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Introdução
Em uma economia global primordialmente digital, os talentos certos são a nova moeda para o crescimento 
econômico e dos negócios. O cenário competitivo, econômico e regulatório continua mudando 
rapidamente, enquanto novas ondas de tecnologias criam uma demanda por novas competências. No 
ambiente de negócios complexo e imprevisível de hoje, a ruptura tecnológica cria novas oportunidades de 
crescimento e geração de valor para as empresas, desde que elas tenham a força de trabalho qualificada 
necessária para permanecerem competitivas agora e no futuro. 

Por meio da combinação certa de dados e insights, as organizações podem garantir o alinhamento de 
sua estratégia de força de trabalho à sua estratégia de negócio. Assim como o Produto Interno Bruto 
(PIB) de um mercado é usado como um indicador econômico que mensura o tamanho e o desempenho 
de uma economia, o Total Workforce Index™ pode ser usado como um indicador do potencial da força 
de trabalho, bem como da disponibilidade dos melhores e mais diversos talentos e das competências 
demandadas em cada mercado. 

O Total Workforce Index™ está disponível há seis anos, tendo evoluído para incorporar novos fatores, 
como políticas fiscais e mobilidade da força de trabalho. Os líderes de setores, tais como bens de 
consumo em constante mudança até manufatura avançada, estão utilizando o TWI de forma personalizada 
para avaliar sua presença global, reestruturar sua força de trabalho e identificar a combinação certa entre 
colaboradores permanentes e temporários. 

A combinação entre os dados e insights pode ajudar as organizações a priorizarem as necessidades de 
força de trabalho específicas e mais urgentes por meio da resposta para questões como “Onde posso 
encontrar trabalhadores qualificados à medida que minha organização adota processos automatizados?” 
e “Onde devemos colocar nosso próximo call center?”. O Total Workforce Index™ é o único relatório do 
gênero que analisa mais de 100 fatores de 76 mercados para obter uma visão abrangente e comparativa 
de quatro fatores principais: Disponibilidade da Força de Trabalho, Eficiência de Custos, Produtividade da 
Força de Trabalho e Regulamentação. 

Na medida em que o ambiente econômico global continua incerto e as expectativas dos colaboradores 
evoluem, o Total Workforce Index™ auxilia as empresas a tomarem decisões baseadas em dados e 
competirem em uma economia global com escassez de talentos. 

Becky Frankiewicz 
Presidente do ManpowerGroup América do Norte

2  |  T O T A L  W O R K F O R C E  I N D E X



Força de trabalho total

Ta
xa

 d
e 

al
fa

be
tiz

aç
ão

Ta
xa

 d
e 

de
se

m
pr

eg
o

Ordenados e salários

Percentual de força de trabalho temporária

Percentual de força de trabalho permanente

Geração Z

M
ill
en
ni
al
s

Gap de Gênero

Homens em idade de aposentadoria

Índice de pontuação de passaportes livres de visto

Facilidade de realizar negócios

Semana de trabalho padrão
In

di
ca

do
r d

e 
efi

ci
ên

ci
a 

do
 m

er
ca

do
 d

e 
tr

ab
al

ho

Indicador de eficiência de infraestrutura

Índice global da paz
Classificação de risco financeiro do país

Fe
ria

do
s

Licença

Pr
in

ci
pa

is
 re

st
riç

õe
s 

do
 tr

ab
al

ho
 n

ot
ur

no

Máximo de horas extras anuais

Percentual de pessoas que falam inglês

Salário mensal médio

Adicional por horas extras

Impostos do empregador

Impostos sobre o lucro

Sa
lá

rio
 d

o 
se

to
r i

nd
us

tr
ia

l

Paridade de pagamento entre gêneros

Contrato Max
Ve

rb
as

 re
sc

is
ór

ia
s

Uma amostragem dos mais de 100 fatores exclusivos 
mensurados pelo Total Workforce Index™

Como potencializar o planejamento da Força de Trabalho com o Total Workforce Index™.
Os rankings do Total Workforce Index™ (TWI) oferecem perspectivas e insights importantes que podem influenciar as estratégias de 
planejamento de força de trabalho de curto e longo prazo das organizações. Estes rankings ajudam a lidar com questões críticas de 
planejamento, tais como: 

•    Quais são os melhores locais para encontrar trabalhadores com as competências necessárias, frente ao avanço da 
      tecnologia?

