e mudanças de 
forma de viver). Medir os pontos de contato e
a atividade para ficar alerta às mudanças nas 
preferências da força de trabalho.

3. Concentrar-se em impactar os resultados
de saúde usando dados de saúde, morte e 
deficiência para entender os problemas de 
saúde que mais afetam sua força de trabalho.
Procurar oportunidades para abrir o acesso, 
especialmente em mercados onde os sistemas 
públicos são menos robustos e os programas 
privados são limitados. Envolver a força de 
trabalho na identificação de maneiras de 
melhorar o bem-estar financeiro e a adequação 
de pensões.

4. Procurar maneiras de adicionar opções 
sem adicionar complexidade. Considerar
soluções de mercado, contas de gastos e 
benefícios voluntários. Usar impulsionadores 
dinâmicos e variados para ajudar os 
funcionários a fazer escolhas saudáveis.

5. Incorporar soluções digitais e inovações 
em saúde, incluindo opções de autocuidado.
Considere isso tudo em planos para melhorar a 
experiência do funcionário.

6. Delegar responsabilidades não essenciais, 
tais como gerenciamento de benefícios globais
e mudanças de projeto/fornecedor/utilização 
para diminuir a carga administrativa do RH e 
garantir uma governança consistente, enquanto 
prepara as bases para mais benefícios e 
personalização baseados em dados.
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Projetando 
futuros financeiros

Os programas de bem-estar financeiro 
da Adobe estão focados em ajudar os 
funcionários a se sentirem capacitados 
com informações e confiantes para 
agir de modo a garantir seu futuro 
financeiro. Por meio do portal 
benefits.adobe.com, os funcionários 
têm acesso completo a recursos 
como orientação financeira, proteção 
de identidade e monitoramento 
de crédito, planejamento de 
aposentadoria e muito mais. Há 
também eventos ao vivo “fale com um 
especialista”, que atraíram mais de 
2.000 funcionários discutindo tópicos 
como diversificação de investimentos, 
gerenciamento de finanças em tempos 
incertos e compra de casas. 

Para complementar os recursos 
corporativos, os funcionários 
da Adobe criaram sua própria 
comunidade digital de “finanças 
pessoais”. O que começou como 
um grupo de algumas centenas de 
funcionários cresceu para mais de 
5.000 usuários ativos, que discutem 
tópicos desde conceitos básicos de 
orçamento até gerenciamento de 
empréstimos estudantis e plano de 

compra de ações para funcionários 
da Adobe. A empresa agora procura 
na comunidade percepções para 
entender e responder ao que é mais 
importante para os funcionários em 
tempo real. 

Desde que se envolveu com os 
funcionários e os ajudou em suas 
jornadas financeiras, a Adobe 
notou aumentos significativos de 
participação em programas dos 
EUA, como o plano de remuneração 
diferida, plano de aposentadoria 
401(k), Conta Poupança de Saúde e 
programas semelhantes fora dos EUA. 

Reconhecendo as diversas 
necessidades financeiras de seus 
funcionários globais e entendendo 
que essas necessidades mudarão 
com o tempo, a empresa continua 
atualizando os recursos para 
permanecer relevante. Uma das 
principais prioridades é garantir que 
esses recursos sejam fáceis de achar 
– encontrando os funcionários onde 
eles estão e durante os momentos 
importantes.

Como a empresa de software criativo Adobe criou um modelo para o bem-estar 
financeiro dos funcionários 
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Preparar para a 

empregabilidade
Atenda às necessidades de trabalho futuro com 

uma organização baseada em habilidades

A significativa lacuna de oferta e demanda em habilidades 
e trabalhadores destacou o papel que as organizações 
desempenham não apenas para garantir sua própria 
sustentabilidade, mas também para salvaguardar a 
empregabilidade futura de seu pessoal. A pandemia 
ressaltou a importância de um modelo de talentos 

baseado em habilidades e projeto de trabalho ágil na 
construção da força de trabalho do futuro. 

 Mais do que nunca, as organizações estão incutindo 
uma mentalidade de aprendizagem ao longo da vida, 

democratizando as oportunidades de trabalho e ajudando 
trabalhadores de todas as origens e gerações a abrir 

um caminho para a prosperidade.

4
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tendêcia aqui
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Garantir o futuro com 
habilidades
A pandemia sobrecarregou
a corrida das empresas 
em busca de requalificação, 
mas o investimento valeu a 
pena? Em média, organizações 
em todo o mundo investiram 
mais de US$ 2.800 por 
participante em programas
de desenvolvimento no ano 
passado, acima dos US$ 1.400 
em 2020. Apesar de 91%
dos funcionários dizerem
que aprenderam uma nova 
habilidade recentemente,
98% das empresas ainda 
relatam lacunas significativas 
de habilidades. Gestores
de RH e risco classificam a 
obsolescência de habilidades 
como os 10 maiores riscos.29

À medida que a maturidade do RH sobre 
o tema “habilidades” aumentou, trouxe 
maior valorização da agilidade que uma 
organização baseada em habilidades 
pode oferecer em tempos onde há 
disrupção requerida. No início de
2020, duas em cada cinco empresas não 
tinham uma boa noção das habilidades
da sua força de trabalho; hoje, esse
número caiu para uma em cada quatro.
As organizações que já operavam em
um modelo baseado em habilidades 
conseguiram descobrir conjuntos de 
habilidades “ocultas” e mover talentos 
com mais facilidade para atender às 
novas demandas durante a pandemia. 
Elas não apenas reformularam sua 
infraestrutura e processos para
permitir uma combinação perfeita de 
posições (atividades) versus habilidades 
requeridas, mas também lançaram as 
bases de habilidades para alimentar 
funções que ainda não existem.

As empresas de alto crescimento 
respondem duas vezes mais rápido às 
mudanças do que as empresas de baixo 
crescimento e são duas vezes mais 
propensas a fazer grandes avanços na

adaptação das habilidades requeridas
para a transformação. Portanto, não é 
surpresa que um melhor planejamento 
da força de trabalho e a concepção
de processos de gestão de talentos 
pautados em habilidades estejam no 
topo da lista de prioridades do RH
este ano. O planejamento da força de 
trabalho de hoje em geral consiste em 
combinar a oferta de talentos com a 
demanda prevista, e quase metade das 
empresas planeja implantar a tecnologia 
de planejamento da força de trabalho 
centrada em habilidades (não em 
headcount) em 2022.

29 Mercer Marsh Benefits. The Five Pillars of People Risk, 2021. Disponível em www.mercer.com.

As empresas que esperam 
que seus funcionários 
estejam altamente 
energizados este ano 
gastaram 61% a mais em 
esforços de requalificação 
em 2021

Figura 22. 98% das empresas têm deficiências significativas de habilidades. 
Quais estratégias os líderes de RH acreditam ser mais impactantes para suprir os gaps de habilidades?

Direcionamento da 
aprendizagem  
aprimoramento/requalificação 
personalizada para suprir os gaps 
de habilidades identificadas em 
nossa força de trabalho atual

Premiação da 
aquisição de habilidades 
recompensar colaboradores que 
realizam cursos ou adquirem novas 
certificações

Facilitação da
aprendizagem experiencial 
usando job rotation, projetos de curto 
prazo, temporários internos

Contratação por 
habilidades 
contratação de 
novos talentos 
com as habilidades 
e/ou experiência 
necessárias
(estratégia nº 1 antes 
da pandemia)

Oferecer oportunidades não 
lineares por posição
facilitar experiências (assignment) 
com parceiros externos, 
fornecedores, JVs etc.

42% 39% 37%40% 37%
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Alinhar habilidades ao trabalho do 
futuro

Em muitos casos, as iniciativas de 
requalificação durante a pandemia 
ficaram aquém das expectativas 
porque as vagas não puderam ser 
preenchidas internamente. Como 
efeito disso, a agenda de aquisição
de habilidades acabou por ser 
separada das futuras necessidades da 
organização, esperados os esforços de 
reestruturação do trabalho realizados 
por 97% das empresas desde 2020. Este 
ano será caracterizado por tentativas 
mais ambiciosas de se mudar para

uma organização baseada em 
habilidades e realmente fazer das 
habilidades a moeda do mercado de 
trabalho. O imperativo é construir
um ecossistema de talentos vibrante
e resiliente que possa atender
as habilidades requeridas pela 
empresa. Alinhar o desenvolvimento 
de habilidades com as requisições
das funções/cargo – ou, mais 
precisamente, com o trabalho – do 
futuro pode ajudar a alimentar o pool 
de talentos qualificados para novos 
desafios. A transparência sobre quais 
habilidades são mais necessárias e 
mais valorizadas também pode ajudar

30 Mercer e Eightfold. Future-Proof Your Organization: Spotlight on Pay for Skills, 2021. Disponível em www.mercer.com.

Figura 22. 98% das empresas têm deficiências significativas de habilidades. 
Quais estratégias os líderes de RH acreditam ser mais impactantes para suprir os gaps de habilidades?

