What Workers Want #2

O Futuro dos Trabalhadores, pelos trabalhadores:
Um Próximo Normal Melhor Para Todos
Estamos a assistir a uma transformação
profunda no Mundo do Trabalho. A COVID-19
começou por ser uma crise de saúde, mas
rapidamente se transformou numa crise
económica e numa crise social. O impacto no
trabalho foi muito acentuado e a velocidade
da disrupção aumentou em muitos setores de
atividade.

As necessidades de Talento também estão a
mudar. Aumenta a procura por especialistas
em cibersegurança, analistas de dados ou
desenvolvimento de apps e de software.
Paralelamente, novas funções como rastreadores
de contatos, controladores de distância e
verificadores de temperatura estão a surgir, ao
mesmo ritmo que as funções na aviação, hotelaria
e entretenimento diminuem.

Surge uma nova categorização do trabalho: essencial e não essencial, com um forte
reconhecimento da sociedade para as funções como motoristas, trabalhadores do retalho
alimentar e trabalhadores sanitários. Heróis que permaneceram nos seus postos de
trabalho o tempo todo.
Nestes tempos imprevisíveis, uma coisa é certa - esta crise deve atuar como um
catalisador para um novo futuro do trabalho, que seja mais flexível, mais diversificado
e mais orientado para o bem-estar. Vamos aproveitar esta oportunidade para voltar
a desenhar o futuro do trabalho e criar mais oportunidades para a maioria dos
trabalhadores, e não apenas para algumas minorias.
Para descobrir de que maneira esta crise está a acelerar a evolução nas Preferências dos
Trabalhadores, o ManpowerGroup perguntou a mais de 8.000 pessoas em 8 países sobre a
sua visão do futuro para os trabalhadores. Escute, os trabalhadores falaram!

Criado em
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COVID-19:
Impacto Global no Mundo do Trabalho

Manter o emprego é
uma prioridade para os
trabalhadores a nível global

A seguir aos cuidados com a saúde, a
principal preocupação dos trabalhadores
prende-se com retomar os modelos de
trabalho que predominavam antes, perdendo
a flexibilidade que ganharam nesta fase

8 EM 10 43%
Querem, no futuro, um maior
equilíbrio entre trabalho e
família

Dos trabalhadores acreditam que
o horário tradicional das 9 às
6 está ultrapassado. A maioria
prefere 2-3 dias por semana no
local de trabalho

Apenas uma pequena proporção da população será infetada
pela COVID-19, mas quase todos (93%) serão afetados.
Alemanha - Mais
resiliente? 18% afirmam
não ter sofrido impacto
na vida profissional vs.
7% globalmente

Key:
Continuaram a
trabalhar em remoto
UK

Continuaram a trabalhar
no local de trabalho

ALEMANHA

Passaram a
trabalhar em casa

Reino Unido, Itália maior proporção de
interrupções e licenças
no trabalho; introdução
rápida de programas de
proteção de emprego

Interrupção do
trabalho

USA

MÉXICO

ESPANHA

ITÁLIA
SINGAPURA

México, EUA - com
maior probabilidade de
trabalhar desde casa;
mais ansiosos com o
regresso

FRANÇA

Os governos de uma forma geral atuaram com uma velocidade sem precedentes para fornecer ajuda no início da pandemia. Mas as abordagens
variaram. Alguns ofereceram subsídios de desemprego direto aos indivíduos (EUA), outros programas de substituição no pagamento de salário
/ de retenção de emprego / de licenças subsidiada para empregadores (Europa e Singapura). À medida que estes esquemas expiram e os
governos param ou redistribuem os fundos de apoio, o impacto económico da pandemia vai-se tornando mais evidente.
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Satisfeitos ou Infelizes? O Regresso ao Local de Trabalho

À medida que os estados de lockdown são levantados, os
trabalhadores querem ter a certeza de que a sua saúde,
segurança e bem-estar são prioritários no momento do regresso
ao local de trabalho. A confiança e a transparência nunca foram
tão importantes, e os melhores empregadores sabem que
precisam de dados e insights para inspirar segurança. Surveys,
canais de feedback, consultas e comunicação são essenciais.

POSITIVOS
GEN-Z

ALIVIADOS,
FELIZES,
ANIMADOS

Mais positivos. Mais espaço, vontade de
rever os colegas, mais apetência pelas
oportunidades de formação e networking,
para progredir e ganhar mais.

BOOMERS

Desejosos de voltar. Preferem
colaborar pessoalmente, valorizam a
separação entre o trabalho e a casa.