•    Quais mercados possuem as competências disponíveis para apoiar a automação?

•    Quais os fatores a serem considerados pelas organizações na escolha do local de um novo call center?

•    Como o TWI pode ajudar as organizações a planejar a combinação da força de trabalho por cidade, província, estado 
      e/ou país?

•    Qual é o impacto de regulamentações oscilantes e salários variáveis em um local específico?

•    Onde a jornada de trabalho flexível terá o maior impacto?

A análise personalizada oferecida pelo TWI do ManpowerGroup permite que as organizações obtenham insights profundos com base nos 
fatores mais importantes para o seu negócio.
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Os 10 mercados com a melhor classificação em 2019

Pelo segundo ano consecutivo, os 10 mercados com a maior 
classificação são liderados por três países da região Ásia-Pacífico: 
Singapura, Hong Kong e Nova Zelândia. Além disso, os mercados 
da EMEA continuam demonstrando um desempenho favorável entre 
os 10 países com a maior pontuação. Reino Unido, Irlanda e Israel 
ocupam a quarta, a sétima e a nona posição, respectivamente, 
enquanto a Estônia continua ocupando o oitavo lugar. Quanto aos 
mercados da América do Norte, os Estados Unidos ocupam a quinta 
posição. As Filipinas mantiveram a décima posição pelo segundo ano 
consecutivo, após seu retorno aos 10 principais países em 2018.
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Pelo terceiro ano consecutivo, a Nova Zelândia continua caindo 
nos rankings dos 10 principais países, em parte devido à redução 
nas pontuações de produtividade causadas pela redução da 
disponibilidade, do aumento de custo e de fatores regulatórios. A 
adição de novos fatores ao TWI, como a proficiência em idiomas e o 
índice de pontuação de passaportes livres de visto, permitiu o avanço 
de outros países em comparação com a Nova Zelândia. A combinação 
entre os dados e análises adicionais pode ajudar a determinar se a 
queda da Nova Zelândia no ranking resultou de condições de mercado 
adversas ou meramente de condições de mercado favoráveis em 
outros mercados concorrentes. 

Os 10 mercados com a maior 
pontuação por categoria

Os mercados com a classificação mais alta segundo o Total Workforce Index™ são aqueles com o maior desempenho relativo em todas as 
quatro categorias – Disponibilidade, Eficiência de Custos, Regulamentação e Produtividade. Os países que obtiveram um bom desempenho 
foram bem-sucedidos frente a tendências como automação, gaps de competências, regulamentações oscilantes e o ritmo da tecnologia. 
Essas organizações foram capazes de demonstrar estabilidade no mercado, aplicar o upskilling às forças de trabalho existentes, qualificar 
adequadamente as forças de trabalho emergentes para atender demandas de emprego em constante mudança e demonstrar ambientes 
regulatórios favoráveis. Todos estes fatores beneficiam as organizações que buscam investir na contratação de força de trabalho (isto é, na 
aquisição e retenção de talentos). 
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“

“

Fatores dinâmicos e ponderações 

“As organizações que observam estas tendências e 
realizam análises com base em dados e personalizadas 
para as suas circunstâncias, com o objetivo de entender o 
peso relativo desses fatores em seus mercados, têm uma 
oportunidade enorme de revelar potenciais.” 
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À medida que fatores específicos, como proficiência no idioma, tamanho da força de trabalho temporária, considerações geracionais, 
diversidade, gap de gêneros etc., tornam-se prioritários para os empregadores, a ponderação desses fatores aumenta e causa um 
impacto mais forte sobre os rankings. Por exemplo, embora a Nova Zelândia tenha se mantido consistentemente entre os cinco 
principais países a cada ano, devido à sua força de trabalho altamente capacitada, com elevada proficiência no idioma inglês e um 
ambiente regulatório muito favorável, o país caiu nos rankings devido, em parte, à mudança nas ponderações. Singapura e Estados 
Unidos também continuaram entre os 5 principais mercados por razões semelhantes. Assim como a Nova Zelândia, esses mercados 
continuam demonstrando que são bons para investimentos devido a competências sólidas e dinâmicas positivas de contratação. 