Aprendizagem entre 
pares 
aprendendo com os colegas

Empréstimo de habilidades 
aprimorando a economia do 
temporário 

Transferindo habilidades 
provendo o trabalho com equipes 
multidisciplinares

Aquisição de habilidades 
via uma aquisição ou fusão

Subsídio à 
educação 
fornecendo reembolso 
de mensalidades

35% 30%34% 30% 28%

os funcionários a garantir sua própria 
empregabilidade.30 

As quatro principais estratégias 
que foram mais bem-sucedidas 
no preenchimento dos gaps de 
habilidades, de acordo com os líderes 
de RH, estão todas relacionadas à 
construção de habilidades internas, 
com aquisição de habilidades no final 
da lista (consulte a Figura 22). Essa é 
uma mudança significativa em relação 
à pré-pandemia, quando 60% dos 
líderes de RH nomearam a “aquisição 
de talentos” como a escolha preferida
para fechar a lacuna.
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A oferta de talentos é importante. Mas se você não 
trabalhar primeiramente a cultura da aprendizagem, 
não terá talentos a ofertar em escala. A tecnologia 
existe para nos ajudar a realizar a ambição que 
temos; tecnologia não é a meta. 

Tripti Jha, Diretora de Talentos e Soluções para Pessoas, Novartis

31 Mercer e Eightfold. Desbloquear Habilidades e Criar Capacidades Futuras: Destaque no Mercado Interno de Talentos, 2021. Disponível em www.mercer.com.
32 Mercer-Mettl. Tech Skills and Trends Report, 2022. Disponível em www.mettl.com.
33 Mercer. Future Skills Survey Report, 2021. Disponível em www.mercer.com. 
34 Ibid.
35 Madell R. “What Are New Collar Jobs?” Disponível em www.usnews.com.

Criar no ambiente interno, requer
que os funcionários construam 
constantemente novas habilidades. 
Então, o que impede os funcionários 
de aprender uma nova habilidade?
Um em cada três culpa a falta de
tempo para se dedicar e um em cada 
quatro diz que os recursos disponíveis 
não são eficazes. Uma combinação
de incentivos sociais e financeiros 
pode ajudar: de reconhecimento
estão sendo mais utilizados os KPIs 
que incentivam o aprendizado, 
recompensas pela aquisição de 
habilidades, credenciamento e formas 
de elogiar os novos colaboradores. 
Conteúdo personalizado e em forma 
de jogos que seja fácil de digerir 
também é fundamental. Mas talvez o 
mais importante seja o “aprendizado 
social” – aproveitando o ecossistema 
de talentos da organização para 
transferência de conhecimento entre 
pares e de especialista para novato. 
Isso pode ser facilitado por uma 
plataforma de mercado de talentos 
com IA,31 que 40% das empresas 
implementaram no ano passado. 
Adicionalmente, 48% planejam investir
em 2022, aproximando a intenção

de adoção do mercado de talentos
para 90% no espaço de 24 meses. O 
fomento a uma mentalidade de meta-
aprendizagem é a chave para criar 
“habilidades intencionais”, assim como 
endereçar as barreiras estruturais
e legados de modelos de trabalhos 
anteriores que não facilitaram o 
desenvolvimento de habilidades e 
reconhecimento/recompensa por 
talentos.

Sair na frente se concentrando 
em habilidades que façam uma 
mudança significativa

Um terço das empresas está 
testemunhando uma rotatividade 
acima do esperado de funcionários
com habilidades digitais valorizadas.
Um relatório recente indica que
as habilidades tecnológicas mais 
procuradas este ano são as estruturas 
de programação front-end (tais
como AngularJS, React, Vue.JS,
jQuery e Bootstrap), APIs baseadas
em Java e habilidades de banco
de dados e ciência de dados.32 É 
preocupante pois esses tipos de 
habilidades de TI também são vistas

como as mais difíceis de recrutar.33

No lado não técnico, as empresas 
reconhecem que uma mentalidade
de crescimento, desenvolvimento de 
pessoas e resiliência são essenciais 
para se cultivar internamente.34 As 
empresas líderes estão aprimorando
as ferramentas de previsão para uma 
visão dinâmica das habilidades que 
estão aumentando ou caindo de valor
e usando esses dados para informar 
suas estratégias de aquisição,
criação e empréstimo. À medida que 
procuram acolher os trabalhadores
de “colarinho novo”35 que adquirem 
competências Hard&Soft em conjunto, 
será importante que as organizações 
se vejam como promotoras e 
certificadoras de competências, não 
apenas como movimentadoras de 
competências.
Esta é uma redefinição fundamental
do papel de uma organização na 
criação de talentos, focada não apenas 
na requalificação/aprimoramento, mas 
também no aprendizado que alavanca 
os interesses dos funcionários e requer 
que a liderança esteja pronta para 
acolher trabalhadores que não têm a 
formação e a experiência típicas.
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36 IBM. “IBM Commits to Skill 30 Million People Globally by 2030.” Disponível em newsroom.ibm.com.

Ficar à frente com uma economia 
circular de talentos

Há uma expectativa crescente de que 
os empregadores desempenhem
um papel de liderança para ajudar
as pessoas a permanecerem 
empregáveis. Muitos líderes de RH 
ainda estão céticos. Eles veem o valor 
dos modelos de talentos baseados em 
habilidades para aumentar a agilidade 
dos negócios, mas temem que o 
investimento na criação de habilidades 
torne seus funcionários mais atraentes 
para os concorrentes. Embora essa 
continue sendo a barreira número um 
para a requalificação dos funcionários, 
a porcentagem de líderes de RH 
envolvidos caiu de 58% em 2020 para 
36% este ano. Os funcionários têm 
clareza de que embora um foco em 
criação de novas habilidades aumente 
sua competitividade profissional, o 
investimento em seu desenvolvimento 
realmente faz com que eles queiram 
ficar. Os funcionários que planejam
sair este ano são menos propensos
a dizer que seu empregador atual 
oferece oportunidades para mudanças 
horizontais de carreira, acesso a um 
plano de carreira ou comunicações
sobre possíveis etapas de carreira.
A mobilidade de talentos dentro e
até fora da organização faz parte
de um fluxo de talentos saudável
– com a possibilidade de que os 
ex-funcionários transformem-se em 
clientes, parceiros ou fornecedores.

Os investimentos em aprendizado 
nunca serão perdidos se as 
organizações adotarem o conceito

de uma economia circular de talentos, 
onde o desenvolvimento de habilidades 
é contínuo e o talento é perpetuamente 
redistribuído de acordo com novas 
oportunidades e um ambiente de 
trabalho tecnológico/ humano em 
evolução. Para realmente concretizar 
essa visão, as empresas terão que 
pensar mais do que A&D e entender 
que as habilidades – sejam compradas, 
emprestadas ou criadas internamente 
– são a base de planos robustos para o 
futuro do trabalho. 

O imperativo este ano é mudar o foco 
do aprimoramento/requalificação para 
a abordagem de todo o ciclo de vida 
do funcionário - da contratação até a 
saída - com uma lente de habilidades. 
Como podemos contratar pessoas com 
diferentes conjuntos de habilidades? 
Como podemos treiná las para fazer 
os trabalhos e tarefas que precisamos? 
Como podemos redistribuir o talento 
existente? Como podemos avaliar suas 
carreiras em relação ao futuro? Como 
podemos viabilizar a economia circular 
de talentos compartilhando e utilizando 
talentos de novas maneiras que 
mantenham mais pessoas na força de 
trabalho por mais tempo? 

