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01. EFEITO Z
A Geração Z começa a revolucionar o mercado de trabalho. Os seus hábitos, prioridades e formas 

de pensar sobre o trabalho já impregnam o resto do pessoal.

02. EXPERIÊNCIA DE COLABORADOR IMERSIVA
O metaverso será fundamental para mostrar o que os potenciais colaboradores mais exigem: 

conhecer a experiência de trabalhar numa organização sem ter de pertencer a ela.

03.  A EXPLOSÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
A IA é uma oportunidade para melhorar a análise do pessoal e monitorizar o nível de engagement, 

a satisfação, a produtividade, o risco de burnout dos colaboradores.

04. DATA-OFFICE
A análise dos dados chega também à gestão dos escritórios. Objetivo: compreender melhor a 

forma como os locais de trabalho são utilizados. 

05. OBJETIVO ONBOARDING
O onboarding é ainda a grande tarefa inacabada em termos de experiência de colaborador. O 

grande desafio para as empresas é tornar este processo uma experiência memorável.

06. MUDANÇA CULTURAL DE CÓDIGO-FONTE 
ABERTO
As empresas enfrentam o desafio da sua adaptação constante. Para poderem enfrentar todas 

as mudanças, é essencial contar com a cumplicidade, o conhecimento e o envolvimento dos 

colaboradores através de processos colaborativos e participativos. 

07. ABRAÇAR A ROTATIVIDADE
Apesar das dores de cabeça que a rotatividade está a dar às equipas, não é provável que se torne 

um problema menor em 2023.

08.  TRANSPARÊNCIA SEM FILTROS 
Falar de transparência e talento vai muito além de falar de salários e incentivos. Existe uma 

ligação entre transparência e engagement que é aplicável por qualquer organização.

09. DO ENGAGEMENT AO FULFILLMENT
A palavra fulfillment vai um passo mais além do que o conceito de engagement. É um estado de 

plenitude e total sintonia entre os colaboradores e as empresas.

10. CONCLUÇÃO
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Paradoxalmente, a tecnologia 
e a inteligência artificial podem 
ser as plataformas ou portas de 
entrada para um mundo mais 
humano, solidário e empenhado 
no nosso ambiente, que é 
essencialmente o que o talento 
espera das organizações, e o que 
as organizações esperam dele.

Este extraordinário estudo, 
realizado pela LLYC, revela-nos 
as chaves para que consigamos 
interligar estes interesses, que são, 
na realidade, comuns.

Neste caminho de transformação, 
a inteligência artificial oferece-nos 
uma oportunidade de melhorar 
a nossa comunicação com os 
colaboradores, com a equipa, de 
formular melhores decisões e de 
os fazer participar nelas, o que é 
fundamental para conseguir que 
se identifiquem com o propósito 
e as metas da organização a que 
pertencem, simplesmente porque 
passam a fazer parte da equipa de 
construtores e implementadores 
do projeto empresarial.

Estes são novos tempos que 
romperão com os modelos 
tradicionais, introduzindo 
processos de trabalho mais 
rápidos, eficientes e flexíveis e, 
na mesma linha, o conceito de 
mobilidade e espaços de trabalho.

O estudo mostra-nos também 
que será a Geração Z a consolidar 
definitivamente este processo 
evolutivo, que já se move com o 
impulso de todas as pessoas e 
de todas as gerações que fazem 
parte de cada organização, 
independentemente da sua 
dimensão e setor. 

E como meios para alcançar a 
sintonia total dos colaboradores 
com a empresa, o estudo 
identifica quatro alavancas-
chave que tomam como 
referência o indivíduo em todas 
as suas dimensões pessoais e 
profissionais, os canais e meios 
de comunicação que estimulam a 
participação e, por conseguinte, o 
sentido de pertença, a criação real 
de um espaço de desenvolvimento 

e a necessidade de integrar 
uma organização transparente 
e objetiva, empenhada nas 
pessoas, no ambiente e no 
desenvolvimento económico, 
social e técnico.

Não há dúvida de que as 
gerações atuais e futuras estão 
a construir um mundo melhor, 
no qual os Recursos Humanos 
desempenharão o papel de grande 
facilitador da mudança.