As organizações que observam estas tendências e realizam análises com base em dados e personalizadas para as suas 
circunstâncias, com o objetivo de entender o peso relativo desses fatores em seus mercados, têm uma oportunidade enorme de 
revelar potenciais e garantir o alinhamento entre as estratégias de força de trabalho e de seu negócio.
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O tamanho do círculo no gráfico reflete o tamanho da força de trabalho de cada mercado, ao passo que as cores refletem a Regulamentação Relativa. 

Impacto Regulatório Mínimo Impacto Regulatório Moderado Impacto Regulatório Restritivo

Noruega

Irlanda
Reino Unido

Nova Zelândia

Singapura

Os 5 principais mercados –         Disponibilidade

Disponibilidade da Força de Trabalho mensura 
a comparação relativa entre a atual força 
de trabalho qualificada em cada mercado 
e a provável sustentabilidade dessa força 
de trabalho com base em suas tendências 
demográficas, como faixa etária e fluxo de 
entrada de imigrantes. 

Os mercados com uma pontuação favorável 
na categoria de Disponibilidade são aqueles 
que apresentam maior disponibilidade 
de trabalhadores qualificados com alta 
proficiência no idioma inglês e/ou outros 
idiomas comuns, como espanhol e francês. 
Outros fatores valorizados nas contratações 
realizadas no mercado de trabalho atual, 
como formação, tamanho da força de trabalho 
temporária, diversidade etc. também afetam as 
classificações. Embora esses mercados tenham 
obtido classificações positivas na categoria de 
Disponibilidade, eles não são necessariamente 
os maiores ou os mais maduros conforme 
definido no Total Workforce Index™.

Quantificar as competências presentes nos 
mercados está se tornando cada vez mais 
complexo, uma vez que os empregadores 
buscam trabalhadores de diversas gerações em 
face da redução do desemprego, aumento do 
turnover e aumento nos níveis de concorrência. 
Gerações diferentes desejam coisas diferentes 
de seus empregadores uma vez que a faixa 
etária e a cultura tendem a influenciar as 
expectativas e os objetivos de carreira. O uso 
do índice para avaliar o envelhecimento e o 
mix da força de trabalho (por exemplo, gênero, 
etnia, faixa etária) e potencializar a força de 
trabalho da chamada “gig economy” poderá 
orientar a estratégia de força de trabalho da 
organização de forma mais eficaz.

Singapura foi incluído entre os principais mercados do ranking devido à sua força de 
trabalho altamente qualificada e à maior ênfase dada à proficiência em idiomas, o que 
resultou na adição dos fatores “espanhol” e “francês” ao índice. A Nova Zelândia também 
recuperou sua posição entre os cinco principais colocados no ranking de disponibilidade 
este ano, após sua ausência em 2018. Isto foi atribuído ao aumento do peso do fator de 
tamanho da população ativa em 2018.

O Reino Unido caiu para a quarta posição, continuando o declínio iniciado em 2017, 
quando ocupou o segundo lugar. Este declínio deve-se à consideração adicional do 
impacto geracional da força de trabalho e como as gerações são segmentadas (menos 
trabalhadores experientes), bem como à importância crescente dos idiomas francês e 
espanhol para as organizações e à migração relacionada à saída do Reino Unido da União 
Europeia. Estes fatores criaram desafios e permitiram o avanço de outros mercados que 
ultrapassaram o Reino Unido na classificação.
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REGULATION

COST EFFICIENCY

Principais Conclusões

Análise personalizada do TWI aumenta a competitividade de empresa global de tecnologia
Uma empresa global de tecnologia buscava talentos em toda a Europa para aumentar sua sustentabilidade de talentos e 
capacidade de entrega. O ManpowerGroup usou o Total Workforce Index™ para avaliar mais de 40 mercados europeus com base 
na disponibilidade de 16 competências tecnológicas diferentes, incluindo experiência e proficiência em idiomas. A lista foi reduzida 
a 10 países que possuíam a força de trabalho disponível e as competências desejadas e uma pesquisa adicional foi realizada em 22 
cidades desses países. A empresa selecionou o local de seus novos centros de atendimento a partir dessa lista e, em vista de sua 
expansão para esses mercados, o cliente foi capaz de duplicar a capacidade de seus centros de serviços compartilhados e reduzir 
significativamente seus custos com pessoal. 
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Sobre a metodologia de 
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O tamanho do círculo no gráfico reflete o tamanho da força de trabalho de cada mercado, ao passo que as cores refletem a Regulamentação Relativa. 