Organizações empáticas estão 
repensando os locais de seleção e 
utilização de grupos de candidatos não 
tradicionais (uma prioridade máxima 
para 31% das organizações este ano) 
ao reconsiderarem as exigências de 
experiência, requisitos educacionais e 
outros “substitutos” que são elementos 
de previsão notoriamente fracos das 
habilidades e do desempenho, mas 

muitas vezes usados como um 
representante das habilidades. Essas 
organizações estão removendo 
barreiras à mobilidade interna, como 
requisitos de tempo na função (42% 
planejam permitir que os funcionários 
subam de grau/nível a qualquer 
momento) e investindo em tecnologia 
para facilitar mentorias e combinar 
papéis/projetos com talento “oculto”. 
Estão se comprometendo a pagar por 
habilidades que se alinham à 
estratégia de crescimento da empresa, 
para que os funcionários não fiquem 
desiludidos quando seus esforços
de aprimoramento não resultem
em recompensa ou promoção (um
em cada cinco funcionários não está 
convencido de que a requalificação 
aumentará suas chances de promoção).

Permitir que o talento se mova
interna e externamente faz parte
do compromisso contínuo de uma 
empresa comprometida com o 
aprimoramento de seus funcionários, 
mas também a força de trabalho do 
local em que opera. Um exemplo
é a IBM, que em outubro de 2021
se comprometeu a fornecer a 30 
milhões de pessoas de todas as idades 
as novas habilidades necessárias
para os empregos do amanhã. Para 
atingir esse objetivo até 2030, foi 
estabelecido um roteiro claro com 
mais de 170 novas parcerias 
acadêmicas e industriais.36 Somente 
quando as habilidades realmente se 
tornarem a moeda de troca no 
trabalho será possível entregar uma 
economia circular de talentos e 
garantir a empregabilidade para todos.
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Quando a Universidade Western Governors 
decidiu construir uma universidade somente 
online em 1997, a expansão do acesso a 
oportunidades se tornou parte de seu DNA. 
Portanto, não é surpresa que a mesma 
abordagem não tradicional para educar seus 
160.000 alunos tenha sido fundamental para 
repensar como iria moldar empregos e carreiras 
para seus 8.000 funcionários. Antecipando um 
crescimento significativo nos próximos anos, a 
WGU fez questão de garantir que seus talentos 
entendessem que era possível avançar na 
carreira e crescer em novas oportunidades sem 
sair da universidade.

Em apenas nove meses, a WGU criou o programa 
Career Pathfinder, que aproveita a plataforma 
orientada por IA da Fuel50 para identificar
as habilidades dos funcionários e mapear as 
aspirações de carreira. Para garantir que o 
programa atenda às necessidades atuais e 
futuras, a WGU reelaborou sua arquitetura de 
trabalho e reduziu o número de empregos de 
1.400 para cerca de 500. Este não foi apenas
um exercício de simplificação; a equipe de
RH também estava focada em alinhar a 
arquitetura com planos de crescimento futuros

e criar agilidade no sistema. Isso significava 
desconstruir alguns trabalhos e reimaginar 
outros, levando em consideração o feedback
dos funcionários sobre quais aspectos de seu 
trabalho eles achavam mais significativos e 
energizantes.

Um ótimo exemplo são os papéis do corpo 
docente da WGU, que foram divididos em três 
categorias de habilidades: instrutor, avaliador
e mentor. A divisão do papel de Professor, por 
exemplo, permite que todos se apoiem em
seus pontos fortes e interesses, com a opção
de alternar dentre as categorias, conforme sua 
trajetória permita.

A próxima evolução do Career Pathfinder 
incorporará outra inovação do lado do aluno:
uma transcrição construída no blockchain que 
permite que os alunos carreguem comprovações 
de habilidades entre sistemas educacionais e 
empregadores. Em breve, esse “registro contínuo 
do aluno” também estará disponível para os 
funcionários da WGU, permitindo que eles criem 
registros digitais verificáveis de suas credenciais
e habilidades.

Caminho iluminado
A Universidade Western Governors volta seu modelo educacional para o ambiente interno e reelabora as 
carreiras de seu próprio pessoal
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Construir caminhos para a 
prosperidade

A igualdade de acesso a oportunidades é uma 
prioridade para os empregadores que levam a 
sério a agenda multissetorial, com um esforço 
conjunto para abordar grupos (como mulheres,
trabalhadores mais velhos, cuidadores, pais 
que estão retornando, funcionários de nível 
médio e aqueles cujos empregos foram
descontinuados ou terceirizados) que possam 
estar inadvertidamente sendo negligenciados. 
Quase metade (47%) das empresas planeja 
monitorar as tendências de contratação, 
promoção e tendências de conflito para grupos 
diversos – o próximo passo é fazer o mesmo 
para tendências de requalificação e ampliar as 
dimensões de diversidade além de gênero e 
etnia.

Funcionários em crescimento se sentem mais 
confiantes sobre para aonde seu futuro está indo

Fundamentalmente, as organizações empáticas 
reconhecem que muitos funcionários se sentem 
estagnados em suas carreiras. Por um lado, a pandemia
fechou algumas oportunidades – por exemplo, as 
expatriações foram suspensas (e podem estar perdendo 
apoio). Por outro lado, duas em cada cinco empresas 
estão criando (identificando atividades que poderiam ser 
feitas a partir de novas localidades) e abrindo empregos e/
ou atribuições para um grupo mais amplo de candidatos 
internos, entendendo que o movimento é um motivador. 
Os líderes de RH reconhecem que há muitas alavancas 
que podem ser usadas para garantir um fluxo de talentos 
prontos, mas nem todas têm uma execução viável 
(consulte a Figura 23).

Figura 23. Garantir um fluxo de talento pronto: no plano ou apenas na lista de desejos?
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O fato de ser transparente sobre quais habilidades são 
importantes para o futuro da empresa, explicar 
porque a requalificação é importante e qualificar os 
gestores para que tenham conversas mais amplas 
para “próximos passos” (não apenas focadas na 
promoção) será vital no próximo ano. Embora 89% 
dos funcionários dizem que mudar para outra unidade 
de negócio ou geografia em sua organização não
é difícil, apenas 27% desejam trabalhar em áreas
fora de sua formação técnica/funcional e apenas
37% acreditam que suas habilidades os tornariam 
adequadas para um papel em uma local diferente
da organização (homens significativamente mais do 
que mulheres). Quando bem feito, o movimento de 
talentos remunera os funcionários por desenvolverem 
habilidades em áreas que criam oportunidades 
futuras para eles e cria um pipeline sustentável de 
talentos, incluindo todos.37

Avançar na empregabilidade significa revitalizar 
a mobilidade de talentos

Os programas de mobilidade de talentos 
costumavam ser uma ótima maneira de se construir 
e disseminar habilidades em toda a organização.
A pandemia forçou uma pausa na maioria das 
tarefas de mobilidade tradicionais, mas o que
está surgindo em seu lugar é uma abordagem
mais vibrante e focada no desenvolvimento. 
Historicamente, oportunidades de expatriados
eram reservadas a profissionais em ascensão ou 
líderes seniores; agora, à medida que as empresas 
recuperam suas práticas de mobilidade, elas estão
se concentrando no desenvolvimento de habilidades 
para todos os níveis de experiência e faixas etárias. 
Estão utilizando o planejamento de habilidades para o 
futuro do trabalho para alimentar um 
programa de mobilidade de talentos revitalizado
que não apenas mova as pessoas pelos postos de 
trabalho, mas também traga empregos para as 
pessoas (identificando empregos que podem ser 
feitos em novas localidades, o que está na agenda 
para 41% das empresas hoje) e gerencie ofertas
de “trabalho de qualquer lugar” (que estão na 
agenda de 46%). De fato, embora um em cada 67 
anúncios de emprego no LinkedIn permitia o trabalho 
remoto em março de 2020, no início de
2022 esse número saltou para cerca de um em cada 
seis.38 As equipes de mobilidade de talentos estão 
bem equipadas para lidar com as complexidades
dos novos modelos de trabalho, incluindo aqueles 
preferido por “nativos virtuais” que não se sentem 
atrelados a um local específico.39 Uma abordagem 
holística das habilidades em todos os sentidos, 
impulsionará a transformação da força de trabalho
e a agilidade que é alimentada com uma visão de ser 
uma organização baseada em habilidades.
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Figura 24. Como os empregadores estão se tornando 
“Prontos Para a Idade”?

