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Introdução
PESQUISA GLOBAL DE PREFERÊNCIAS DE CANDIDATOS
Entrevistamos

14.000
pessoas que estão
trabalhando atualmente
Faixa
Etária

18-65

De

19 Países

influentes no mercado de trabalho em todo o mundo

Os candidatos revelaram o que é mais importante
para eles no processo de procura de emprego

A flexibilidade do local de trabalho deixou de ser uma
opção na política de gestão de talentos para se tornar
uma prática essencial que permite que as organizações
atraiam e desenvolvam talentos qualificados. Esta prática
está se tornando rapidamente uma relação de “ganhaganha” que reflete as necessidades dos funcionários e dos
empregadores. De acordo com o Alfred P. Sloan Center
on Aging and Work do Boston College, “à medida que as
empresas se tornam multinacionais na abrangência de
seus serviços, fornecedores e produtos, sua capacidade de
interagir com clientes do mundo todo requer uma força de
trabalho que possa operar de forma flexível em termos de
horários e locais¹.”
Os candidatos de hoje relatam um aumento notável na
importância da flexibilidade do horário de trabalho nas
decisões relacionadas à sua carreira. Em muitos países, este
aspecto aumentou entre 20 e 30 por cento em apenas 1 ano.
Na verdade, quase 40 por cento dos candidatos no
mundo todo informaram que a flexibilidade do horário
de trabalho é um dos três principais fatores a serem
considerados nas decisões relacionadas à carreira.
Historicamente, a cultura do local de trabalho valoriza
a presença em detrimento dos resultados. Porém, dois
terços (63%) dos candidatos atualmente acreditam que não
precisam ficar sentados atrás de uma mesa para realizar suas
1

tarefas. A tecnologia alterou este paradigma irreversivelmente
em muitos locais de trabalho. Como resposta, cada vez mais
empresas estão implementando algum tipo de política de
flexibilidade como jamais fizeram antes. Consequentemente,
as empresas que proativamente procurarem oferecer
esquemas de trabalho flexível poderão obter vantagens no
recrutamento e retenção dos talentos procurados.
Para entender melhor como os empregadores podem
estimular as preferências e percepções globais dos
candidatos, a ManpowerGroup Solutions, maior fornecedora
mundial de Recruitment Process Outsourcing (RPO), foi
diretamente à fonte - os candidatos. Na Pesquisa Global
de Preferências de Candidatos, aproximadamente 14.000
pessoas atualmente ativas na força de trabalho, com idade
entre 18 e 65 anos, compartilharam o que é importante
para elas no processo de procura de emprego. O estudo foi
realizado em 19 países influentes em todo o mundo.
Esquemas de trabalho flexível deixaram de ser uma
preocupação apenas de mães que trabalham. Pessoas de
todas as idades estão interessadas na combinação
entre casa e trabalho proporcionada pela tecnologia
e exigida pela sociedade. Este relatório oferece novas
percepções sobre as preferências de flexibilidade de horário
de trabalho no mundo todo.

“Why Society Needs Workplace Flexibility,” The Sloan Center on Aging & Work at Boston College.”

Trabalho, para Mim | 3

É hora de ser Flexível
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Quando os candidatos se
referem a flexibilidade, o que
eles realmente querem dizer?
• Definições
• A Demanda pela Flexibilidade
• As Preferências de Flexibilidade Variam

Deﬁnição de “Flexibilidade”
A flexibilidade do local de trabalho inclui um amplo espectro de esquemas, que variam desde o controle
dos intervalos de trabalho dos funcionários até programas completos de trabalho em casa ou licença para
cuidar de pessoas doentes. Estabelecemos oito tipos de esquemas de trabalho flexível:

1
2
3
4

Horários flexíveis de entrada e saída
Trabalho em período integral em casa/
independência de local
Escolha e controle de turnos de
trabalho
Trabalho em regime de meio-período
em casa

5 Turnos/semana de trabalho reduzidos
Oportunidade de períodos sabáticos ou pausas na
6 carreira (por exemplo, licença prolongada)
7 Licença remunerada por tempo indeterminado
8 Licença para cuidar de pessoas doentes

Embora nem todos os locais de trabalho possam aplicar todas essas opções, elas oferecem uma série de
práticas que podem ser interessantes para os candidatos em diferentes fases de suas vidas.