Juan Carlos Pérez 
Espinosa, Presidente 
da DCH
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INTRODUÇÃO 
Tudo parece indicar que 2023 não será um ano fácil. O contexto de 
incerteza em que o mundo se encontra torna ainda mais difícil o exercício 
de prever o que está para vir. A um aumento geral do custo de vida, à 
escassez de matérias-primas, à instabilidade política, à guerra na Ucrânia 
e às relações internacionais tensas, juntam-se, no momento em que 
redigimos estas tendências, a turbulência e os despedimentos em massa 
anunciados nalgumas das empresas tecnológicas mais importantes do 
mundo: Twitter, Meta e Amazon. 

Significará isto o fim do poder dos profissionais e um retrocesso de algumas 
das medidas popularizadas pela pandemia? Não existem dúvidas de que 
iremos passar por uma situação de reequilíbrio e o que cresceu de forma 
extrema devido ao hiato da COVID tenderá a regressar a uma situação de 
maior normalidade. Pelo menos, o crescimento não será o mesmo e isso 
afetará, logicamente, os recursos humanos das empresas. Além disso, 
muitas das medidas mais populares entrarão na sua fase de maturidade 
e as potenciais fissuras no sistema tornar-se-ão muito mais evidentes. 
Falamos, por exemplo, dos riscos de desconexão cultural associada ao 
teletrabalho. 

No entanto, estamos convencidos de que muitas das mudanças são 
irreversíveis, pois afetam não só as ferramentas mas também, e sobretudo, 
o interior das pessoas. Nesta linha, as tendências para 2023 podem ser 
agrupadas em dois territórios prioritários: a digitalização e aplicação da 
tecnologia aos processos e a humanização progressiva do trabalho.

Nesta linha, o próximo mercado de trabalho é marcado pela força do efeito 
Z, uma geração que começa a impor às empresas a sua cultura de trabalho, 
com condições mais flexíveis e maiores exigências éticas, e começa também 
a contagiar as restantes gerações, exigindo empresas mais humanas, 
empenhadas, solidárias e ágeis.  
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EFEITO Z
Segundo os especialistas, a Geração Z revolucionará a forma como pensamos 
sobre o trabalho. Esta é uma geração que, de acordo com os dados, 
representará 30 % dos profissionais em 2030. Para além das implicações que 
a chegada massiva deste tipo de perfil terá, o que parece mais relevante é o 
efeito de contágio que os seus hábitos, prioridades e formas de conceber 
o trabalho já estão a ter e terão ainda mais nas outras gerações.

Por um lado, o ímpeto dos Z e as 
suas reivindicações tornaram os 
profissionais mais exigentes com as 
suas organizações quanto a ética 
e sustentabilidade. A ESG deixará 
de ser um acrónimo para públicos 
especializados e tornar-se-á uma 
alavanca fundamental da proposta de 
valor ao colaborador. As políticas de 
compliance, desde que as empresas 
saibam como utilizá-las em seu proveito, 
transcenderão a esfera regulamentar 
para se tornarem um fator de 
compromisso e orgulho de pertença dos 
colaboradores. O comportamento ético, 
para além das normas, será fundamental 
para atrair e cativar os profissionais. 

Neste sentido, o primeiro exercício que as empresas devem fazer é com 
os seus próprios colaboradores. Os profissionais de todas as gerações 
mudaram a sua relação com o emprego e, embora um contexto de crise 
económica possa prever retrocessos, a realidade é que as pessoas não 
querem voltar atrás quanto a exigir horários de trabalho que lhes permitam 
conciliar melhor as suas vidas pessoais. Como se podia ler na manchete de 
uma reportagem do El País de setembro de 2022, deixámos de acreditar 
em sermos escravos do trabalho. É o fim do trabalho árduo, tal como era 
anteriormente entendido, para estabelecer um quadro de relação em que 
a saúde mental e o bem-estar dos colaboradores serão fundamentais. 
Os ambientes de trabalho mais saudáveis acabarão por ser outra 
exigência que transporá a fronteira da Geração Z. 

                                            
“O ímpeto dos Z e as 
suas reivindicações 
tornaram os 
profissionais mais 
exigentes com as 
suas organizações 
quanto a ética e 
sustentabilidade”
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EXPERIÊNCIA 
DE 
COLABORADOR 
IMERSIVA

Desde que Mark Zuckerberg revelou a sua aposta no metaverso em outubro 
de 2021, parece que não se fala de outra coisa. As marcas lançaram-se para 
oferecer experiências aos seus consumidores e clientes. Da Gucci à Coca 
Cola, da Nike à Hyundai, nenhum setor se manteve alheio a experimentar as 
possibilidades que o novo universo proporciona aos seus consumidores. 