Os empregadores falharam na 
criação de um futuro atraente para 
todos

Explorando as possibilidades de um 
mundo sem empregos,40 como as 
pessoas permanecem empregáveis 
sem os tradicionais indicadores de 
descrição de emprego e cargos fixos? 
Há uma oportunidade, especialmente 
com trabalhadores mais jovens, de 
reformular a maneira como eles 
pensam suas jornadas de carreira. 
Mais da metade dos funcionários da 
Geração Z diz estar satisfeita, mas
ainda planeja sair este ano em busca
de melhores oportunidades (em 
comparação com uma média de 37%). 
Ao mesmo tempo, 71% dos 
colaboradores da Geração Z esperam 
ser promovidos em 18 meses. As 
empresas podem aproveitar esse 
entusiasmo

precisam permanecer empregáveis 
por mais tempo, o imperativo para 
as empresas é projetar de forma
proativa planos de carreira que
tenham a mente mais aberta em 
relação aos trabalhadores mais velhos. 
Se seus conjuntos de habilidades não 
são mais adequados para o futuro
ou suas motivações mudam, as 
empresas líderes estão oferecendo 
oportunidades para fazer um 
movimento interno para requalificar, 
refazer a carreira e crescer novamente.

As inovações são abundantes, 
especialmente em regiões com uma 
força de trabalho que envelhece 
rapidamente, como é o caso do
Japão, onde uma startup está usando
a IA para assumir tarefas de rotina, 
permitindo que ela reposicione 
trabalhadores mais velhos em outros 
lugares.41 A boa notícia é que três 
quartos das empresas estão olhando 
para as opções de aposentadoria 
gradual, e quase duas em cada cinco 
estão analisando novos modelos de 
emprego para trabalhadores mais
velhos (consulte a Figura 24). O 
impulsionamento dessa mudança 
geralmente exige uma nova narrativa 
para carreiras a serem incrementadas.

Organizações empáticas estão 
assumindo novos papéis como 
educadores, facilitadores e
exportadores de talentos. Estão 
estabelecendo culturas de aprendizado 
que expandem a elegibilidade para o 
trabalho (quem pode fazer o trabalho) 
e desafiam as noções herdadas de 
movimento vertical e lateral. Também 
reconhecem que a criação de 
habilidades acontece no fluxo de 
trabalho. Ao reformular os processos 
de talentos, conseguem desbloquear 
um conjuntos de habilidades latentes e 
criar uma força de trabalho pronta 
para o futuro.

ao facilitarem que eles encontrem 
oportunidades internas interessantes 
e pensem no movimento da carreira 
não apenas ligado à promoção, mas 
também à exposição a experiências 
mais amplas. Proporcionar que as 
pessoas escolham onde elas querem 
ganhar e aprender faz parte do 
contrato Lifestyle emergente.

Organizações empáticas não se 
concentram apenas nas gerações
mais jovens; elas também estão 
permitindo que seus funcionários 
contribuam por mais tempo. À medida 
que os governos aumentam a idade
de aposentadoria compulsória (ou
a eliminam completamente), os 
funcionários trabalharão por mais 
tempo e serão menos propensos a 
parar de trabalhar completamente na 
idade de aposentadoria. Se as pessoas
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Proativamente oferecendo a trabalhadores mais 
velhos diferentes opções de emprego(ex.: papéis 
baseados em projetos, status de trabalhador temporário etc.) 38%

Disponibilizando opções para trabalho em meio 
período ou flexível após a aposentadoria 36%

Oferecendo opções de aposentadoria gradual 35%

Criando seu próprio banco de talentos para 
freelancers aposentados 31%

Recrutando ativamente talentos mais velhos 26%
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Em 2019, 
25% dos 
colaboradores 
afirmaram que 
pretendem 
deixar de 
trabalhar 
completamente 
na idade da 
aposentadoria; 
em 2022, o 
número caiu 
para 16% 
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Recomendações

Por onde começar
1. Auditar sua prontidão para se tornar uma

organização baseada em habilidades.
Quais são os casos de uso mais urgentes
para o uso de habilidades em sua
organização – contratação, retenção, 
desenvolvimento, mobilidade interna, 
sucessão, compartilhamento de talentos? 
Pergunte a si mesmo: Temos competências 
ligadas aos postos de trabalho? Sabemos 
quais habilidades estão crescendo em 
importância? Quais habilidades estão ficando 
mais caras para comprar? Quão fácil é para
o talento se mover e para os departamentos 
compartilharem o talento?

2. Conhecer as vantagens de suas
habilidades. Considere quais habilidades são
diferenciadoras em sua empresa e devem ser 
mantidas internamente, versus quais podem 
ser emprestadas. Busque habilidades críticas 
para adquirir, desenvolver e recompensar.

3. Ajudar os gestores a conhecer as 
habilidades que eles têm em sua equipe.
Peça aos funcionários que compartilhem
seus perfis e preencham autoavaliações para 
entender as habilidades atuais, especialmente 
sobre as habilidades que fazem parte do roll
de tendências atuais. Considere certificações e 
avaliações, como a Mercer|Mettl, que auditam 
e apontam remotamente necessidades de 
desenvolvimento.

4. Entender a lacuna entre habilidades e 
trabalho. Trabalhe com os gestores para
garantir que seus planos para o futuro sejam 
detalhados o suficiente para mapear as 
habilidades e avaliar onde as lacunas são 
abordadas com mais facilidade e impacto.

5. Permitir que os funcionários se 
desenvolvam. Faça do desenvolvimento
de habilidades uma expectativa de trabalho 
e formalize o tempo para o aprendizado. 
Enfrente as barreiras para movimentos no 
meio da carreira.

6. Desenvolver uma abordagem de 
remuneração por habilidades alinhada às
necessidades futuras de habilidades da sua 
empresa. Trabalhe com as áreas para definir 
as principais habilidades e comunique à 
força de trabalho que você recompensará 
pelo desenvolvimento e aplicação dessas 
habilidades.

Sugestões para Acelerar
1. Construir caminhos prósperos para populações 

em risco. Analise as posições críticas para 
identificar habilidades que também coincidam 
posições de difícil preenchimento (posições chave 
e crítica). Mapeie os caminhos de aprendizagem
para ajudar as pessoas a mudar de uma família 
de cargo para outra. Considere qual apoio os
pais retornando ao trabalho ou os trabalhadores 
descontinuados podem precisar para reconstruir 
suas carreiras.

2. Reter e transferir conhecimento de 
trabalhadores experientes para mitigar a
perda de talentos. Considere como manter 
os trabalhadores mais velhos empregados e 
permitir que eles adiem a saída (aposentadoria
gradual, funções de mentoria etc).

3. Introduzir pagamento baseado em habilidades
em todo o ciclo de vida do funcionário.
Entenda o valor de mercado e a disponibilidade 
de habilidades sob demanda, recompense o
uso de habilidades críticas em projetos e ative 
programas de bônus ou stop option para aqueles 
com habilidades críticas para o futuro.

4. Construir a infraestrutura e a cultura para 
apoiar o movimento de talentos. Modernize
sua infraestrutura e processos para combinar 
perfeitamente os postos de trabalho com as 
habilidades e a motivação. Permita que os 
gestores vejam as habilidades de funcionários
e freelancers juntos para permitir a tomada
de decisões baseada em dados. Atualize sua 
prática de mobilidade para apoiar não apenas 
expatriados, mas também projetos de curto prazo 
e work-ations (férias-trabalhando).

5. Mudar do planejamento quantitativo da 
força de trabalho para um modelo baseado
em habilidades que estabelece as bases para a 
aquisição de habilidades para alimentar funções 
que ainda não existem. Considere os dados
de seleção das localidades de onde você quer 
contratar.

6. Examinar a herança de habilidades de M&A.
Durante a diligência prévia, identifique quais 
habilidades estão sendo adquiridas e quantifique 
os custos de requalificação conforme necessário. 
Considere o papel da meta na transferência de 
novas habilidades para a empresa adquirente.
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Flexibilizando a 
aposentadoria 

Com uma permanência média de 
funcionários de cerca de 10 anos, 
aparentemente a Swiss Re não parece 
ter um problema de retenção. No 
entanto, quando os funcionários 
chegam aos 50 anos, as taxas de 
retenção caem drasticamente, 
com a maioria dos funcionários se 
aposentando mais cedo. Com 30% 
dos funcionários em seu escritório 
em Zurique tendo mais de 50 anos, 
a Swiss Re perdia conhecimento 
institucional vital a cada dia. Para 
enfrentar esse desafio, a empresa 
procurou expandir sua estrutura 
de trabalho flexível existente para 
atender às necessidades dessa 
população. 