Impacto Regulatório Mínimo Impacto Regulatório Moderado Impacto Regulatório Restritivo

Guatemala

Indonésia

Filipinas

Marrocos

Tailândia
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A Eficiência de Custos mensura a 
comparação relativa entre o salário, 
benefícios, impostos e métricas 
operacionais para sugerir uma potencial 
eficiência de custos. 

Tradicionalmente, os mercados com custo 
mais baixo tendem a ser menos maduros 
e, em geral, possuem regulamentações 
menos restritivas e maior disponibilidade 
de força de trabalho. As Filipinas, no 
entanto, são uma exceção devido a 
recentes alterações regulatórias. Em 2017, 
as Filipinas aprovaram uma legislação que 
proíbe a subcontratação e impõe restrições 
sobre a rescisão de contratos de trabalho. 
Isto está relacionado com outra tendência 
comum nos mercados emergentes: à 
medida que os investimentos aumentam em 
mercados como as Filipinas, o impacto da 
regulamentação também aumenta nesses 
mercados. 

A oscilação nos custos de emprego e 
os encargos estatutários, combinados 
ao aumento da competição por talentos, 
resultaram no aumento da variação dos 
salários em todas as categorias de trabalho. 
O monitoramento e a comparação do 
custo total do trabalho não apenas ajudam 
na precisão de estimativas e orçamentos, 
como também são um componente 
fundamental do planejamento da força de 
trabalho quando as organizações buscam 
equilibrar recursos locais e remotos.

Devido à influência dos fatores relacionados ao custo, o Marrocos caiu para a terceira 
posição do ranking em 2019, colocando as Filipinas no segundo lugar. Apesar de serem 
muito atrativos do ponto de vista do custo, mercados como o Marrocos não apresentam 
uma oportunidade significativa de investimento devido à falta de talentos qualificados com 
proficiência no inglês, força de trabalho pequena e ambiente regulatório restritivo. 

Enquanto a Tailândia vem garantindo o primeiro lugar no ranking de eficiência de custos 
pelo terceiro ano consecutivo, esse país é um mercado com baixo custo, impostos baixos 
e baixos salários, que mantém um foco muito forte no trabalho industrial e no aumento 
da capacitação de habilidades técnicas. A Tailândia mantém a 1ª posição no ranking de 
eficiência de custos devido ao valor mínimo pago por horas extras, sendo imediatamente 
seguida pelas Filipinas e pelo Marrocos, devido aos custos extremamente baixos dos 
salários nesses países. 

Principais Conclusões

Os 5 principais mercados –         Eficiência de Custos
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Um fabricante global usou o Total Workforce Index™ em conjunto com seus próprios dados de produção da força de trabalho. 
Avaliando mais de 300 instalações em 60 países, a análise concentrou-se no potencial de economia de custos e nos objetivos de 
crescimento sustentável. As percepções obtidas com essa análise resultaram na identificação, pelo cliente, de oito países onde 
a empresa poderia consolidar suas operações, 10 instalações que precisavam mudar sua capacidade de produção e mais de 40 
oportunidades de economia de custos que poderiam ser obtidas por meio de um alinhamento proativo da remuneração. 

Como um fabricante usou o TWI para economizar milhões

“

“

“O monitoramento e a comparação do custo total do trabalho não apenas 
ajudam na precisão de estimativas e orçamentos, como também são um 
componente fundamental do planejamento da força de trabalho.”
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Sobre a metodologia de 
Regulamentação

Os cinco principais mercados da categoria regulatória (Singapura, Dinamarca, Nova 
Zelândia, Hong Kong e Áustria) não sofreram alterações pelo terceiro ano consecutivo, o 
que indica uma estabilidade regulatória dos mercados. Fatores geopolíticos semelhantes 
nos cinco principais mercados permitem que eles mantenham suas classificações 
anteriores ano após ano. Embora as classificações de alguns mercados incluídos entre os 
10 principais países tenham sido alteradas, isto não foi suficiente para afetar a classificação 
dos cinco principais mercados. 