Deﬁnição de “Modelo de Trabalho”
Diversos novos modelos de trabalho surgiram como opção ao padrão tradicional de 50 semanas com 40 horas. Na
Pesquisa Global de Preferências de Candidatos, os entrevistados puderam escolher entre seis cenários para identificar
seu modelo de trabalho atual ou preferido:

1 Trabalho em período integral
2 Trabalho em regime de meio-período
por contrato (durante um
3 Trabalho
período contratual especíﬁco)
4

5 Trabalho temporário (curto prazo, não contratado)
Trabalho sazonal (período de tempo determinado
6 associado a um ciclo de negócio).

Trabalho por projeto (realizado por um
freelancer com base em um escopo
determinado previamente)
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Comparação Global:

A Demanda pela
Flexibilidade
Entre os cinco mercados de talentos observados nos últimos dois anos, quatro (China,
Estados Unidos, Austrália e Reino Unido) registraram um aumento no número de
candidatos que afirmam que a flexibilidade do horário de trabalho está entre os três
principais motivadores das decisões relacionadas à carreira. No período de apenas 1
ano, o número de candidatos que mencionaram a importância de opções de
trabalho flexível aumentou 30% na China, 29% nos Estados Unidos e 21% na
Austrália.

A Flexibilidade do Horário de Trabalho está se tornando
um dos três principais motivadores das decisões
relacionadas à carreira
Austrália
+21%
41%
34%

China
+30%

Reino
Unido
+17%

México
35% 35%

35%

Estados
Unidos
+29%
45%
35%

30%
26%
20%

2015
2016

O aumento da importância da flexibilidade do horário de trabalho deve-se a
uma série de fatores locais, inclusive à presença de empresas multinacionais,
composição da força de trabalho (como, por exemplo, o grande número de
Millennials), presença de sindicatos, influência de empresas de tecnologia no
mercado de trabalho, níveis econômicos e de emprego, e períodos de locomoção
prolongados devido a congestionamentos, infraestrutura ineficiente ou falta de
transporte público.

A Flexibilidade do Horário
de Trabalho é um dos Três
Principais Motivadores das
Decisões Relacionadas à Carreira
Média Global

38%
20% Alemanha
26%
30%

China
Índia

31%

Brasil

31%

Polônia

33%

Japão

35%

México

35%

Reino Unido

37%

Panamá

39%

Colômbia

41%

Peru

41%

Austrália

44%

Suécia

45%

Costa Rica

45%

Argentina

45%

Estados Unidos

46%

Holanda

47%

Espanha

47%

Noruega

Países acima da Média Global em termos de
Desejo de Horário de Trabalho Flexível
Noruega
47%
Estados Unidos
45%

Holanda
46%
Espanha
47%

Costa Rica
45%

Alex Bojarski, Líder de RPO
ManpowerGroup Solutions, Polônia

Argentina
45%
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Na Polônia, notamos uma diferença
significativa entre as empresas locais e os
novos empregadores que estão entrando
no mercado vindos do Ocidente. As novas
empresas oferecem mais esquemas de
trabalho flexível como um incentivo para
recrutar e reter os principais talentos.
Muitas empresas já estabelecidas no
local estão ficando para trás nessa área
importante

Na Argentina, o sistema de transporte público causa problemas de locomoção. A conﬁabilidade dos
trens é imprevisível. Poder trabalhar em casa é como estar no paraíso.
Marcela Romero, Gerente de Recrutamento Permanente da ManpowerGroup Solutions, Argentina

As Preferências de Flexibilidade
dos Candidatos Variam por País
Em geral, horários flexíveis de entrada e saída e trabalho
em período integral em casa/independência de local são os
tipos mais desejados de políticas de flexibilidade de local de
trabalho. Vinte e seis por cento dos candidatos globais afirmam
que a flexibilidade do horário de entrada e saída é o aspecto mais
importante, seguido de perto pela possibilidade de trabalhar em casa
ou em qualquer outro local que eles possam escolher, com 22%.
Escolher a duração do turno é considerado o terceiro aspecto mais
desejável (15%). Licença para cuidar de pessoas doentes, períodos
sabáticos e licença remunerada por tempo indeterminado são
populares para cerca de 5% dos candidatos globais.