Para Bernard Marr, um dos mais influentes autores nos domínios da 
tecnologia e dos negócios, a experiência imersiva do consumidor será, sem 
dúvida, uma das tendencias clave para 2023. Apostamos em experimentá-
lo. Cremos que a tendência irá transcender as fronteiras do produto e, 

como aconteceu noutros contextos, os Recursos Humanos 
seguirão o rasto do marketing também aqui. A tecnologia, 
como assinala Marr, já não servirá apenas para racionalizar 
os processos ou simplificar a vida do consumidor (neste caso, 
o colaborador), passando também a ser uma componente 
fundamental para mostrar o que os potenciais 
colaboradores mais exigem: conhecer a experiência de 
trabalhar numa organização sem ter de pertencer à 
empresa. 

A experiência democratiza-se e pressupõe uma 
oportunidade fundamental para as empresas que queiram 
contar a história de quem são e como é a experiência de 
trabalhar nelas. Sem limites espaciais ou temporais, o 
metaverso facilita não só uma nova forma de abordar 
os candidatos, mas pode também até chegar a modificar 
a experiência in-company. Desde o onboarding até à 
formação, o metaverso oferece infinitas possibilidades para 
as equipas de talento. 

                                            
“O metaverso 
facilita não só 
uma nova forma 
de abordar os 
candidatos, mas 
pode também até 
chegar a modificar 
a experiência           
in-company”

02
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A EXPLOSÃO 
DA 
INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL
Estamos a assistir à explosão da 
inteligência artificial. De facto, 
prevê-se que o mercado global 
cresça mais de 20 % entre 2022 e 
2029 e isso permitirá, entre outras 
coisas, o desenvolvimento de 
análises preditivas que contribuam 

para melhores decisões. Isto 
é algo a que já estamos muito 
habituados quando falamos de 
clientes e consumidores, mas o 
discurso é igualmente transferível 
para a gestão do talento. Num 
contexto como o atual, em que os 
níveis de desmotivação e burnout 
são particularmente elevados, a IA 
pode ser uma ferramenta eficaz 
para melhorar esta realidade.

Por um lado, ajuda-nos a 
melhorar os processos. Por 
exemplo, no recrutamento, os 
algoritmos de aprendizagem 
ajudam a automatizar a triagem 
dos currículos dos candidatos, 
proporcionando melhor qualidade 

                                            

na análise das competências 
e da experiência dos perfis. 
Nas integrações, um chatbot 
inteligente, sempre disponível, 
pode responder a todas as 
perguntas do novo colaborador 
sobre equipamentos, empresas, 
cultura, horários e outros desde o 
primeiro momento.

Por outro lado, e talvez mais 
interessante, a IA é uma 
oportunidade para melhorar a 
análise do pessoal e monitorizar 
o nível de engagement, a 

satisfação, a 
produtividade, o 
risco de burnout, 
as necessidades e 
o comportamento 
dos colaboradores. 
Em última análise, 
a IA é o substituto 
perfeito para os 
tradicionais inquéritos 
de clima de trabalho 
que provaram ser 
ineficientes na 
deteção de algumas 
nuances e na ativação 
de planos de ação 
eficazes. 

Nesse contexto, 
surgiram empresas 

como a Erudit, uma startup 
espanhola que desenvolveu uma 
tecnologia que permite melhorar, 
através de inteligência artificial 
e Natural Language Processing 
(Processamento de Linguagem 
Natural, PLN), a gestão do talento 
das empresas e o potencial das 
equipas com modelos de machine 
learning centrados no estudo da 
personalidade dos trabalhadores, 
da sua saúde mental e do 
ambiente de trabalho. Para o 
seu CEO e fundador, Alejandro 
Martinez, "a aplicação de IA em 
debates de grupo em ferramentas 
internas de comunicação como 
o Slack, o Google Workspace 
ou o Microsoft 365 passou da 

fase experimental à adoção por 
algumas empresas americanas, 
de acordo com o relatório da 
Gartner sobre a Voice of the 
Employee Industry de outubro de 
2022. Em todas as áreas ligadas a 
revenue e à eficiência do negócio, 
a inovação e a adoção da melhor 
solução simplesmente acontecem. 
Desde que foram estabelecidas as 
equipas remotas e híbridas após a 
pandemia, são necessários sistemas 
mais eficientes de experiência de 
colaborador, de voice of employee 
e de listening contínuos. Apesar da 
recessão, o aumento em relação 
a 2021 no orçamento atribuído 
por empresas americanas a 
ferramentas de workforce intelligence 
aumentou 17 % e a tendência, 
como vimos há alguns anos na 
Voice of customer, é que um player 
com informações de negócio 
apoiadas em IA desfragmente o 
mercado e o domine". 