GEN-X
BRAVO

Com maior probabilidade de se sentirem
aliviados e menos nervosos ou preocupados
com a saúde. Ansiosos por voltar ao
escritório para colaborar e poder
concentrar-se.

Em Itália, um dos primeiros países
impactados, os trabalhadores
sentem-se mais confiantes, mas menos
entusiasmados com perder a sua
autonomia e liberdade recém-adquiridas.

NEGATIVOS

PREOCUPADOS,
NERVOSOS,
TRISTES

MILLENNIALS

Geração menos positiva, especialmente os pais.
Procuram garantias de que os trabalhadores
doentes serão orientados para ficar em casa.
A maioria deseja evitar as deslocações. Menos
dispostos a perder a flexibilidade que ganharam.

LAST OUT, LAST IN

México, Espanha e EUA mais nervosos e
menos aliviados por voltar ao trabalho.

POLÍTICA

No Reino Unido e nos EUA, onde a resposta
tem sido mais politizada e fragmentada, as
pessoas estão mais relutantes em regressar.

GRANDES PROBLEMAS
YES

NO

As grandes empresas precisam de fazer um
maior esforço para trazer as pessoas de
volta. Estes trabalhadores estão preocupados
principalmente com maior exposição ao risco e
pouco otimistas com o regresso.
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Aumentam as desigualdades como
resultado do perfil de competências

Os trabalhadores estão unidos naquilo que desejam para o futuro - manter o emprego, proteger a saúde,
continuar a aprender e desenvolver novas competências e não regressar aos modelos de trabalho anteriores.
Ao mesmo tempo, assistimos a um aumento nas desigualdades dentro da força de trabalho. Aqueles que
possuem as competências mais procuradas podem negociar o salário, trabalhar remotamente, evitar as
deslocações diárias e ficar seguros nas suas casas. Os que têm competências em declínio vêm-se na
necessidade de se deslocar para o local de trabalho e estão sujeitos a uma maior exposição ao risco.

nas áreas
SKILLS Trabalhadores
de cibersegurança,
digital,
PROCURADAS transformação
contabilidade, vendas

Provavelmente irão
receber aumentos
salariais, mesmo em
períodos de recessão

Podem evitar a deslocação
diária e o risco associado ao
transporte público

Mais segurança no
emprego, mesmo quando
o desemprego aumenta

Maior flexibilidade sobre
como e quando trabalham,
combinando casa e trabalho da
forma que mais lhes convém

Vêm o escritório como um
lugar para socializar, colaborar
e fazer uma pausa no trabalho
desde casa

Trabalhadores White Collar = Melhor vida profissional?
56%

vs.

Trabalhadores nas áreas de hotelaria
e turismo, entretenimento e retalho

45%

Trabalhadores de IT e Serviços Financeiros com maior
tendência para antecipar uma melhor vida profissional
depois da crise do que os da Indústria ou do Retalho

SKILLS
DESATUALIZADAS

Maior
probabilidade
de perder o
emprego

Mais aliviados / com
maior necessidade
de regressar ao
local de trabalho

Mais impactados
por redução de
horários e de
salários

Maior probabilidade de terem
que se deslocar ao local de
trabalho. Mais custos, mais
risco, menos tempo livre

Menos possibilidades de trabalhar
desde casa - menos flexibilidade e
equilíbrio entre a vida profissional
e familiar, mais dificuldades com o
acompanhamento a crianças

Mais stress por causa da
exposição ao vírus, maiores
preocupações com o risco
de infetar a família

48%vs.40%
Trabalhadores “full-time” esperam
obter um melhor equilíbrio entre
vida profissional e pessoal vs. os
trabalhadores “part-time”

Os trabalhadores de IT são os
únicos que não classificam
“manter o emprego” como
prioridade máxima
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A COVID-19 está a redefinir quais são
as competências mais procuradas

Este mês de março começou a desenrolar-se a maior
transformação no mundo do trabalho e nas necessidades de
competências a que assistimos desde a Segunda Guerra Mundial.
Competências que estavam em voga em 2019 agora podem estar
fora de moda; e a mudança é rápida - mesmo as competências
mais procuradas na fase inicial da crise são diferentes da
procura que surge agora e da que é esperada no futuro.

Esta crise está a acelerar a procura por competências
técnicas e aptidões humanas que temos vindo a
identificar e prever há já algum tempo.
Aumenta a forte escassez de talento nos domínios
tecnológicos - a procura por perfis de cibersegurança,
desenvolvimento de software e análise de dados
continua inabalável.
E há, também, uma procura crescente por aptidões
humanas ou power skills - em tempos de rápida
transformação e incerteza, as soft skills são mais
importantes do que nunca para trabalhadores e líderes.