O programa resultante, Flex+, surgiu 
de conversas com funcionários mais 
velhos que sentiam que estavam 
perdendo oportunidades de 
desenvolvimento. O Flex+ permite que 
os funcionários mais velhos reduzam 
gradualmente suas responsabilidades 
por meio de reduções de horas e/ou 
rebaixamento de um nível de trabalho. 
Essas mudanças vêm com salários 

proporcionalmente mais baixos; no 
entanto, a Swiss Re compensa essas 
reduções mantendo a contribuição 
previdenciária da empresa no nível 
anterior de remuneração em tempo 
integral. 

Para posicionar com sucesso o 
Flex+ no caminho certo, a Swiss Re 
adotou uma abordagem narrativa 
para mostrar como o programa pode 
permitir que as pessoas contribuam 
por mais tempo, removendo 
determinado estresse de sua agenda 
diária e dando-lhes espaço para 
buscar outros interesses. Isso exigiu 
uma mudança de mentalidade – de 
funcionários e gerentes de todas 
as idades – para reconsiderar o que 
significa agregar valor à empresa. 

O programa foi bem adotado 
pelos funcionários da empresa no 
primeiro ano de seu lançamento. 
Os participantes relataram menos 
estresse e maior bem-estar, e 
entendem que a empresa ouviu 
suas necessidades e as traduziu em 
soluções tangíveis.

A empresa financeira Swiss Re retém seus talentos experientes no final da carreira 
com um programa de trabalho flexível inovador e direcionado 
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Maximize o potencial com 
ambientes de trabalho centrados 

no ser humano

O “futuro do trabalho” já desafiava as empresas antes 
da COVID-19, mas era visto como uma discussão de 

longo prazo. A pandemia acelerou a linha do tempo e 
aumentou exponencialmente a urgência de se adotar 

novos modelos de negócios, novas formas de se trabalhar 
e novas tecnologias. Ideias que antes eram recebidas com 
ceticismo e relutância agora são soluções para alguns dos 
maiores desafios do nosso tempo – e embora as pessoas 

estejam exaustas, elas também estão mais otimistas 
de que essas mudanças acabarão por conduzir a um 

futuro de trabalho mais equilibrado. Hoje, as empresas 
têm uma oportunidade única de maximizar a energia 

dos funcionários reformulando o trabalho, o modelo de 
trabalho e o local de trabalho. A chave para concretizar 

esta ambição consiste em as funções de RH utilizarem no 
processo de transformação a empatia, considerando as 
questões de estilo de vida sob a ótica dos funcionários.

5
aproveitar 

a energia 
coletiva
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Projetar experiências  
de trabalho centradas 
no ser humano 
A volatilidade dos 
últimos dois anos foi a 
melhor prova de como é 
importante ter uma força 
de trabalho revigorada e 
resiliente. A energia física 
e emocional necessária 
para enfrentar as ondas 
da pandemia – restrições 
nas atividades diárias, 
perda humana, equilíbrio 
das responsabilidades 
domésticas e de cuidado 
com a entrega de resultados 
no trabalho – minou as 
reservas das pessoas e 
deixou muitas sentindo-se 
esgotadas. A porcentagem 
de funcionários revigorados 
caiu significativamente – de 
74% em 2019 para 63% este 
ano, o nível mais baixo nos 
sete anos de história deste 
estudo (consulte a Figura 
25).

Em meio à pior crise de mão de 
obra e à pior crise global de saúde 
da memória recente, os esforços 
de transformação empresarial não 
pararam; de fato, a implantação de 
novas estratégias, processos, práticas 
e padrões sociais continuou a acelerar 

mais profundo: a falta de confiança 
na direção estratégica da empresa. 
Isso sugere que os líderes – que estão 
exaustos – não estão vendendo uma 
visão do futuro com impacto. Uma 
ilustração dessa desconexão são os 
planos de retorno ao escritório. As 
empresas focadas apenas na definição 
de sua política de vacinação ou na 
descoberta da logística de levar 
as pessoas de volta ao local estão 
perdendo o quadro geral – como 
recuperar as pessoas emocionalmente 
(corações, mentes e espírito).

tanto em número quanto em ritmo. É 
necessária uma transformação ousada 
para se manter relevante, mas como
as organizações garantirão que essas 
mudanças revigorem seu pessoal, em 
vez de minar ainda mais? O desafio 
está na mente dos executivos C-level, 
que reconhecem que a exaustão dos 
funcionários é a principal barreira para 
a execução das mudanças este ano. O 
RH também está prevendo baixas 
reservas de energia este ano: 45% 
esperam que a força de trabalho de 
sua organização tenha energia 
suficiente para seu trabalho (mas não 
para ir além) e 24% preveem ainda 
menos energia em todo o quadro.

Hoje, mais do que nunca, a chave para 
liberar a energia coletiva é equilibrar 
produtividade e empatia. Pode ser um 
equilíbrio difícil de acertar, pois muitas 
vezes existem diferentes grupos 
trabalhando em diferentes aspectos da 
transformação: Uma organização pode 
abordar simultaneamente o projeto do 
trabalho, o planejamento da força de 
trabalho, a escassez de habilidades e a 
experiência do funcionário, mas como 
fluxos de trabalho isolados. O impacto 
cumulativo pode ser significativo. Há 
também a antiga desconexão entre 
líderes e funcionários de base.42 Os 
funcionários citam a complexidade 
organizacional como a segunda razão 
para a desaceleração da 
transformação, o que nem chega ao 
top 10 a partir do ponto de vista dos 
executivos do nível de gerência. 
Enquanto a liderança reconhece o 
esgotamento como um bloqueio, os 
funcionários citam algo

3x

3x

2x

Os funcionários 
revigorados são:

mais positivos no 
equilíbrio entre 
vida profissional e 
pessoal

mais solidários e 
engajados com 
a liderança 

menos propensos a 
deixar sua empresa

42 Hyland P e Reeves D. “Want to Become a More Engaging Leader? Start Partnering with Your People.” Disponível em www.mercer.us.
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Gênero

Geografia

Setor

Geração

Mulheres 57%

Geração Z 55%

Reino Unido39%

Oriente Médio46%

Japão56%

Estados Unidos56%

Cingapura44%

China 86%

Brasil 73%

Hong Kong 72%

Canadá 71%

México 68%

Índia 84%

Ciências da Vida 76%

Produtos químicos 70%

Energia 68%

Serviços financeiros 68%

Tecnologia 74%Cuidados com a 
saúde52%

Homens 69%

Geração Y 65%

Porcentagem de funcionários que se sentem revigorados 
no trabalho

Baixa Alta

Figura 25. Os níveis de energia dos funcionários estão mais baixos 
do que nunca
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Projetar o trabalho para canalizar a 
energia, não esgotá-la

Os funcionários anseiam por um
futuro equilibrado — um futuro em
que o trabalho tenha sido reformulado 
para permitir tempo e energia para a 
família, hobbies, saúde e aprendizado. 
(consulte a Figura 26). E eles não estão 
necessariamente dispostos a esperar. 
Em resposta ao desejo dos 
funcionários por mais opções e 
liberdade, as empresas estão 
redefinindo a forma como os 
funcionários se relacionam com sua 
organização – buscando ajudá-los a 
redescobrir a alegria de trabalhar, 
aprender e rir juntos. A chave para 
liberar a energia coletiva é garantir
que a transformação do negócio e a 
experiência de vida dos funcionários 
sejam consideradas em conjunto. A 
crise atual de esgotamento de energia 
e, consequentemente, o desgaste 
(funcionários revigorados são menos 
propensos a fazer planos para deixar
seu empregador) se deve em parte às 
organizações que lutam para dar peso

igual a ambos.

A energia é minada pela burocracia, 
tecnologia ineficiente, trabalho em
silos e equipes reduzidas demais para 
acompanhar a demanda. A energia 
pode ser revigorada ao se esclarecer
as formas de trabalho, abordar
a complexidade organizacional e 
projetar um ambiente digital sem 
atritos. Pode ser mantida ao reduzir o 
ruído no sistema e aumentar o foco, 
facilitando para que as pessoas se 
concentrem, contribuam e colaborem. 
A perspectiva dos funcionários é 
otimista: 77% confiam que sua empresa 
irá reformular as experiências de 
trabalho que trazem o melhor deles. As 
empresas de alto crescimento são 
mais propensas a reavaliar o propósito 
do trabalho. Pois estão buscando 
preservar o progresso feito nos 
últimos dois anos – colaboração digi-
tal, pensamento menos isolado e 
tomada de decisão local – e garantir 
que essas novas formas de trabalho
sejam expansíveis e não contribuam

para ineficiências. O perigo é que as 
estratégias de resposta frente às crises 
enfrentadas durante a pandemia se 
tornem parte do tecido da 
organização, o que pode ser uma 
barreira à transformação.