As Preferências de Flexibilidade dos
Candidatos Variam por País

Índia

35%

Estados Unidos
A maior demanda
por licença
remunerada
por tempo
indeterminado

querem
independência de
local

Japão

China

3x

28%

mais o desejo de
períodos sabáticos
ou pausas na
carreira

querem
escolher o turno
de trabalho

Holanda

20%

preferem
trabalhar em
regime de meioperíodo

Em cada país, uma complexa combinação
entre fatores logísticos, econômicos,
culturais e idealistas deﬁne a preferência dos
candidatos por esquemas de trabalho flexível.
Muitas empresas de grande porte
mudaram-se da cidade para os subúrbios,
resultando em um tempo de locomoção
mais prolongado e, em algumas áreas, o
sistema de transporte público pode não ser confiável.
Consequentemente, horários flexíveis de entrada e
saída, e a possibilidade de trabalhar em casa, são
altamente apreciados.
Fatores econômicos locais têm um papel
influente na China, por exemplo, onde
as empresas estão crescendo muito
rápido, e o sucesso requer dedicação,
turnos longos e trabalho árduo. O estresse leva muitos
funcionários a desejar a oportunidade de pausas mais
frequentes no trabalho para descansar, se recuperar
e melhorar aptidões – confiantes de que, com uma
economia próspera, será mais fácil encontrar um novo
trabalho.
Outra força propulsora nos mercados é
a presença de empresas multinacionais.
As empresas de grande porte –
especialmente no setor de tecnologia
– estão trazendo os esquemas de trabalho flexível para
o mercado local. Sua liderança cria novas expectativas
de flexibilidade entre os candidatos, frequentemente
deixando as empresas locais e/ou mais tradicionais
menos competitivas na atração de talentos.
Nos Estados Unidos, onde os
funcionários regularmente abrem mão
de férias remuneradas, o fascínio
da licença remunerada por tempo
indeterminado (paid time off, ou PTO) ainda persiste.
Algumas empresas oferecem não apenas férias por
tempo indeterminado, mas também remuneram
os funcionários que atuam como voluntários em
organizações sem fins lucrativos, ou trabalham para as
suas comunidades.
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Preferências de Flexibilidade
de Horário de Trabalho
Independentemente do tipo de flexibilidade de horário de trabalho desejada em seus países, os candidatos
buscam uma variedade mais ampla de opções de flexibilidade que os ajude a encontrar um equilíbrio melhor
entre a vida proﬁssional e pessoal. É importante que os empregadores estejam cientes das preferências locais dos
candidatos e considerem essas percepções no recrutamento e retenção dos principais talentos.

23% 22%

21%

26%
18%
2%

4%

8%

25%

Estados Unidos

9%

4%

3%

5%

4%

8%

3%

29%
12% 11% 10%
2%

9%

4%

Costa Rica

28%
19%
11% 9%

14%
5%

7%

35%

6%

México

23%
9%

27% 25%

13%
5%

6%

5%

4%

Panamá

13%
7%

4%

6%

28%

5%

22%

Colômbia

13%

10% 12%

Espanha

28%
20%
11%

15%

12%
4%

6%

2%

41%

Peru

23%

18%

28%
11% 13% 9%

Argentina
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14%

Reino Unido

9% 11%

11%

18%

4%

9%

4%

Brasil

13% 14%

7% 2%

2%

2%

Fatores Mais Importantes para a
Flexibilidade do Horário de Trabalho

A flexibilidade do horário de trabalho é importante para o desenvolvimento
da carreira dos candidatos. Os candidatos buscam uma carreira para toda
a vida, e não apenas um emprego. Cada vez mais, os proﬁssionais de RH
entendem que precisam empregar pessoas com esquemas de trabalho
flexível. Preparar os gerentes de empresas para apoiar estas práticas é algo
que está demorando para acontecer.