Uma regulamentação de força de trabalho mais flexibilizada (por exemplo, com relação a 
itens como aposentadoria e indenização) torna estes mercados mais competitivos para 
futuros investimentos. Isto é particularmente importante em mercados e setores nos quais 
a concorrência para determinadas competências é alta, como indústria e TI. Alguns desses 
mercados aprovaram legislações que oferecem um tratamento de visto preferencial para 
imigrantes com competências consideradas desejáveis naquele mercado.“ “
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Comparação dos cinco principais mercados 
quanto à Regulamentação da Força de Trabalho
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O tamanho do círculo no gráfico reflete o tamanho da força de trabalho de cada mercado, ao passo que as cores refletem a Regulamentação Relativa. 

Impacto Regulatório Mínimo Impacto Regulatório Moderado Impacto Regulatório Restritivo

Áustria

Hong Kong

Nova Zelândia

Dinamarca
Singapura

Regulamentação mensura a comparação 
relativa do nível de limitação dos termos e 
práticas de contratação de força de trabalho, 
com base em um conjunto padronizado de 
regulamentos.

Ambientes regulatórios favoráveis são criados 
quando muitos tipos de contratação de força 
de trabalho, trabalho formal ou informal, estão 
disponíveis para as organizações e o prazo 
máximo dos contratos, períodos de aviso e 
exigências de indenização são mínimos ou 
não são necessários. Os fatores regulatórios 
mensurados pelo Total Workforce Index™ 
incluem tópicos tais como indenizações e 
idade de aposentadoria, fatores geopolíticos, 
limites contratuais e períodos de aviso.

Enquanto cada vez mais empregadores 
buscam investir em modelos de força 
de trabalho mais flexíveis, os ministérios 
do trabalho continuam aumentando a 
complexidade e a especificidade das 
leis trabalhistas relacionadas a diferentes 
categorias de trabalho e modelos contratuais. 

Estar ciente de como as regulamentações 
mudaram, e continuam mudando, pode 
reduzir o risco de não conformidade, 
permitindo que as organizações apoiem 
proativamente a estratégia de localização para 
equilibrar sua estratégia de emprego com base 
em uma perspectiva de custo e de políticas. 

Um prestador de serviços industriais na Europa usou o Total Workforce Index™ para avaliar os 20 mercados adequados ao seu 
potencial de expansão. Um fator crítico para a escolha desse mercado foi a realização de uma avaliação abrangente do impacto 
regulatório e das restrições pertinentes à estratégia de força de trabalho da empresa, bem como o seu modelo operacional. Por 
fim, a escolha do mercado pelo cliente foi orientada pela análise regulatória, além da estimativa de disponibilidade e eficiência de 
custos. Ao usar o índice, o cliente foi capaz de identificar um mercado com baixa concorrência, que oferecia obrigações estatutárias 
limitadas e obteve um aumento de 7% na eficiência dos custos operacionais. 

Principais Conclusões

Uma empresa com forte regulamentação busca uma oportunidade

Os 5 principais mercados –         Regulamentação
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“Estar ciente de como as 
regulamentações mudaram, 
e continuam mudando, 
pode reduzir o risco de não 
conformidade.”

8  |  T O T A L  W O R K F O R C E  I N D E X



Sobre a metodologia de 
Produtividade 

“ “

CA
SE

 D
E 

SU
CE

SS
O

Produtividade Relativa

Comparação dos cinco principais mercados 
quanto à Produtividade da Força de Trabalho
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O tamanho do círculo no gráfico reflete o tamanho da força de trabalho de cada mercado, ao passo que as cores refletem a Regulamentação Relativa. 

Impacto Regulatório Mínimo Impacto Regulatório Moderado Impacto Regulatório Restritivo

Canadá

Estados Unidos

Singapura
Israel

Hong Kong

Produtividade mensura a comparação relativa 
do potencial de produtividade da força de 
trabalho com base no número de horas 
que os empregadores podem pagar aos 
trabalhadores de acordo com o pagamento 
base. 