“A IA é uma 
oportunidade 
para melhorar 
a análise do 
pessoal e 
monitorizar 
o nível de 
engagement, 
a satisfação, a 
produtividade, 
o risco de 
burnout dos 
colaboradores”
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DATA-OFFICE
Com a proliferação do teletrabalho 
e do modelo híbrido, a utilização 
do escritório mudou. No relatório 
de tendências do ano passado, 
assinalámos a criação de espaços 
terceiros pelas empresas para 
proporcionar uma melhor 
experiência de colaborador aos 
profissionais, reduzindo os custos 
das deslocações e aumentando a 
eficiência da utilização dos recursos. 

Sob os mesmos critérios, 
melhorando a eficiência da 
utilização do espaço e o engagement 
com os profissionais, começaremos 
a ver claramente como a análise 
dos dados chega também à 
gestão dos escritórios. O objetivo 
é claro: compreender melhor a 
forma como os locais de trabalho 
são utilizados.

Será que precisamos realmente 
de todas as salas de reuniões que 
temos? É útil o espaço que temos 
para encontros informais? Qual 
é a ocupação real do escritório e 
como evolui em função dos dias 
da semana e dos meses do ano? 
O espaço de refeições que temos 
é suficiente? E não se fica por 
aí.  Todas estas questões podem 
ser medidas de forma eficiente 
utilizando dispositivos da 
internet of things que armazenam 
dados e ajudam as equipas a 
formularem melhores decisões. 

Segundo a Kontik, uma empresa 
que desenvolve "dispositivos 
inteligentes da internet of things e 
soluções cloud que transformam 
os edifícios em espaços úteis 
para as pessoas", as vantagens 
de compreender e otimizar 
os espaços são várias. Por 
um lado, ajudam a reduzir os 
custos imobiliários e, por outro, 
aumentam a produtividade dos 
profissionais, uma vez que estes 
têm acesso ao espaço de que 
necessitam e quando necessitam. 
Além disso, gera uma melhor 
experiência de colaborador 
transformando os escritórios 
num lugar onde as pessoas 
querem estar, o que, por outro 
lado, melhora o empenho e 
reduz a rotatividade. Por último, 
a aplicação de dispositivos que 
medem a utilização do espaço 
ajuda também a poupar no 
consumo de energia, o que 
é essencial no atual contexto 
inflacionário. A adaptação da 
iluminação ou do aquecimento 
à utilização real tem benefícios 
óbvios. 

Em suma, acreditamos que 
a aplicação de sensores e 
dispositivos da internet of things 
em escritórios para obter dados 
para uma melhor conceção do 
escritório será uma tendência clara 
em 2023. 

“A análise dos dados chega 
também à gestão dos escritórios. 
O objetivo é claro: compreender 
melhor a forma como os locais de 
trabalho são utilizados”

O EFEITO Z:
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OBJETIVO 
ONBOARDING 

Tudo o que começa bem, acaba 
bem. Assim o demonstram vários 
estudos, que revelam que 90 % dos 
trabalhadores decidem ficar ou 
não na empresa que os contratou 
durante os primeiros 6 meses. 
Nesta fase inicial da relação entre 
colaborador e empregador, o 
onboarding é o primeiro passo 
para reforçar esta relação, uma 
oportunidade única para criar 
uma boa experiência e integrar 
o profissional na cultura da 
empresa.

Apesar das muitas vantagens 
de contar com bons programas 
de onboarding para novos 
profissionais, tais como o 
aumento da produtividade ou 
a fidelização, o certo é que o 
onboarding continua a ser a grande 
tarefa inacabada em termos de 
experiência de colaborador. Tanto 
assim que 75 % dos profissionais 
têm más recordações do 
seu período de incorporação, 
causando-lhes até situações de 
stress, abandono e/ou solidão. 
Esta perceção leva a que 21 % dos 
novos colaboradores decidam 
finalmente abandonar o trabalho 
durante esta primeira fase.

A este respeito, coloca-se a 
questão: porque é que a maioria 
dos processos de onboarding 
é ineficaz? Qual é a principal 
barreira que impede as empresas 
de os desenvolver com sucesso? 
De acordo com um estudo do 
Human Capital Institute, 58 % das 
organizações referem que o seu 

programa de incorporação se 
concentra nas operações, nos 
processos burocráticos e na 
papelada e, além disso, é de curta 
duração, muitas vezes reduzindo-se 
apenas a um dia. 