Horários flexíveis de entrada e saída
Trabalho em período integral em casa
Escolha do turno
Trabalho em regime de meio-período em casa

Jacky Qian, Vice-Presidente da ManpowerGroup Solutions, China

Turnos/semana de trabalho reduzidos
Períodos sabáticos ou pausas na carreira
31%

Licença para cuidar de pessoas doentes
17%

35%

Licença remunerada por tempo indeterminado
12% 10%

7%

9%

7%

5%
26%

Suécia
13% 11%
10% 9% 10%

6%

22%
15%

6%

39%

Noruega

12%

9%

6%

5%

5%

7%

8%

6%

Global
24

%

13%
6%

5%

6%

3%

3%

27%

Polônia

20%

19%
9%

26% 24%

6%

10%

1%

8%

China

14% 15%
8%

5%

3%

5%

Alemanha
28%
18% 20%
14% 16%

21% 20%
13%
4%

Holanda

6%

7%

35%

5%
17%

6%

Japão
14% 14%

10%

5%

2%

2%

Índia

21% 21% 19%

14%

11%

5%

3%

4%

Austrália
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Interesse dos Candidatos
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A maioria dos candidatos está
interessada em alguma forma de
flexibilidade do local de trabalho
• Os Homens Também Querem Flexibilidade
• O Setor Faz Diferença
• Rejeição ao Trabalho em Período Integral
• Os Trabalhadores em Período Integral Também Desejam
Flexibilidade

Os homens também querem
flexibilidade
O equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal deixou de ser uma questão fundamentalmente das mulheres, para se tornar
uma preocupação geracional e social. De acordo com o relatório “7 Passos para a Inclusão Consciente” publicado pelo
ManpowerGroup, as mulheres acreditam que, para alcançar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, a flexibilidade
do local de trabalho, do horário de trabalho e o foco no desempenho são essenciais . A pesquisa do ManpowerGroup
sobre os Millennials (candidatos de 18 a 34 anos) indica que esse grupo vê os avanços tecnológicos e a dissociação entre
trabalho e local como benéficos tanto para a empresa, quanto para a família .
Em quatro (Austrália, México, Reino Unido e Estados Unidos) dos cinco mercados acompanhados nos últimos dois
anos, aumentou significativamente a porcentagem de candidatos do sexo masculino que indicaram que a flexibilidade
do horário de trabalho é uma de suas principais considerações ao tomar decisões relacionadas à carreira. A
flexibilidade está se tornando rapidamente uma questão comum aos dois gêneros.
Embora, por enquanto, ela ainda seja ligeiramente mais importante para as mulheres. E isso vale para todos os
mercados, exceto a Polônia, onde o percentual de homens que deseja flexibilidade de horário de trabalho é maior do
que o percentual de mulheres.
Além de possuir uma das políticas de licença maternidade mais generosas do mundo, na Índia, a licença
paternidade também é um padrão.
Sreekanth Ramasubramanian, Head de Recruitment Process Outsourcing da ManpowerGroup Solutions, Índia

Homens que Classificam a Flexibilidade de Horário de Trabalho entre os
Três Principais Motivadores

Estado
Unidos
43%
36%

China
51%
45%

México
45% 46%

Reino
Unido

Austrália
40%

39%
34%
28%

2015
2016

2

“7 Passos para a Inclusão Consciente: Um Guia Prático para Acelerar a Chegada de Mais Mulheres em Posições de Liderança”, ManpowerGroup, 2015, 6.

3

Ibid
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Em muitos países, os Millennials consideram a
flexibilidade de horário de trabalho um aspecto de
alta prioridade nas decisões relacionadas à carreira.
Isto acontece nos Estados Unidos, Panamá, China e
Costa Rica. Em outros países, como o Brasil, os Baby
Boomers (idade entre 50 e 65 anos) também atribuem
alta prioridade a esquemas de trabalho flexível.

Preferência dos Candidatos por Horários de
Trabalho Flexíveis, por Gênero

Média Global
9

Os Millennials, que só conhecem um mundo onde
quase tudo é possível em qualquer lugar, sentemse menos presos a um local de trabalho físico.
Globalmente, 84% dos Millennials preveem pausas
significativas ao longo da vida profissional – “ondas de
carreira” estão substituindo o “progresso profissional”
das gerações passadas .
Por outro lado, a flexibilidade permitiu aos
aposentados da geração Baby Boomer manter
laços com o local de trabalho de forma sazonal, em
regime de meio período ou por contrato – os quais
frequentemente são possíveis por meio de políticas
flexíveis de local de trabalho.