Transformação de
Negócios, Saúde e
Bem-Estar, Logística e
E-commerce

7. CAPACIDADE
RELACIONAL

1. COMUNICAÇÃO

Vendas e Marketing,
Hotelaria e Lazer,
Administração e
Manutenção de
Escritórios, Retalho
Físico

8. EMPATIA
9. COACHING

6. PENSAMENTO
ANALÍTICO

10. RESILIÊNCIA

5. INTEGRIDADE

2. DEFINIÇÃO DE
PRIORIDADES

4. CAPACIDADE
DE INICIATIVA

3. ADAPTABILIDADE

Estudo ManpowerGroup sobre a procura de soft skills, dezembro
de 2019. Ordenado por maior procura pelos empregadores.

A NECESSIDADE DE UMA REVOLUÇÃO NAS COMPETÊNCIAS É HOJE UMA REALIDADE
To find out more about What Workers Want and the research go to www.XXX.com
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Trabalhadores Fundamentais. Competências
Fundamentais. Retribuição Ajustada?

Os trabalhadores-chave de funções subvalorizadas
emergiram como os heróis indispensáveis, prestando
serviço em hospitais, supermercados, fábricas,
centros logísticos e na distribuição de bens essenciais
e não essenciais em todo o mundo. O aumento da
notoriedade e da atenção dos meios de comunicação
gerou uma nova categoria de trabalhadores, mais
reconhecidos, mais amplamente valorizados e cada
vez mais apoiados.

VALORIZADOS

De técnico de urgências a herói de longo prazo?

76%

de todos os trabalhadores acham que
os trabalhadores essenciais deveriam
receber mais durante a crise

1/4

afirma que
também depois
da crise

$ DURANTE $ DEPOIS

EQUIDADE

ITÁLIA & EUA
Os trabalhadores de Itália
e dos EUA são menos
propensos a considerar
que os trabalhadores
essenciais devem
continuar a receber mais
após a crise (16% e 18%
respetivamente), em
comparação com 33%
na Alemanha e no Reino
Unido.

Governos e empregadores estão a investir nestes trabalhadores - a França e o Reino Unido comprometeram-se a
realizar aumentos salariais de longo prazo para os trabalhadores essenciais nas áreas de saúde, ensino e segurança
publica. Paralelamente, legisladores, políticos, sindicatos e cidadãos em geral estão a pedir uma maior equidade
- entre trabalhadores permanentes e temporários, remotos ou on-site, não essenciais e essenciais. Para todos os
trabalhadores, a garantia de que a saúde é uma prioridade continuará a ser o mais importante nos próximos tempos.
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Ponto de Inflexão na Paridade?
O Impacto da Crise nas Mulheres

A saúde dos homens
poderá ser mais afetada
pela pandemia1, mas as
mulheres serão mais
afetadas a longo prazo
pela crise económica e
social.

MULHERES
Mais preocupadas
em regressar ao
local de trabalho

Maior probabilidade
de serem dispensadas
(12% vs 10%)

HOMENS

World Economic Forum, Covid-19 Infeta Mais Homens Que Mulheres, junho 2020

Trabalho Em Remoto - A Solução
Para As Mulheres?
“É tentador pensar que as opções de trabalho flexível serão um grande
equalizador de oportunidades para as mulheres. Nem sempre é o caso.
Os homens tendencialmente utilizam mais a presença no escritório para
fazer networking, enquanto que as mulheres o fazem para colaborar e
avançar trabalho. Trabalhar desde casa poderia acelerar as desigualdades já
existentes, ao reduzir ainda mais as oportunidades de networking presencial.
Também corremos o risco de que surja uma nova forma de “presenteísmo”.
Na maioria dos casos, algumas pessoas estarão a trabalhar partilhando o
mesmo espaço físico, enquanto outras vão estar a trabalhar remotamente.
Quais as consequências de ter alguns membros da equipa fisicamente no
escritório, ou a viajar em trabalho, enquanto que outros estão a trabalhar
de casa? Em vez de fazer suposições sobre produtividade e desempenho,
recolha e analise os dados. Observe os efeitos do trabalho remoto por nível.
Oferece os mesmos benefícios de carreira para as posições de entrada,
cargos médios ou para executivos? Tome medidas ativas para questionar
quaisquer preconceitos estabelecidos sobre os papéis de mães e pais,
de modo a que não condicionem a forma como os managers e colegas
percecionam o trabalho desempenhado em remoto por homens ou mulheres,
bem como o que se espera deles. E, o que é mais importante, aprenda a
avaliar os resultados, recompensando as pessoas pelo que elas realmente
contribuem, e não pela imagem de produtividade que transmitem.”