O grande desafio das empresas é 
tornar o processo de onboarding 
uma experiência memorável. 
Os departamentos de RH têm a 
oportunidade de aplicar técnicas 
de marketing associadas ao 
customer onboarding para 
estabelecerem laços com os seus 
novos colaboradores. Falamos 
de fazer evoluir os programas 
centrados nos primeiros dias 
para verdadeiros projetos de 
incorporação e acompanhamento 
alargados aos primeiros meses, 
que permitam ao novo colaborador 
compreender as operações 
enquanto vai "absorvendo" a 
cultura da empresa. Além disso, é 
essencial gerar uma comunicação 
constante para traduzir a employee 
value proposition, criar experiências 
de valor acrescentado durante o 
processo e medir o sucesso do 
programa através da escuta ativa 
dos perfis participantes. 

Qualquer investimento e esforço 
no processo de incorporação de 
novos profissionais é claramente 
uma aposta no talento e no futuro 
da empresa. 

“O grande 
desafio para 
as empresas 
é tornar o 
processo de 
onboarding 
uma 
experiência 
memorável 
para o novo 
empregado”
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https://www.aihr.com/blog/employee-onboarding/
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/06/fortunas/1662482508_914368.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/06/fortunas/1662482508_914368.html


dos colaboradores que experimentam fadiga da mudança superior à média 
pretendem permanecer na sua organização, em comparação com 74 % dos 
que apresentam baixos níveis de fadiga.

Para a Gartner, a solução é passar de um modelo em pirâmide para um 
modelo colaborativo através de estratégias de mudança de código-
fonte aberto. Tal significa envolver os colaboradores no processo, em vez 
de apenas lhes dizer o que vai acontecer numa tentativa de os fazer sentir 
envolvidos. Existem já resultados satisfatórios de organizações que apostaram 
na mudança cultural de código-fonte aberto. Assim, o relatório Top 5 Priorities 
for HR Leaders in 2023 refere que a fadiga da mudança é reduzida em 29 % e 
a retenção de talentos aumenta em 19 %.

Como o escritor e professor Xavier Marcet assinalou numa coluna do La 
Vanguardia de abril de 2022, "a mudança é real quando as pessoas acolhem 
a transição também na primeira pessoa". Perante a situação volátil em que 
estamos mergulhados, as empresas enfrentam o desafio da sua adaptação 
constante. Para poderem enfrentar todas as mudanças é essencial 
contar com a cumplicidade, o conhecimento e o envolvimento dos 
colaboradores através de processos colaborativos e participativos. 
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10“Para evitar a 'fadiga da 

mudança', a solução é passar de 
um modelo em pirâmide para 
um modelo colaborativo através 
de estratégias de mudança de 
código-fonte aberto”

MUDANÇA 
CULTURAL 
DE CÓDIGO-
FONTE 
ABERTO
Estamos imersos num contexto 
de constante transformação, 
enfrentando situações que afetam 
tanto o contexto pessoal como o 
laboral. Os avanços tecnológicos 
e a transformação digital, a 
revisão dos valores morais e dos 
ideais, as tensões políticas e as 
regulamentações estatais ou a 
fragilidade económica são apenas 
algumas das frentes que levam as 
organizações a tomar medidas que 
afetam em maior ou menor grau o 
funcionamento da empresa.

Um efeito colateral desta 
situação é a "fadiga da mudança". 
Cansados e desgastados pela 
acumulação de mudanças, os 
colaboradores estão cada 
vez mais relutantes quanto a 
novos processos, práticas ou 
atualizações tecnológicas, entre 
outros. Além disso, de acordo com 
a consultora Gartner, apenas 43 % 
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“O Job hopping, ou 
a busca permanente 
de novos desafios, 
estabeleceu-
se como uma 
nova forma de 
compreender as 
relações talento-
empresa”

ABRAÇAR A 
ROTATIVIDADE
Fenómenos como a grande 
renúncia ou a renúncia silenciosa, 
que chegaram em força em 2022, 
vieram de mãos dadas com uma 
realidade comum à maioria das 
organizações: o aumento não 
desejado da rotatividade. Um 
estudo da Randstad sobre 
tendências em RH para 2023 
afirma que 45 % das empresas 
registaram um aumento da 
rotatividade em 2022. Isto afetou 
diretamente não só os custos 
das organizações, mas também a 
estabilidade das equipas, o moral 
dos profissionais e as políticas de 
desenvolvimento interno. 