18

27

45%

55%
Alemanha

54%
46%
55%
45%

China

56%
44%

Índia

55%
45%

Brasil
Polônia

47%
53%
58%
42%

Japão
México

54%
46%

Reino Unido

61%
39%

Panamá

52%
48%
O desejo de esquemas de trabalho flexível
transcende a idade e o gênero. Pais e mães que
trabalham precisam da flexibilidade para obter um
equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Os
trabalhadores mais velhos precisam da flexibilidade
para combinar interesses ou desejos de trabalhar
meio período. Já os Millennials esperam a
flexibilidade porque sua geração está predisposta
às qualidades libertadoras proporcionadas pela
tecnologia
April Savino, Vice-Presidente de Client Delivery da
ManpowerGroup Solutions, América do Norte

Colômbia

55%
45%

Peru

57%
43%
60%
40%

Austrália
Suécia

52%
48%

Costa Rica

59%
41%
57%
43%

Argentina

57%
43%

Estados Unidos

56%
44%

Holanda

55%
45%

Espanha
Noruega

53%
47%
Mulheres
4

“Carreiras da Geração do Milênio: Visão 2020,” ManpowerGroup, 2016, 6.
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Homens

Trabalhar em casa é uma opção buscada em muitas novas funções e cargos
gerenciais na área de tecnologia, bem como uma tendência em crescimento em
empresas de outros setores. É um novo tipo de benefício.
Alex Bojarski, Líder de RPO da ManpowerGroup Solutions, Polônia

O Setor Faz Diferença
Há muito tempo se sabe que alguns setores se adaptam melhor ao sistema de trabalho flexível do que outros. Se, por
um lado, é possível a um programador trabalhar remotamente, um médico ou enfermeira pode não ter essa opção –
embora o avanço da telemedicina possa causar uma ruptura nas formas tradicionais de assistência à saúde. Ainda
assim, com relação às preferências dos candidatos, os tipos de esquema de trabalho flexível desejados variam de
acordo com o setor.
Os fatores que determinam a necessidade de horários de trabalho flexíveis são universais; o tipo de trabalho, os
resultados e a mensuração do desempenho são fundamentais para determinar como o esquema de trabalho flexível
pode ser alinhado às necessidades das empresas e dos candidatos.

Indivíduos que trabalham em um local
fixo, por exemplo, na área de TI ou
financeira

Pessoas que trabalham no
setor de saúde ou no setor
de varejo

32%

preferem trabalhar em
período integral em casa

12%

27%

preferem ter independência
quanto ao local de trabalho

23%

preferem turnos ou
semanas de trabalho
reduzidos
preferem escolher e
controlar os turnos de
trabalho

O Brasil tem mais trabalhadores sindicalizados do que muitos países da América Latina. Os empregos
com horários especíﬁcos de entrada e saída diariamente diﬁcultam o uso de opções de trabalho flexíveis.
Consequentemente, alguns funcionários, exceto aqueles que ocupam cargos gerenciais, ainda não sentiram
os benefícios do horário de trabalho flexível.
Flor Alvarez, Gerente de Vendas Regionais de RPO da ManpowerGroup Solutions, América Latina
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Rejeição ao
Trabalho em
Período Integral

Comparativo Global:

Candidatos que Preferem Trabalhar
Meio Período
Média Global

36%
18%

Polônia

A ascensão da gig economy tem sido um assunto de grande interesse
na imprensa. Trinta e seis por cento dos entrevistados preferem modelos
de trabalho diferentes do emprego permanente em período integral. Para
os empregadores, os contratos por projeto, ou por prazo determinado,
podem tornar as organizações mais ágeis e mais sensíveis ao mercado.
Esta forma de contratação é frequentemente mais rápida; requer menos
aprovações dos gerentes e executivos de recursos humanos; e dispensa
os tradicionais anúncios de emprego.

24%

Índia

24%

China

32%

Reino Unido

Existe um interesse crescente no trabalho em período parcial no mundo
todo, e, em especial, na América Latina. A Polônia, a Índia e a China
indicam os maiores percentuais de candidatos que preferem o modelo de
trabalho tradicional, em período integral. Essa preferência pode ser devida
a oportunidades econômicas mais frágeis e à mobilidade histórica dos
trabalhadores nesses países, o que reforça a percepção da necessidade
de estabilidade e continuidade do emprego, ou, conforme sugerido em
um relatório recente da McKinsey & Company, a preferência pelo trabalho
em meio período pode ser afetada pela possibilidade de escolha versus
necessidade.