Tomas Chamorro-Premuzic, ManpowerGroup Chief
Talent Scientist - Harvard Business Review

Valorizam mais o escritório
como um meio para
separar o trabalho da
vida familiar

Maior probabilidade
de que queiram estar
no escritório por
visibilidade e promoção

Mais aliviados,
satisfeitos e confiantes
com o regresso ao
local de trabalho

As Mulheres estão
sobrerrepresentadas nos
setores mais impactados
pela COVID-192
International Labor Organization (ILO), COVID-19 and the World of Work, abril de 2020

Serviços de hotelaria e restauração

59%
Administração e Serviços

54%
Artes / Entretenimento - Funções administrativas

63%
To find out more about What Workers Want and the research go to www.XXX.com
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Pais Trabalhadores: “Aprisionados”
ou Despreocupados?

Mais de 30%3 dos trabalhadores têm, agora, que ser também professores, colaboradores, pais e/ou
cuidadores, ao mesmo tempo que continuam a trabalhar durante mais horas. Com as possíveis alterações
no momento de reabertura das escolas, ser capaz de conciliar trabalho e casa continua a ser mais
importante do que nunca. Brookings Institute, Working Parents are Key to Recovery, julho de 2020

Pais trabalhadores. As Prioridades: No Local de Trabalho. Em casa. No futuro.

LOCAL DE TRABALHO:

EM CASA:

Ser capaz
de separar
trabalho e vida
familiar

Evitar o trajeto
diário para o
trabalho

Socializar e
colaborar
com colegas

Menos distrações,
espaço de
trabalho mais
confortável

ITÁLIA
A população mais idosa foi fortemente afetada. As pessoas
estão mais preocupadas em gerir as suas responsabilidades
como cuidadores do que com as medidas que o seu
empregador toma para as manter saudáveis.

USA
Enquanto as escolas e as creches permaneçam fechadas
e os casos continuem a aumentar, os pais que trabalham,
especialmente com crianças mais novas, estão mais
preocupados em equilibrar o cuidado dos filhos com o trabalho,
do que com adoecer durante o trajeto para a empresa.

Passar mais
tempo com a
família

NO FUTURO:

Flexibilidade
nos horários de
realização do
trabalho

FRANÇA
A maioria das escolas e creches estão abertas desde maio.
Equilibrar trabalho e as responsabilidades como pais ocupa
uma posição baixa na lista de preocupações dos trabalhadores.

REINO UNIDO
Os pais ministraram, em média, 3 horas diárias de educação
às suas crianças durante o lockdown. Trabalhar de uma forma
que acomode o cuidado dos filhos é mais importante do que
gerir as suas relações profissionais, ser capaz de gerir melhor
a carga de trabalho ou aceder a uma tecnologia mais eficiente.

Oportunidades
de formação e
desenvolvimento
de carreira

Segurança no
emprego

Mais opções de
trabalho em remoto,
para uma melhor
conciliação entre
trabalho e casa

BEM-ESTAR
As empresas e os RH estão a apoiar-se cada vez
mais em especialistas em bem-estar, promotores
de equilíbrio e consultores de educação. É o
momento de repensar a maneira como as pessoas
trabalham, são reconhecidas e recompensadas,
com o foco no contexto
dos pais, e em especial no
caso das mulheres, que
ainda fazem a maioria das
atividades domésticas e de
cuidado dos filhos.
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Indisciplinados ou Complacentes Os Trabalhadores e os Testes e Rastreios

À medida que segundos surtos e novas situações de lockdown ocorrem, a confiança torna-se cada vez
mais fundamental. As pessoas irão mais provavelmente partilhar os seus dados com o seu empregador
se confiarem que este vai agir com base na informação disponível e tomar as decisões certas sobre a sua
saúde e segurança. Orientação, Reforço da Confiança e Comunicação vêm em primeiro lugar. As pessoas
querem ter a certeza de que os trabalhadores doentes ficarão em casa, que políticas de higiene rígidas são
aplicadas e que a comunicação é clara. A confiança é a nova moeda de troca e a saúde e o bem-estar as
novas prioridades.