À medida que um novo conceito 
de trabalho está em andamento, 
a chave é continuar a capacitar
os funcionários, reduzindo a 
complexidade, esclarecendo as 
expectativas e sendo honesto sobre
a carga de trabalho. Até certo ponto, 
isso requer que os empregadores 
abram mão do controle – liberando
os trabalhadores de empregos fixos e 
burocracia pesada para permitir que
a energia flua para os lugares certos. 
Igualmente importante é garantir que 
as pessoas sintam que estão fazendo 
um trabalho que agrega valor, não 
apenas “trabalho inútil. O trabalho 
significativo sempre foi um dos 
elementos que mais contribuiu para 
ajudar os funcionários a prosperar 
(consulte a Figura 5), mas ele se
tornou ainda mais importante

Sustentabilidade — práticas de negócios que são melhores para o meio 
ambiente e para a sociedade

43%

Equilíbrio – o trabalho é reformulado para permitir tempo para a família, 
hobbies, trabalho, saúde e aprendizado

51%

Tecnologia — fundindo a criatividade humana com o poder preditivo da IA 
e as eficiências da automação

41%

A equipe — minha equipe é meu “escritório”, independentemente de onde 39% 

estamos trabalhando

Propósito — as organizações têm um propósito claro e unificado que vai além 
do retorno ao acionista

37%

Empatia — uma abordagem mais humana para os trabalhadores e 
suas necessidades

36%

Prosperar na carreira, independentemente de onde eu trabalho35%

Equidade — práticas do negócio que reduzem as lacunas existentes de 
saúde e riqueza

34%

Pessoas, planeta e lucro — organizações que priorizam os três 
igualmente (não um em detrimento do outro)

32%

Independência — Trabalho onde quero, quando quero, para quem quero30%

Figura 26. Os funcionários dizem que o futuro do trabalho é sobre
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durante a pandemia, à medida que as pessoas passaram a 
considerar o propósito do trabalho e como ele se encaixa
em suas vidas. Obviamente, o que parece significativo para 
uma pessoa é um trabalho inútil para outra, e é por isso que 
as organizações empáticas estão aplicando uma lente DEI 
para a transformação do trabalho.

A energia pode ser diluída se os funcionários não sentirem 
que podem realmente ser eles mesmos. Funcionários 
revigorados são duas vezes mais propensos a se sentirem 
confortáveis trazendo seu eu autêntico para o trabalho.
Esta é uma boa notícia, mas somente se as empresas 
estiverem prontas para abraçar a diversidade de seu 
pessoal. É importante ressaltar que as empresas de alto 
crescimento estão intencionalmente garantindo que a 
equidade seja incorporada à experiência de carreira. Devido 
a essas descobertas, não é surpresa que os líderes de RH 
que acreditam que sua força de trabalho terá reservas
de energia muito altas em 2022 estejam mais focados na 
incorporação de métricas de DEI nas metas departamentais 
e na integração de acessibilidade e inclusão através dos 
espaços de trabalho virtuais e físicos.

Em última análise, a experiência do funcionário é a 
interseção das expectativas de um funcionário (conforme 
refletido no contrato Lifestyle emergente), seu ambiente 
(cultura, colegas de trabalho, líderes, processos, tecnologia, 
espaços de trabalho) e os eventos (tanto trabalho quanto 
vida) que moldam sua jornada (consulte a Figura 27). 
Quando vista através desta ótica, a cocriação da experiência 
do colaborador juntamente com ele (algo que 85% das 
equipes de RH estão fazendo hoje) torna-se fundamental 
para aprofundar e fortalecer a atualização das organizações 
centradas no ser humano.

Figura 27. A experiência do funcionário (EX)

Meio Ambiente 
Os pontos de contato, 

moldados por 
interações dentro da 

organização

Funcionário 
Minhas expectativas, 
moldadas por quem 
e o que eu valorizo

EX

Eventos                             
Uma sequência de 

momentos 
na jornada de um 
funcionário, tanto 
planejados quanto     

não planejados

2 3 4 51

75



Instrumentalizando  
a transformação 
cultural

O KION Group estava passando por muitas 
mudanças simultâneas: estava lançando uma 
nova estratégia corporativa e um novo modelo 
organizacional, e havia concluído recentemente 
uma grande aquisição. Com sete marcas sob 
o mesmo teto, a dependência de estruturas 
organizacionais herdadas expôs a falta de uma 
cultura e identidade comuns e exigiu um novo 
espírito de cooperação em toda a empresa. 
Correndo o risco de tentar resolver muito de 
uma vez, a KION estruturou a transformação 
do negócio, o redesenho do modelo de RH e 
a estratégia de comunicação em um mesmo 
projeto. Isso permitiu que a empresa centrasse 
sua agenda de transformação em torno de suas 
pessoas, estabelecendo bases para a cultura, 
valores e direcionadores de liderança.

Para entender melhor a experiência do 
funcionário, o RH embarcou em extensas 
conversas a nível local. À medida que o CHRO e 
sua equipe viajavam ao redor do mundo, eles 
descobriram que os funcionários das fábricas 
e dos armazéns estavam particularmente 
engajados na estratégia e no futuro do negócio. 
Juntos, eles cocriaram mensagens personalizadas 
para apoiar a divulgação da nova estratégia 
e garantir que ela fosse relevante para cada 
funcionário. 

A adoção de uma abordagem descentralizada 
e rica em diálogo para a jornada de 
transformação gerou 1.000 pontos de contato 
que agora formam uma rede global expandida 
e abrangendo toda a organização, bem como 
um novo processo de comunicação de RH com 
ferramentas que facilitam conversas “sempre 
ativas” e coletam feedback contínuo. Esse 
modelo seguirá tendo grande valor para a Kion, 
que continuamente evolui sua estratégia e 
cultura, unidas por um propósito e identidade 
compartilhados.

O KION Group, fornecedor global de empilhadeiras e equipamentos de armazém, aproveitou a oportunidade 
para embarcar em uma transformação cultural holística 
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Criar uma área de pessoas 
empáticas
Este ano, três em cada quatro líderes de RH dizem que 
suas responsabilidades estão ficando mescladas, mais 
desfocadas. Não é surpresa, já que 81% dos executivos 
do negócio acham que a agenda de negócios de 
Pessoas nunca estiveram tão entrelaçadas. Mas com
os CEOs esperando ainda mais de seus líderes de RH este 
ano, a chave para o sucesso será uma função de RH mais 
centrada no ser humano. Muitos dos modelos de RH em 
uso hoje nasceram há mais de 30 anos, e a maioria das 
empresas reconhece que uma reformulação está muito 
atrasada (consulte a Figura 28).

43 von Rohrscheidt A e Bravery K. Why a Target Interaction Model (TIM) Is the Key to Unlocking the Employee Experience, 2021. Disponível em www.mercer.com.

Usar recursos de RH ágeis para fluir para as necessidades de 
projetos/empresas de RH em evolução

Aumentar o autoatendimento (automação)

Oferecer um serviço de concierge personalizado e de alta 
interação para grupos chave

Redistribuir os talentos ao invés de competências técnicas

Centralizar serviços administrativos/compartilhados

Usar hubs distribuídos (grupos de especialistas regionais ou globais)

54%

45%

43%

43%

43%

41%

Figura 28. 96% das empresas vão reformular sua função de RH 
em 2022

Em 2022, as mudanças de projeto
serão sustentadas por uma busca por 
agilidade, resiliência e adaptabilidade. 
No topo da lista está a necessidade
de recursos de RH ágeis e mais opções
de autoatendimento suportadas pela 
automação. Recomenda-se cautela:
Dois em cada três executivos dizem que,
à medida que os processos de RH foram 
automatizados, o contato valioso entre o 
RH e a empresa se perdeu.