37%

Holanda

Call centers virtuais nos quais as pessoas trabalham em casa têm se
tornado possíveis graças à tecnologia de telefonia e aos sistemas que
monitoram os toques de tecla e o número de ligações recebidas ou
efetuadas. Porém, os esquemas de trabalho flexível permitem que os
empregadores tenham acesso a um pool de profissionais qualificados
jamais acessados antes.
April Savino, Vice-Presidente de Client Delivery da ManpowerGroup
Solutions, América do Norte

5
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McKinsey Global Institute, “Independent Work: Choice, Necessity and the Gig Economy,” 11

26%

Estados Unidos

28%

Suécia

28%

Noruega

30%

Alemanha

38%

Espanha

38%

México

39%

Costa Rica

41%

Japão

42%
46%

Austrália
Panama

48%

Argentina

51%

Brasil

52%

Colombia

55%

Peru

Os trabalhadores em
Período Integral Também
Desejam Flexibilidade
Uma vez que a flexibilidade do horário de trabalho está frequentemente relacionada ao
trabalho em meio período, e que a gig economy tem possibilitado novos modelos de
trabalho diferentes do contrato de trabalho permanente em período integral, seria fácil
afirmar que os esquemas de trabalho flexível não são importantes para os empregados em
período integral. Porém, isto não acontece. Atualmente, a maioria das pessoas que
incluem a flexibilidade entre os três principais motivadores (54 por cento), prefere
esquemas de trabalho em período integral para atender às suas necessidades.
Os empregadores que possuem funcionários em período integral precisam reconhecer que
esquemas de trabalho flexível são importantes para essas pessoas, uma vez que, apesar
de preferirem trabalhar em período integral, elas precisam de flexibilidade para obter um
equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.

54%
das pessoas que priorizam
a flexibilidade preferem
esquemas de trabalho em
período integral

Além disso, parece existir uma forte correlação entre a flexibilidade do horário de trabalho
e o trabalho por projeto. A preferência pelo trabalho por projeto é maior entre aqueles
que querem trabalhar em casa meio período ou período integral. Os candidatos que
preferem o trabalho com prazo determinado frequentemente conseguem se beneficiar da
independência de horário e de local para administrar sua carga de trabalho, o que os torna
capazes de integrar suas prioridades profissionais e pessoais.

O Estigma da Flexibilidade
Muitas empresas lutam com culturas corporativas enraizadas que enfatizam a presença e, sem um propósito
deliberado, cultivam o estigma da flexibilidade, em um fenômeno que mensura o sucesso com base na
presença no local de trabalho, e não no desempenho e qualidade do resultado.
Os empregadores têm o direito de se preocupar com a produtividade de seus funcionários. As publicações
e jornais de negócios têm muitas histórias de empresas que adotaram políticas de local de trabalho
flexível e posteriormente as revogaram. Como as empresas poderiam aproveitar as vantagens desses dois
universos? Como elas poderiam responder às necessidades dos candidatos mais talentosos e maximizar a
produtividade?

No Brasil, é comum as pessoas pensarem que aqueles que trabalham em casa estão em ‘férias’ o
tempo todo. Em São Paulo, especificamente, os critérios tradicionais ditam que os funcionários que
trabalham durante mais horas são mais dedicados. Frequentemente, as pessoas permanecem até tarde
no trabalho apenas para causar uma boa impressão.
Flor Alvarez, Gerente de Vendas Regionais de RPO da ManpowerGroup Solutions, América Latina
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Principais considerações para os
empregadores em um mundo de locais
de trabalho flexíveis
Existem muitas atitudes imediatas e ações de prazo mais
longo que os empregadores, recrutadores e gerentes de
contratação podem tomar para melhor atender às suas
exigências de flexibilidade. Existem muitas atitudes imediatas
e ações de prazo mais longo que os empregadores,
recrutadores e gerentes de contratação podem tomar para
melhor atender às suas exigências de flexibilidade.