TESTES

RASTREAMENTO

Reino Unido, Singapura e México estão mais dispostos a realizar
testes, rastreamento e seguimento. Maior probabilidade de
tomar em sério a ocorrência de uma segunda vaga do vírus

França e Espanha são mais resistentes em partilhar dados
de rastreamento ou planos de viagem com os empregadores.
França: menor preocupação com uma segunda vaga

CONTROLE

CONFIANÇA

EUA e Alemanha: pouco satisfeitos com receber instruções
sobre o que fazer. São os mais preocupados em serem
monitorizados e rastreados e os que provavelmente levam a
possibilidade de um segundo bloqueio menos a sério

Itália e França: menor confiança nos empregadores
para tomar a decisão certa sobre a sua saúde e
bem-estar

OS TRABALHADORES

FALARAM

Aqueles que confiam nos seus empregadores têm duas vezes mais probabilidade de se sentirem positivos
sobre o regresso ao local de trabalho do que aqueles que não confiam (44% contra 23%). Mais de 1 em cada 3
trabalhadores não confia no seu empregador para tomar a decisão certa sobre a sua saúde.

To find out more about What Workers Want and the research go to www.XXX.com

5 Maneiras De Tornar O Próximo
Normal Melhor Para Todos
Agora temos a oportunidade para redesenhar um futuro mais próximo daquilo que sabemos que os trabalhadores
sempre desejaram: mais flexível, mais virtual e com mais confiança, permitindo às pessoas combinar melhor
trabalho e vida familiar, e às organizações aceder a talento que pode trabalhar desde qualquer lugar.
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Pergunte-se: Porquê
Regressar?

Tarefas que pensávamos que nunca poderiam ser feitas remotamente foram transformadas da noite para
o dia: fecho de contas, processamento de salários, atendimento ao cliente e até mesmo segurança da
informação. Este é um bom momento para os líderes se perguntarem o porquê de voltar, para poderem
atuar de forma planeada e justa. O que é que os managers necessitam para liderar à distancia? Como é que
os trabalhadores podem ser mais produtivos em casa? É importante ajudar os managers a compreender as
necessidades dos indivíduos, para evitar pressuposições e prevenir preconceitos inconscientes.
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As competências estão
a evoluir – Prepare a
nova realidade

As competências de que os empregadores precisarão no futuro serão diferentes das do passado. Incentive
todos os colaboradores a apostar na sua requalificação e na formação contínua, e não apenas aqueles que se
teriam formado de qualquer maneira. Incentive a formação à distância, se possível aproveitando os momentos
de deslocação para o emprego, potenciando o desenvolvimento das competências que a sua empresa precisa.
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Flexibilidade e
equilíbrio para
muitos

Dar aos colaboradores a oportunidade de trabalhar em remoto não é a única maneira de proporcionar
flexibilidade e equilíbrio entre trabalho e vida familiar. Para as funções que precisam ser desempenhadas
no local de trabalho, ofereça horários de início e de fim escalonados, escalas mais flexíveis e procure
entender as prioridades que as pessoas precisam de assegurar para poder realizar o seu trabalho.

04

Bem-estar Físico e
Emocional = Nova Saúde
e Segurança

Sentimentos de isolamento, stress, medo e ansiedade serão um legado da COVID-19, impactando assim
a nossa perceção do valor da saúde, bem-estar, família e comunidade. Priorize o bem-estar emocional
com a mesma importância que as medidas físicas e organizacionais, como a medição de temperatura e o
destanciamento social, para garantir que as pessoas se sentem confiantes, saudáveis e produtivas.
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Fomentar a resiliência nas pessoas e na
organização

As empresas precisam de promover a confiança, ouvir as pessoas e responder às suas necessidades,
bem como ajudar os trabalhadores a definir prioridades e a recarregar energias. A adrenalina inicial dos
trabalhadores deve ser transformada em resiliência a longo prazo e os empregadores devem liderar essa
transição. Quando o stress aumenta e a primeira preocupação na mente de muitos trabalhadores é o risco
de perder o seu emprego, uma liderança remota forte e uma comunicação frequente e transparente são
essenciais, tal como uma cultura adequada para o trabalho híbrido e um suporte ao bem-estar acessível
para todos.

SOBRE O ESTUDO: O ManpowerGroup encomendou este inquérito para conhecer as atitudes dos trabalhadores em relação ao trabalho. A Reputation Leaders
realizou um estudo quantitativo global em junho de 2020, com mais de 8.000 trabalhadores (incluindo trabalhadores dispensados) com 18 anos ou mais,
divididos equitativamente por idade, género e região em 8 países: França, Alemanha, Itália, México, Singapura, Espanha, Reino Unido e EUA
To find out more about What Workers Want and the research go to www.XXX.com