Mau grado das dores de cabeça 
que a rotatividade está a dar 
às equipas, não é provável que 
diminua até 2023. De acordo com 
um estudo recente da Gartner, 
espera-se que a rotatividade 
voluntária nos EUA permaneça 
quase 20 % mais elevada do que 
antes da pandemia. 

O job hopping, ou a busca 
permanente de novos desafios 
típica dos perfis tecnológicos 
e das gerações mais jovens 
estabeleceu-se como uma nova 
forma de compreender as relações 
talento-empresa. E isto não vai 
mudar. Num estudo realizado pelo 
LinkedIn e publicado em agosto 
de 2022, os setores que registarão 
as maiores taxas de rotatividade 
incluem os serviços profissionais, 
a tecnologia, o entretenimento, 
a hotelaria e o retalho. 2023 será 

por isso o momento de fazer 
da necessidade uma virtude e 
começar a aproveitar as vantagens 
que as mudanças podem trazer.

Em primeiro lugar, uma maior 
rotatividade pode ser uma 
oportunidade de incorporar 
perfis mais seniores no pessoal. 
Isto não só ajuda a resolver 
o problema da diversidade 
geracional e da exclusão dos 
talentos mais velhos, mas 
também dá maior estabilidade 
às equipas. Já hoje, para travar 
a rotatividade excessiva, muitas 
organizações estão a orientar-se 
para perfis mais maduros, mais 
empenhados nos projetos de 
longo prazo e com prioridades 
diferentes. Por outro lado, 
conviver com a rotatividade 
exigirá a reformulação das 
políticas de mobilidade interna 
nas empresas. Se os profissionais 
procuram cada vez mais o desafio 

permanente para 
manter o entusiasmo, 
pode ser uma boa 
solução proporcionar 
diferentes 
oportunidades dentro 
da mesma organização 
e formação específica 
para não criar 
limites funcionais 
ou geográficos ao 
crescimento da 
equipa. Tal como a 
mobilidade interna, a 
rotatividade também 
afetará os planos de 
carreira. Teremos 
de reformular o 
crescimento e o 
seu calendário 

para nos adaptarmos às novas 
necessidades dos perfis. 

Por último, mas não menos 
importante, acolher a rotatividade 
significa contar com uma política 
de seleção e contratação 
always on. Afastar os processos 
de seleção e a relação com os 
candidatos da publicação das 
ofertas será o passo essencial 
para transformar a rotatividade 
numa vantagem para a criação 
de equipas de alto desempenho, 
desde que sejamos capazes, como 
empresas, de atrair o talento certo. 
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https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/11/RANDSTAD-RESEARCH-Informe-Tendencias-RRHH-2023-v5.pdf
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entre transparência e engagement 
que é aplicável por qualquer 
organização através de quatro 
princípios:  

TRANSPARÊNCIA BASEADA NO 
PROPÓSITO PARTILHADO: 

O propósito da empresa tornou-se 
um ativo empresarial fundamental 
para atrair novos candidatos 
e fomentar o empenho dos já 
existentes. Tanto assim que 42 % dos 
colaboradores avaliam o propósito 
das empresas antes de enviarem 
os seus currículos. Por vezes, a falta 
de transparência e de comunicação 
dentro das organizações faz com 
que os profissionais não colaborem 
de forma eficaz.

TRANSPARÊNCIA COMO UM 
OBJETIVO ESTRATÉGICO DA 
EMPRESA:

Os profissionais procuram empresas 
e líderes honestos. Quanto mais 
empresas comunicarem e melhor 
o façam, mais fácil será alinhar os 
profissionais com os objetivos da 
empresa e fomentar um ambiente 
de confiança para que se estabeleça 
uma ligação emocional com os 
colaboradores. 

TRANSPARÊNCIA A TODOS OS 
NÍVEIS: 

Um dos primeiros passos no 
caminho para a transparência é 
partilhar e envolver os trabalhadores 
na formulação de decisões sobre 
o futuro da empresa. Falamos de 
um exercício de transparência e 
comunicação bidirecional a todos 

TRANSPA-
RÊNCIA SEM 
FILTROS 
Vivemos na era da transparência, 
entendida, segundo José Cabrera, 
especialista em inovação tecnológica 
e liderança empresarial, como "a 
tentativa deliberada da organização 
de criar um ambiente de confiança 
no qual se promova o livre acesso 
à informação, a comunicação 
aberta e a participação de todos 
os profissionais na formulação das 
decisões". Numa altura em que a 
tecnologia e o acesso à informação 
são fundamentais, as empresas 
tornaram-se mais responsáveis 
perante os seus principais 
stakeholders, o que significa que os 
colaboradores estão mais e melhor 
informados sobre as empresas onde 
optam por trabalhar. 