ATRAÇÃO E RETENÇÃO DOS PRINCIPAIS TALENTOS:

Seis maneiras de os
empregadores aproveitarem as
preferências dos candidatos

1
2
3

Alinhe os Incentivos aos Resultados
Faz parte da natureza humana recompensar um comportamento para aumentar a possibilidade de sua
repetição. Considere desenvolver um ambiente de trabalho voltado para resultados, no qual os incentivos
sejam alinhados aos resultados, e não apenas à entrada de informações.
Substituir as exigências presenciais por horas logadas na VPN (Virtual Private Network) pode ser
interpretado pelos funcionários como algo não autêntico. Estabeleça objetivos e prazos. Se eles forem
cumpridos pelos funcionários, os gerentes poderão se preocupar menos com os horários de entrada e
saída do trabalho.

Regulamente as Políticas de Flexibilidade Existentes
Mudar a cultura da empresa para tornar aceitável o trabalho realizado fora do escritório pode neutralizar
o estigma da flexibilidade. Campanhas de educação internas podem ser usadas para regulamentar a
independência de local para todos os funcionários.
Uma empresa de contabilidade nacional usou cartazes mostrando pessoas satisfeitas que trabalhavam em
horários flexíveis fora do escritório (por exemplo, pesca no Oregon, dança de salão), com testemunhos que
relacionavam a independência do local de trabalho à produtividade e à satisfação. Os resultados indicaram
uma mudança real na percepção dos funcionários - ao longo de cinco anos, o número de funcionários que
acreditavam que trabalhar remotamente também poderia resultar em promoções aumentou de 30 para 65
por cento.

Um passo de cada vez
A empresa não precisa forçar a transição do ambiente de trabalho tradicional para o virtual da noite para
o dia. Em mercados nos quais os funcionários enfrentam longos períodos de locomoção, problemas de
trânsito ou infraestrutura de transporte insuficiente, as empresas podem considerar implementar um horário
das 10:00 às 19:00 horas, ou determinar um número de dias de trabalho flexível nos quais os funcionários
possam trabalhar remotamente. Mudar velhos hábitos e aprender novas formas de trabalho é difícil para
funcionários que trabalham do mesmo jeito há décadas.
A evolução, em vez de revolução, também ajudará a preencher a lacuna entre os estilos tradicionais de
gerenciamento e um trabalho em equipe mais independente, bem como quaisquer diferenças geracionais
que possam surgir. Entender os fatores específicos que determinam o aumento da demanda dos candidatos
por horários de trabalho flexíveis ajudará a administração e os profissionais de recursos humanos a elaborar
esquemas de trabalho flexível significativos que apoiarão a marca do empregador. As empresas precisam
envolver seus funcionários nessa discussão para assegurar a elaboração de políticas de flexibilidade que
realmente atendam às necessidades dos funcionários.
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4
5

Estimule a Tecnologia
Embora os especialistas acreditem que as tecnologias de realidade virtual (Virtual Reality, ou “VR”)
mudarão a influência exercida pelo local de trabalho, conectando os funcionários internos com
funcionários que trabalham remotamente por meio de vídeo, outras tecnologias de software já
permitem a implementação de esquemas de local de trabalho flexível. Ferramentas de horário, fluxo de
trabalho, comunicação interna, gestão de projeto e feedback já estão disponíveis. Estas ferramentas
incluem desde plataformas que monitoram perfeitamente o tempo trabalhado por funcionários
com contratos de trabalho por prazo determinado em diversos departamentos, até assistentes de
gestão de fluxo de trabalho. As empresas deverão buscar a ferramenta que melhor atenda às suas
necessidades.

Considere a Contratação Colaborativa
As empresas que estão expandindo sua força de trabalho em meio período para atender à sua
necessidade de talentos podem se beneficiar de novas comunidades de talentos, tais como sistemas
inovadores de contratação colaborativa. A contratação colaborativa pode ser especialmente
útil para empresas do setor de varejo, ou para aquelas que enfrentam desafios de contratação
sazonais. Embora os períodos de contratação frequentemente estejam associados aos meses de
férias de inverno, a contratação sazonal pode ser usada sempre que existirem fluxos previsíveis nas
necessidades de força de trabalho. O relatório Collaborating With Competitors (Colaborando com
os Concorrentes) publicado pela ManpowerGroup Solutions descreve como o compartilhamento de
pools de talentos pode reduzir riscos e custos, aumentar a agilidade, e ajudar os ciclos de produção .
Tecnologias como o WorkMyWay.com auxiliam as empresas com necessidades de perfis semelhantes
por meio da oferta de um único portal de carreiras. Os candidatos cadastram-se no WorkMyWay.com
para promover suas habilidades junto a diversos empregadores, e decidem onde e quando querem
trabalhar.