A estruturação do RH para impacto 
pensando no Modelo de Interação
de Meta (TIM)43 pode ajudar a
mitigar essas preocupações. Isso 
começa com o exame de como as 
populações chave interagem com
o RH hoje e fazendo uma análise
das lacunas com o estado futuro 
desejado. O objetivo é reformular
o modelo clássico de serviço de RH 
para oferecer melhor suporte ao novo 
sistema operacional de trabalho – 
menos atrito, mais agilidade, mais 
velocidade, mas também uma melhor 
experiência. O foco nas interações 
ajuda a ilustrar o quanto o RH pode 
impactar a experiência do dia a dia
de um funcionário – a partir de como 
os novos contratados são integrados, 
até como as pessoas se movimentam 
pela organização, e até como os 
gerentes estão equipados para apoiar 
suas equipes – e, finalmente, até
que ponto os funcionários sentem
que seu trabalho se encaixa bem
em suas vidas. Uma compreensão
da futura agenda de negócios e
das necessidades das populações 
chave é fundamental para decidir
onde as estruturas centralizadas 
versus localizadas fazem sentido e 
onde os pontos de contato humanos 
versus digitais devem prevalecer. A 
obtenção do equilíbrio certo resulta 
em interações de RH envolventes
que permitem que os funcionários 
avancem a toda velocidade.
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Ao redefinirmos nossa 
atuação de especialistas 
em RH para parceiros 
centrados no cliente, 
conseguimos mudar 
nosso foco para a 
energia de funcionários 
e gestores.  Nosso novo 
modelo de interação 
nos permitirá dedicar  
tempo aos criadores de 
valor e mudar a forma 
como colaboramos e 
cocriamos  em todos os 
subsistemas de RH.
Moritz Kippenberger, Chefe de 
Serviços Globais de RH, BMW Group
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Transformar a função de RH
para gerenciar ativamente a energia

O impulso e a sustentação da
energia das pessoas (e, portanto, 
organização) exigirão tempo para 
refletir e gerenciar a própria energia
do RH. Em grande parte, porque as 
equipes de RH estão sobrecarregadas: 
Um em cada quatro líderes de RH diz
que ele e suas equipes estão exaustas, 
sofrendo com a alta rotatividade e sendo 
puxados em muitas direções este ano. 
Trabalhar de forma mais inteligente 
(não durante mais tempo ou de modo 
mais difícil) requer a compreensão
de como as necessidades dos grupos 
da população alvo mudarão e a 
identificação sobre como liberar seu 
potencial.

Deixando de ser um “órgão 
independente” à margem, o
RH está na pole position para 
combinar os esforços de ESG e DEI 
com transformação. Os líderes de 
negócios veem que os maiores
riscos à reputação surgem do
não cumprimento dos valores e 
compromissos declarados e estão 
cada vez mais recorrendo ao RH para 
obter orientação. Na verdade, 82%
dos líderes do topo (C-level) reconhecem 
que o RH suporta efetivamente a equipe 
executiva sobre os temas de pessoas,
até nove pontos percentuais acima dos 
níveis pré-pandemia. A indicação de 
para onde os esforços de redesenho 
da atuação de RH estão direcionados 
pode vir da natureza dos papéis a
ele acrescidos. O foco para os papéis 
de liderança (consulte a Figura 29)
é o trabalho flexível, a experiência
e o bem-estar dos funcionários, 
enquanto os novos papéis dentro
dos departamentos de RH (tais como 
Parceiros de Liderança e Diretores
de Gerenciamento de Projetos de RH 
ágeis) estão incorporando o RH ao 
ritmo dos negócios.

Esses novos papéis de RH 
complementam os investimentos 
planejados em tecnologia de RH
– onde o foco está mudando das 
ferramentas de colaboração e 
comunicação (principais investimentos 
em 2021) para plataformas
estratégicas de planejamento

76% dos executivos 
dizem que o RH 
foi o herói do ano 
passado. 
Ser o herói deste 
ano exigirá que o 
RH gerencie sua 
própria energia.

Novos papéis dedicados a:

Trabalho flexível/remoto/híbrido

Experiência do colaborador

Projeto do local de trabalho

Práticas de retorno ao trabalho

Sustentabilidade social/pessoal

Bem-estar dos funcionários

Habilitadores da Transformação

Risco para Pessoas

Diversidade, equidade, inclusão

42% 39% 19%

42% 40% 18%

41% 43% 16%

40% 38% 21%

39% 39% 22%

38% 44% 18%

36% 44% 21%

35% 42% 23%

33% 44% 23%

Já 
acrescentou
este papel

Planeja 
acrescentar 
este papel

Não há 
planos 
para 
acréscimo
do papel

Figura 29. 80% das empresas 
estão introduzindo novos papéis 
relacionados a Pessoas
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e análise da força de trabalho, 
ferramentas de produtividade 
baseadas em IA e soluções que
permitem a identificação e a criação 
habilidades em escala (consulte a 
Figura 30). O desafio agora é garantir 
que as decisões de tecnologia 
tomadas no auge da pandemia ainda 
sejam adequadas para o futuro. 
Conforme as estratégias hub-and
spoke, as equipes locais foram 
capacitadas para implementar novas 
soluções que resolveram para hoje, 
mas criaram desafios para amanhã

(como inconsistência e recursos
pouco otimizados). Com frequência, 
essas decisões eram lideradas
pela tecnologia; uma redefinição é 
necessária para trazer de volta uma 
estratégia liderada por humanos
e habilitada para a tecnologia e 
consolidar as melhores plataformas 
para dar suporte às interações de 
gestores e colaboradores.
Organizações empáticas estão unindo 
suas agendas de transformação
com um foco total na experiência do 
colaborador. Estão priorizando o bem-
estar e avançando na contratação

Figura 30. Investimentos em tecnologia de RH revelam uma mudança de foco

Planejamento estratégico da força de trabalho e 
plataformas de análise

Identificação de habilidades / criação de habilidades em escala

Ferramentas modernas de escuta de funcionários

Mercado interno de talentos

Ferramentas de privacidade de dados

Ferramentas de produtividade baseadas em IA

Sistemas de HRIS/HCM 

Dispositivos habilitadores do trabalho remoto/híbrido

Ferramentas de gestão de carreira

Sistemas de administração de benefícios

Soluções de autoatendimento para funcionários

Plataformas de comunicação

Monitoramento de discriminação/viés em 
algoritmos/classificações

Ferramentas de colaboração

Planejar para investir em 2022 Investido em 2021

50% 42%

50% 44%

50% 39%

48% 41%

48% 40%

48% 49%

48% 45%

47% 50%

47% 43%

46% 41%

45% 44%

45% 53%

44% 36%

41% 61%

de lifestyle para gerenciar melhor
a energia de sua força de trabalho. A 
fronteira que está sendo atravessada 
é a elevação e a expansão da
agenda do capital humano e da 
alçada da função de Pessoas.
Hoje, a redução dos riscos para as 
pessoas e a liberação do potencial 
não realizado são o foco à medida 
que as empresas passam de um 
período de recuperação para um de 
revigoramento.

2 3 4 51
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Recomendações

Por onde começar
1. Projetar trabalho e atividades para 

maximizar a motivação. Envolva o talento
na concepção do seu trabalho. Considere o 
verdadeiro valor agregado de cada pessoa e 
como a automação e o projeto do trabalho 
podem maximizar o retorno de seu tempo e 
aprimorar seu trabalho.

2. Empregar a energia da empresa para 
minimizar coletivamente o consumo de
tempo dos funcionários, como e-mails e 
reuniões internas. Utilize a tecnologia para 
simplificar as tarefas e adotar a automação 
que aumenta a satisfação dos funcionários 
como resultado da implementação.

3. Ajudar os funcionários a fazer escolhas
intencionais para gerenciar a energia
e minimizar o risco de esgotamento, 
compartilhando expectativas sobre o que 
deve ser atendido e o que é opcional. Defina 
limites de influência, não apenas limites de 
controle, para ajudar as pessoas a navegar 
pela colaboração.

4. Garantir que o RH não fique para trás em 
sua própria transformação da força de
trabalho. Considere como as funções atuais 
de RH dão suporte à futura estratégia de 
negócios da sua empresa. Projete um roteiro 
para a entrega de serviços de RH que leve
em consideração as metas de interações com 
populações chave, não apenas um modelo 
operacional de meta, visando aumentar a 
experiência. Aplique uma lente baseada em 
habilidades na equipe de RH e priorize áreas 
para aprimorar a capacidade para que eles 
possam “colocar palavras em prática” sobre 
novas formas de se trabalhar.

5. Intensificar as parcerias internas; Pergunte
a si mesmo: como podemos achar nosso 
caminho atual? Como podemos sair do 
nosso próprio caminho no futuro? como 
podemos quebrar os silos institucionais e
dentro do RH?