De acordo com a Glassdoor, 32 % 
dos potenciais candidatos têm em 
conta as avaliações/opiniões dos 
colaboradores como o fator mais 
importante quando se candidatam 
a um novo emprego. Além disso, 
a transparência salarial é o que 
mais interessa aos profissionais. 
Nesta linha, vale a pena destacar 
como prática de transparência 
radical a comunicação realizada 
pela empresa Buffer,que tornou 
públicos todos os salários dos 
colaboradores, bem como a fórmula 
utilizada para os calcular. 

Falar de transparência e talento 
vai muito além de falar de salários 
e incentivos. Existe uma ligação 

os níveis, em que é essencial o 
papel do CEO e dos gestores na 
comunicação às suas equipas 
do contexto subjacente a cada 
decisão, dos objetivos ou do plano 
estratégico, de uma forma clara 
e simples. Como exemplo, o CEO 
da empresa MegaFood, Robert 
Craven, lançou um projeto de 
transparência para informar os 
seus diferentes públicos-alvo sobre 
o funcionamento da organização a 
todos os níveis.

A TRANSPARÊNCIA IMPLICA 
UMA MUDANÇA DE HÁBITOS: 

Aumentar o grau de transparência 
das empresas requer uma 
mudança de paradigma na sua 
comunicação que permita que 
a informação relevante seja 
partilhada eficazmente com 
os colaboradores. Nesta linha, 
qualquer técnica de comunicação 
bidirecional ajuda a transmitir aos 
colaboradores a informação da 
Direção e a recolher feedback para 
melhorar os processos e conhecer 
as preocupações do talento. 
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https://www.glassdoor.co.uk/employers/blog/glassdoor-study-job-ads/
https://buffer.com/resources/introducing-open-salaries-at-buffer-including-our-transparent-formula-and-all-individual-salaries/
https://buffer.com/resources/introducing-open-salaries-at-buffer-including-our-transparent-formula-and-all-individual-salaries/


PROPÓSITO: 

se o propósito da empresa for criado 
em torno dos valores das suas 
pessoas, estaremos a aproximar-
nos da cultura do fulfillment. Se o 
conseguirmos, os colaboradores 
terão, todos os dias, uma motivação 
muito forte e satisfatória para sair 
da cama e ir trabalhar, uma vez que, 
no fundo, como afirmou Shannon 
Schuyler, Chief Purpose Officer da 
PwC: "O propósito constrói-se, não 
se procura".

Hoje mais do que nunca, as 
empresas precisam de uma 
narrativa e um employer branding 
de valor para entrar em "sintonia" 
com o talento, atraí-lo e fidelizá-
lo. Na elaboração das EVP, talvez 
tenha chegado o momento de ir um 
pouco mais além compreendendo 
as necessidades reais das pessoas. 
Passar do engagement para o 
fulfillment, ao final do dia, é dar 
aos profissionais uma torrente de 
motivos para que nos continuem a 
escolher todas as manhãs.
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DO 
ENGAGEMENT 
AO 
FULFILLMENT
Um estudo da Udemy de 2019 sobre 
a felicidade no trabalho revelou que 
78 % dos millennials e 62 % de todos 
os trabalhadores aceitariam um 
emprego onde ganhassem menos se 
a nova empresa tivesse uma missão 
e valores alinhados com os seus 
valores pessoais. O estudo da Udemy 
é mencionado num artigo da Forbes 
que evidencia la necesidad, cada vez 
más fuerte, de invertir en una cultura 
de fulfillment para que los empleados 
puedan sentir, cadaque destaca a 
necessidade cada vez mais premente 
de investir numa cultura de fulfillment 
para que os colaboradores possam 
sentir, todos os dias, que o que fazem 
tem um sentido e um objetivo que 
realmente importa. 

A palavra fulfillment está diretamente 
ligada à experiência de colaborador, 
mas vai um passo mais além e é 
mais abrangente do que o conceito 
de engagement ou da satisfação no 
trabalho. É algo mais profundo e 
associado às motivações intrínsecas 
de cada um.

O fulfillment é um estado de 
plenitude e total sintonia entre 
os colaboradores e as empresas, 
uma cultura em que o lado pessoal 
se combina com o profissional e, 
frequentemente, o influencia. 