6

Explore Novos Pools de Talentos
Os esquemas de trabalho flexível têm o poder de descobrir novos grupos de potenciais candidatos
que já enfrentaram os desafios de adaptação à cultura da força de trabalho tradicional. Estudantes,
aposentados e pessoas com necessidades especiais são apenas alguns exemplos de pools de
potenciais candidatos que o horário de trabalho flexível poderá apresentar para as empresas. Em
muitos casos, expandir o perfil dos candidatos para incluir aqueles que precisam de horários de
trabalho flexíveis poderá proporcionar às empresas o benefício secundário de aumentar a sua
diversidade.
Nos Estados Unidos, a possibilidade de trabalhar em casa criou oportunidades para as esposas
de militares e as mulheres em geral. Além disso, também foram criadas oportunidades para
trabalhadores com necessidades especiais ou doenças crônicas, cujos programas de tratamento
impeçam que eles mantenham horários tradicionais de trabalho (das 9:00 às 17:00 horas).

6
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Amy Doyle, “Collaborating With Competitors: Sharing Talent Pools to Meet Workforce Challenges,” ManpowerGroup Solutions, 2015, 7.

Conclusão
A demanda dos candidatos por horários de trabalho flexíveis dá poucos sinais de redução. Os funcionários
que vivenciaram a oportunidade de trabalhar remotamente, ou de ajustar os horários de entrada e saída do
trabalho às suas necessidades pessoais, raramente querem abrir mão desse privilégio. As organizações
que buscam recrutar e reter os melhores talentos do mundo precisam responder efetivamente aos
interesses dos candidatos. Além disso, a combinação entre as preferências dos candidatos e uma
economia cada vez mais globalizada está gerando uma situação alarmante. A pressão para que as
empresas multinacionais expandam ainda mais o escopo de seus serviços e possam interagir com clientes
e fornecedores do mundo todo indica que os modelos de negócio, e não apenas os candidatos, estão
orientando a tendência rumo à flexibilidade do horário de trabalho.

Mais Informações sobre os
Participantes
De maneira geral, os participantes da pesquisa tinham idade entre 18

e 65 anos e atualmente
trabalham (não estão aposentados nem trabalham em casa). No total, foram 13.961
participantes no mundo.
A COMPOSIÇÃO DETALHADA POR MERCADO FOI A SEGUINTE:
Argentina (n=731), Austrália (n=748), Brasil (n=751), China (n=725), Colômbia (n=747), Costa Rica (n=248), Alemanha
(n=785), Índia (n=752), Japão (n=775), México (n=761), Holanda (n=753), Noruega (n=794), Panamá (n=248), Peru
(n=731), Polônia (n=749), Espanha (n=750), Suécia (n=763), Reino Unido (n=766) e Estados Unidos (n=1.384).

Eles representaram um corte transversal por idade, renda, status
do contrato de trabalho (ou seja, período integral, meio período,
por contrato), nível de carreira e setor.

Nível de Carreira

7%

4%
28%

17%

Não-gerentes

Nível inicial

Executivos

Gerentes

Alunos de graduação/
pós-graduação

Nível sênior
13%
22%
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Sobre a ManpowerGroup Solutions
ManpowerGroup Solutions é líder global em serviços de Outsourcing para
recrutamento em grande escala. A nossa vasta gama de serviços inclui Recruiting
Process Outsorcing (RPO), TAPFIN Managed Service Provider (MSP) e Talent Based
Outsorcing (TBO). Com um portfólio de produtos completo, ajudamos nossos clientes
a vencerem os seus desafios de RH diariamente. É assim que o ManpowerGroup
entrega resultados sustentáveis e garante o sucesso nos negócios de nossos clientes.

Siga a ManpowerGroup Solutions’ nas mídias sociais:
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