A Produtividade é uma categoria influenciada 
pelas outras três categorias (Disponibilidade, 
Eficiência de Custos e Regulamentação). 
Quando a combinação perfeita se alinha 
às iniciativas de planejamento de força 
de trabalho, as metas de produtividade 
podem ser alcançadas ou ultrapassadas. 
Entretanto, os cinco principais mercados em 
termos de Produtividade podem não ser, 
necessariamente, os mais produtivos para as 
organizações em todos os setores. 

Frequentemente, os empregadores tomam 
decisões com base nas considerações sobre 
salário, sem levar em conta a jornada de 
trabalho legalmente possível e os costumes 
locais (por exemplo, feriados e semanas 
de trabalho diferentes) em um determinado 
mercado. O Total Workforce Index™ fornece 
aos empregadores uma análise detalhada do 
custo real e da eficiência operacional, que é 
possibilitada por meio de uma avaliação dos 
turnos e das restrições existentes naquele 
determinado mercado. 

O Canadá recuperou sua posição entre os cinco principais mercados este ano, após sua 
ausência em 2018, ultrapassando os Emirados Árabes Unidos. O Canadá manteve ao 
longo dos anos uma posição praticamente inalterada com relação a todas as métricas de 
produtividade. As modificações no ranking demonstram como as alterações ocorridas em 
outros mercados podem afetar a classificação dos mercados que não sofreram variações. 
Isto demonstra a necessidade de uma análise adicional que vai além das classificações 
simples, uma vez que, frequentemente, entende-se que a melhora no ranking está 
diretamente relacionada a melhorias registradas naquele mercado. 

As melhorias realizadas na infraestrutura de tecnologia e a adoção mais ampla de 
tecnologias em Israel (terceiro) não foram suficientes para manter a segunda posição 
alcançada pelo país no ranking de 2018. Mudanças sutis nos fatores que influenciam os 
rankings de produtividade foram suficientemente significativas para alterar a classificação 
de Singapura (segundo) e Israel (terceiro).

Principais Conclusões

Uma empresa global de bens de consumo e embalagens criou um modelo de força de trabalho preditivo, desenvolvido com base no 
Total Workforce Index™, para avaliar as operações de mercado existentes. O objetivo da empresa era determinar onde seria possível 
aumentar a eficiência operacional ao longo dos cinco anos seguintes. Após avaliar mais de 24 locais em nove países, as principais 
operações em 14 desses locais foram selecionadas para expansão do crescimento e da produção com base nos resultados da análise.

O TWI impulsiona a produtividade com insights relacionados à escolha do local

Os 5 principais mercados –         Produtividade

AVAILABILITY

PRODUCTIVITY

REGULATION

COST EFFICIENCY

“Frequentemente, os 
empregadores tomam decisões 
com base nas considerações 
sobre salário, sem levar em 
conta a jornada de trabalho 
legalmente possível e os 
costumes locais em um 
determinado mercado.”
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Existe uma consistência nos rankings da maioria dos 10 principais mercados nos últimos cinco anos. 
Apesar das modificações nos rankings anuais, uma vez que o ManpowerGroup incorporou novos 
fatores e ajustou as ponderações para refletir as novas dinâmicas da força de trabalho, os 10 principais 
mercados continuam demonstrando solidez do ponto de vista da oportunidade de força de trabalho e 
da sustentabilidade de talentos. Hong Kong mantém-se consistentemente entre os principais mercados, 
o que pode parecer um paradoxo devido às recentes instabilidades ocorridas no país. Esta situação 
demonstra a necessidade de se realizar uma análise mais profunda, em vez de considerar apenas os 
dados. 

Em geral, o turnover global cresceu 11% no setor industrial, 7% em tecnologia da informação e 9% nos 
outros setores, enquanto o tempo de preenchimento de vagas aumentou 26%, tornando a retenção um 
componente fundamental da estratégia de contratação. O equilíbrio entre disponibilidade, eficiência 
de custos, regulamentação e produtividade é específico para cada organização. Entender como cada 
mercado operacional pode ser comparado ajuda as organizações a determinarem, entre outros aspectos:

•    Onde realizar investimentos ou desinvestimentos 

•    Como buscar os talentos chave para seu negócio

•    Quando procurar opções de força de trabalho remota

•    Porque contratar ou empregar funcionários com determinadas competências

O desemprego global é de aproximadamente 5%, e quase um quarto dos mercados estão abaixo de 3,5%.  
Determinados mercados, como Estônia e Israel, cresceram em ritmos diferentes e se estabeleceram como 
economias com uma forte força de trabalho. Estes mercados melhoraram no ranking principalmente pela 
disponibilidade de talentos nas áreas de engenharia e tecnologia, a qual está sendo descoberta e usada 
por mais empregadores para compensar a falta de talentos disponíveis em outros mercados. 