Mais alguns dados: de acordo 
com um estudo da O.C. TANNER, 
atualmente um em cada três 
colaboradores não se sente em 

"sintonia" com a sua empresa, o 
que os torna 399 % mais propensos 
a procurarem ativamente outro 
emprego, 340 % mais propensos 
a sair no prazo de um ano e 71 % 
menos propensos a recomendar a 
empresa como local de trabalho.

É evidente que as organizações 
têm de dar o passo para o 
fulfillment e deixar-se inspirar pelas 
necessidades dos colaboradores se 
quiserem aumentar o seu poder de 
fidelizar e reter o talento.

Além disso, o O.C. TANNER 
INSTITUTE assinala que se 
colocarmos a pessoa no centro do 
paradigma do fulfillment, podemos 
identificar quatro alavancas, 
baseadas nas necessidades de 
autonomia, conhecimento e ligação, 
que a rodeiam e influenciam a sua 
experiência como colaborador: 

EQUILÍBRIO ENTRE O 
PROFISSIONAL E O PESSOAL: 

como gastamos o nosso tempo face 
a como gostaríamos de o usar sem 
deixar para trás o que realmente 
importa nas nossas vidas.

COMUNIDADE, LAÇOS E 
SENTIMENTO DE PERTENÇA: 

como comunicamos e nos 
relacionamos com os que nos 
rodeiam, quanto temos em comum 
e quanto nos sentimos aceites.

CRESCIMENTO: 

tanto a nível profissional como 
pessoal. Crescer não só com novas 
competências, mas também com 
novas experiências.

“Hoje mais do 
que nunca, 
as empresas 
precisam 
de uma 
narrativa e 
um employer 
branding de 
valor para 
entrar em 
'sintonia' com 
o talento, 
atraí-lo e 
fidelizá-lo”
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https://research.udemy.com/wp-content/uploads/2019/05/Udemy_2019_Workplace_Happiness_Exec_Summary_FINAL-1.pdf
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2022/04/13/build-a-culture-of-fulfillment-with-a-mission-that-matters/?sh=3fe4c03d443e
https://www.octanner.com/insights/articles/2022/9/29/5_culture_trends_for_2023.html
https://www.octanner.com/global-culture-report/2023/finding-fulfillment.html
https://www.octanner.com/global-culture-report/2023/finding-fulfillment.html
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COMENTÁRIOS 
FINAIS
A estas tendências que 
detalhámos juntar-se-ão outras 
que já abordámos nos relatórios 
de 2022 e 2021. Não há dúvida 
de que 2023 será novamente 
um ano em que os Recursos 
Humanos continuarão a adaptar-
se a um momento diferente 
na relação talento-empresa. A 
evolução da função dentro das 
organizações iniciou há alguns 
anos um caminho imparável que 
prosseguirá em 2023. É tempo 
de refletir e incorporar novas 
capacidades nas equipas para 
enfrentar os desafios que o futuro 
nos reserva.
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https://ideas.llorenteycuenca.com/2022/01/tendencias-talento-2022/
https://ideas.llorenteycuenca.com/2021/02/tendencias-talento-2021/
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C1043AAP, Argentina 
Tel. +54 11 5556 0700

Santiago do Chile
Avda. Pdte. Kennedy 4.700, 
Piso 5, Vitacura
Santiago
Tel. +56 22 207 32 00
Tel. +562 2 245 0924

Arturo Soria 97A, Planta 1
28027, Madrid, España
Tel. +34 911 37 57 92

Velázquez, 94
28006, Madrid, España
Tel. +34 913 506 508

El Salvador 5635, Buenos Aires
CP. 1414 BQE, Argentina

Av. Santa Fe 505, Piso 15,
Lomas de Santa Fe, 
CDMX 01219, México
Tel. +52 55 4000 8100
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IDEAS é o Departamento de Liderança através do
Conhecimento da LLYC.

Porque estamos testemunhando um novo
modelo macroeconômico e social. E a
comunicação não fica atrás. Avança.

LLYC IDEIAS é uma combinação global de
relacionamento e troca de conhecimentos que
identifica, se concentra e transmite os novos
paradigmas da comunicação a partir de uma
posição independente.

Porque a realidade não é preta ou branca existe
IDEIAS na LLYC.

ideas.llorenteycuenca.com
www.revista-uno.com
Podcast Diálogos LLYC

EXPLORAR. INSPIRAR.

https://open.spotify.com/show/3kBk8TvsKnZWZqCgLAg9c7