6. Começar com uma visão do cenário
futuro de como pode ser uma função de
RH empático. Que tipo de experiências 
positivas podemos criar? Quais são os nossos 
resultados esperados? Em um mundo perfeito, 
qual seria a experiência do usuário? Qual nível 
de interação digital versus humana é ideal? 
Como podemos evoluir?

Sugestões para Acelerar
1. RH como defensor do empregado. Reflita 

sobre as lições aprendidas do RH como gestor
de crise durante a pandemia e aplique-as a
um novo modelo de negócios usual. Considere 
como o RH pode fortalecer a agilidade da força 
de trabalho e ajudar os líderes a apoiar suas 
equipes em tempos desafiadores.

2. Considerar onde uma vantagem regional/ 
global é necessária para favorecer a função
de cuidar das pessoas, numa perspectiva 
empática. Quais centros de competência 
podem complementar seus centros de 
excelência? Onde muita carga administrativa 
foi transferida para os funcionários/gestores? 
Onde é fundamental manter uma experiência 
de marca consistente?

3. Investir na criação de capacidades 
humanas que correspondam ao ritmo da
transformação digital. Considere novos 
empregos que possam combinar de maneira 
ideal os humanos e a automação. Comece 
pequeno e expanda.

4. Incentivar os gestores de pessoas a 
entender as fontes de energia de cada
funcionário e a refletir sobre a melhor forma 
de alinhar o trabalho com seus interesses/ 
motivações. Ajude-os a capacitar sua força de 
trabalho para otimizar seu LifeX.

5. Atuar nos indicadores de estresse e fadiga. 
Analise os dados da força de trabalho para
indicadores de cansaço e frustração. Revise 
as novas tecnologias para garantir que elas 
aumentem a produtividade, promovam a
interconectividade e não aumentem a carga. 
Trabalhe com pessoas reais, não apenas 
personas. Defina as situações que precisam 
mudar e quantifique o custo de não se fazer 
nada.

6. Lidar com a complexidade e reorientar o
RH. À medida que as necessidades da era
da pandemia diminuem, dê um passo para
trás e dê uma nova olhada em como as 
equipes locais, regionais e globais podem 
trabalhar juntas dentro e fora do RH. Construa 
campeões e lide com os opositores na medida 
que reformula processos e equipes para o 
futuro.

82

2 3 4 51



83

Desafio do 
projetista de RH

À medida que a ALDI embarcou em 
sua jornada de transformação digital, 
percebeu que, para digitalizar e 
expandir o negócio, teria que mudar 
fundamentalmente a maneira como
o RH dava suporte às novas formas
de se trabalhar no departamento
de TI internacional. A atualização do 
modelo de entrega de RH enquanto 
impulsionava o crescimento geral
do pessoal e outras mudanças 
organizacionais não foi tarefa fácil.

A ALDI iniciou o projeto com uma 
análise do que o negócio mais 
valorizava no RH, seguido de um mapa 
das interações atuais que o RH tem 
com diferentes populações — levando 
em consideração o global e o local, 
candidato e funcionário, funcionário e 
gerente etc. Os resultados formaram
a base de um Modelo de Interação
com Meta (TIM) orientado para os 
negócios, impulsionado por uma 
necessidade de maior proximidade
dos negócios e de parceiros de RH
mais integrados à dinâmica da equipe 
local.

Criado por meio de um grande esforço 
de cocriação (RH, líderes de negócios
e gerência sênior), o modelo de RH 
reformulado incluiu novos papéis,
tais como Consultores de Estratégia
de Pessoas e Parceiros de Liderança, 
bem como Comunidades de Excelência 
(COE) que fornecem orientação
ao RH local e às Comunidades de 
Competência (COC) centralizadas
com especialistas que atuam em

áreas chave. Uma dessas áreas é
a aquisição de talentos. À medida
que a digitalização do negócio e da 
cadeia de suprimentos estava em 
andamento, a ALDI estava recrutando 
até 500 profissionais de TI de alto
nível por ano — um grande aumento 
em relação a apenas alguns anos
anteriormente. Antes da pandemia, 
eles eram contratados para trabalhar 
principalmente na sede de TI da
ALDI na região do Ruhr. Agora,
com as oportunidades de trabalho 
móvel, muitos podem trabalhar 
virtualmente na Alemanha, o que abre 
a oportunidade para mais candidatos. 
Talentos estão sendo contratados a 
partir do mundo todo, o que traz mais 
desafios ao processo de recrutamento. 
Depois de entender as necessidades
do negócio e como os candidatos 
queriam interagir durante o processo 
de candidatura, a ALDI montou um
COC dedicado à aquisição de talentos
e viu melhorias significativas nas 
métricas de contratação.

A reformulação do modelo de
entrega mudou o RH de um trabalho 
operacional para um trabalho de 
“desenvolvimento de talentos”.
Sendo atualmente um parceiro mais 
relevante e estratégico para o negócio, 
o RH está em melhor posição para 
contribuir para o forte crescimento
da empresa e apoiar a aceleração da 
agenda digital.

A varejista de alimentos alemã ALDI adotou uma abordagem multidimensional para 
reformular seu RH e dar suporte à função internacional de TI
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Descobrindo como 
ganhar, aprender e 
rir juntos 

À medida que as 
organizações procuram
se tornar mais humanas
- ouvindo atentamente
suas pessoas interessadas, 
usando dados para descobrir 
padrões e orientar ações, 
falando sobre questões 
importantes - elas se
tornarão mais abertas e
fáceis de se relacionar.
Os funcionários que têm
o privilégio de escolha 
poderão decidir com qual (is) 
organização(ões) desejam 
passar o tempo. Tanto os 
empregadores quanto os 
funcionários estão usando
a Grande Reavaliação como 
uma oportunidade de 
encontrar sua voz sobre o
que desejam do trabalho, da 
forma de se trabalhar e do 
local de trabalho.

O cumprimento da nova forma de 
trabalho requer a demolição da
antiga (ex.: escritórios de tijolo e 
argamassa, slogans e estruturas)
e a reconstrução a partir de uma
base de colaboração, diversidade e 
sustentabilidade. As organizações 
líderes estão respondendo às 
expectativas dos funcionários de 
maior transparência e confiança – 
onde a liderança é distribuída, as 
ideias derivam de vários participantes

e as habilidades e interesses (não 
papéis e relacionamentos) moldam as 
carreiras.

A volatilidade e a incerteza contínuas 
estão gerando uma urgência
ainda maior por adaptabilidade e 
resiliência, tanto no nível corporativo 
quanto no dos indivíduos. Como há 
mais mudanças à frente, obter o 
equilíbrio certo entre humanização e 
transformação será fundamental em 
2022.

Como tal, a função de Pessoas 
permanece no centro do palco.
As discussões sobre capital
humano (desde risco de pessoas e 
planejamento da força de trabalho,
até propósitos e habilidades) estão 
dominando todas as discussões
no nível da gerência e debates no
nível de diretoria. Depois de ser o
herói da pandemia, o RH se mostrou 
fundamental para o sucesso dos 
negócios. Agora é a hora de ser 
verdadeiramente transformador. 
Alimentados por ferramentas como IA, 
blockchain e ciência de dados rica em 
percepções, os líderes de RH podem 
agir de acordo com suas ambições
para projetar culturas e programas 
baseados em como as pessoas podem 
e desejam trabalhar.

Ao olharmos para as novas gerações 
que ocupam nossos locais de trabalho 
e espaços de trabalho, fica evidente 
que elas veem um futuro não apenas 
mais brilhante, mas mais equilibrado. 
Este ano, as organizações empáticas 
serão aquelas que ajudarão seus 
funcionários a descobrir como ganhar, 
aprender e rir juntos.
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Sobre a 
Mercer

Na Mercer, acreditamos na construção 
de um futuro melhor.

Juntos, estamos redefinindo o futuro 
do trabalho, transformando a 
previdência e os investimentos e 
despertando saúde e bem-estar reais. 
Fazemos isso equilibrando o hoje e o 
amanhã, entendendo e aplicando os 
dados com a sensibilidade humana, 
inovando no que faz sentido,
revelando insights profundos e agindo 
para impulsionar mudanças positivas.

Por mais de 70 anos, fornecemos 
conselhos e soluções para construir 
um futuro melhor, mais saudável e 
sustentável para nossos clientes, 
colegas e comunidades.

Bem-vindo a um mundo onde a 
economia e a empatia fazem a 
diferença nas vidas das pessoas.

Welcome to brighter.
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