O turnover impulsionou 61% do aumento de salários no primeiro semestre de 2019.  Os salários globais 
aumentaram 6% em geral, enquanto a inflação sobre os salários aumentou 1,3% em média, além do 
aumento anual (isto é, aumentos anuais além do custo de vida).

Qualquer organização que não possua uma metodologia proativa para inserir os dados de mercado em 
seu planejamento de força de trabalho pode se beneficiar de uma análise personalizada oferecida pelo 
Total Workforce Index™.

1  Análise realizada pela ManpowerGroup Solutions  
2  Análise realizada pela ManpowerGroup Solutions 

Conclusão
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Este relatório visa fornecer uma visão das informações de 
negócio gerais relacionadas a condições e considerações 
globais de contratação. Ele não deve ser interpretado 
como consultoria jurídica. Entre em contato com um 
advogado para garantir que você esteja de acordo com 
todas as leis aplicáveis.

Fontes e divulgações

Próximos Passos

Aviso de isenção de responsabilidade 

As principais fontes de dados para este relatório baseiam-se 
em estatísticas obtidas junto aos ministérios do trabalho dos 
mercados incluídos em seu escopo e à Central Intelligence 
Agency (U.S.), World Data Bank, Trading Economics, 
bem como em dados internos coletados como parte 
dos esforços de apresentação de relatórios globais do 
ManpowerGroup. Saiba mais sobre a metodologia em  
www.totalworkforceindex.com. 

Visite o site www.totalworkforceindex.com para:

1. Explorar dados 
Saiba mais sobre o Total Workforce Index™ e acesse 
dados globais sobre força de trabalho.

2. Solicitar uma análise TWI personalizada 
Obtenha uma análise personalizada do TWI para 
oferecer à sua organização insights mais profundos 
com base em fatores decisivos para o seu negócio. 

3. Acessar conteúdos relacionados 
Encontre as respostas para os seus desafios de força 
de trabalho acessando relatórios, artigos de blog, 
cases de sucesso e mais. 
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Sobre o ManpowerGroup
O ManpowerGroup® (NYSE: MAN), líder global em soluções de 
recursos humanos, ajuda na transformação das organizações em um 
mundo do trabalho em rápida mudança por meio de recrutamento, 
assessment, desenvolvimento e gestão dos talentos que as permitem 
vencer. Desenvolvemos soluções inovadoras para centenas de 
milhares de organizações e conectamos milhões de pessoas a 
um trabalho significativo e sustentável dentro de diversas áreas 
e competências. Há quase 70 anos, a nossa família de marcas 
especializadas – Manpower®, Experis®, Right Management® e 
ManpowerGroup® Solutions – gera substancialmente mais valor para 
candidatos e clientes ao redor de 80 países e territórios. Em 2019, o 
ManpowerGroup foi indicado como uma das Empresas Mais Éticas 
do Mundo pelo décimo ano e uma das Empresas Mais Admiradas da 
Revista Fortune pelo décimo sétimo ano, confirmando sua posição 
como a marca mais confiável e admirada do setor. Veja como o 
ManpowerGroup está impulsionando o futuro do trabalho: 

Saiba mais sobre o Portal de Insights de Força de Trabalho Global: 
insights.manpowergroupsolutions.com

http://insights.manpowergroupsolutions.com 
https://www.linkedin.com/company/manpower-business-solutions/
https://www.facebook.com/ManpowerGroupSolutionsRPO
https://twitter.com/mpgrpsolutions?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCjX-3qWgIOLT2aXxOOBB-ZA
https://www.linkedin.com/company/manpowergroup-brasil/
https://pt-br.facebook.com/ManpowerGroupBrasil/
https://twitter.com/manpowergbrasil
https://www.youtube.com/channel/UCJ59VZbMuiIObVWgg3gCq-Q/featured

