
Transformando a força de trabalho ao requalificá-la 
para uma nova economia mundial

O desafio #1 de 
transformação enfrentado 
pelos líderes de RH é a 
capacitação da força de 
trabalho

De acordo com os executivos, 
apenas 50% da força de 
trabalho é capaz de se adaptar 
ao novo mundo do trabalho

Mas 87% dos funcionários 
dizem que estão prontos para 
aprender novas habilidades

A corrida para a requalificação

87%

50%

Tendências Globais de Talento | Brasil | A maior parte dos funcionários (59%) acredita que sua 
organização não mantém um equilíbrio eficaz entre a economia e a empatia ao tomar decisões. As 
empresas líderes escutam atentamente suas pessoas e demonstram que se preocupam com elas 
direcionando-as sutilmente em direção a um futuro mais brilhante.

dos funcionários sentem 
que correm o risco de um 
esgotamento este ano

Trabalhando juntos para garantir o progresso 
das pessoas agora e no futuro

Mantenha-se na vanguarda enriquecendo a IA com 
a intuição humana

Inspire e energize as pessoas redesenhando sua 
experiência no trabalho 

Foco no futuro

76%

55%

Bom senso e ciência

Energizando a experiência

empatia
Vença com

dos executivos concordam 
que as metas de uma 
organização devem ir além 
da primazia concedida aos 
acionistas

O uso das análises preditivas 
aumentou (indo de 18% em 
2016 para 52% atualmente)

Apenas 4% das Equipes de 
RH acreditam que proporcionam 
uma experiência exemplar para 
os trabalhadores atualmente

Mas 46% das empresas 
estão redesenhando suas 
organizações para se 
tornarem mais centradas 
nas pessoas

Funcionários energizados são 6x 
mais propensos a relatar que seu 
local de trabalho é saudável,  
flexível e inclusivo

Mas,atualmente, apenas  

42% das organizações 
têm cumprido essa 
determinação

E apenas 42% utilizam 
métricas para identificar 
quem está correndo o risco de 
deixar a empresa

Apenas 17% das empresas 
utilizam métricas para tomar 
decisões relativas a compra, 
construção e empréstimos

18%

52%

Baixe o estudo completo de Tendências Globais de Talento da Mercer nolink:  
http://mercer.com.br/our-thinking/career/tendencias-globais-de-talentos.html

Interessado em saber como as empresas conseguem vencer com 
empatia? Fale com a Mercer.
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