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Método
Desk Research - realizada de 09/04 a 25/04/22
A partir do briefing apresentado pela Caju, foi pautada
a pesquisa a partir da divisão nos seguintes tópicos:

•
•
•
•
•

Tendências internacionais
Recorte Brasil
Conceitos acadêmicos
Manifestações culturais em livros, filmes e séries
Manifestações mercadológicas

Entrevistas em profundidade - realizadas dias 04/05,
05/05 e 23/05/22

Grupos focais - realizados dias 18/05 e 19/05/22

Etapa de pesquisa realizada com três clusters e
enfoques diferentes:
1. Pessoas que estão entrando no mercado de
trabalho (18 a 25 anos)
2. Pessoas que já estão consolidadas no mercado de
trabalho (26 a 50 anos)
3. Pessoas que estão saindo do mercado de trabalho
(51+ anos).

Entrevistas realizadas com especialistas de diferentes
áreas: especialista em tendências, profissionais de RH,
acadêmicos e estudiosos no tema.
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Contexto
No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) declarou que a COVID-19, doença causada pelo coronavírus,
era caracterizada como pandemia. Assim, todas as relações da
sociedade foram afetadas, principalmente as atividades laborais.
As pessoas começaram a se adaptar, produzir de formas diferentes
em relação a como faziam antes e se relacionar com essas novas
formas de produção. O Brasil, país que possui 41,289 milhões de
vínculos empregatícios segundo o Governo Federal, foi
extremamente afetado pelos problemas sanitários, sociais,
políticos e econômicos. Uma estrutura anteriormente muito
pautada em atividades presenciais foi toda abalada. Vale
considerar ainda que, até mesmo o Censo Demográfico, realizado
a cada 10 anos pelo IBGE, foi adiado em 2020, e deve ser realizado
em 2022. A não realização do principal mapeamento da situação
populacional do Brasil impacta negativamente a elaboração de
políticas públicas – inclusive voltadas ao mercado de trabalho –
pela falta de parâmetros acerca das condições de vida do
brasileiro.

Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia, até o dia 23 de abril de 2020 já haviam
sido registrados 3,5 milhões de acordos (SEPRT apud O GLOBO,
2020). A maior parte desse montante (58,3%, ou cerca de 2
milhões de registros) é de trabalhadores que tiveram seus
contratos suspensos.

Gráfico registra a oscilação da renda média dos trabalhadores habituais (sem
contrato de trabalho), que caiu drasticamente com a pandemia.

Fonte: Governo Federal, SEPRT, O Globo, PNAD Contínua, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, OMS, IBGE.
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Contexto
Além disso, boa parte desses acordos foram realizados sem ações
de sindicatos, e tanto a jornada quanto o salário foram reduzidos
em 25%, 50% ou 70%. Essa redução de horas trabalhadas
contribuiu para a concentração de capital em poucos grupos,
bem como a redução da renda nas camadas mais vulneráveis levando-se em conta que, de acordo com os últimos dados
oficiais, a maioria dos vínculos formais de trabalho (cerca de 60%)
recebia entre 1 e 3 salários-mínimos.

um patrimônio superior ao de 60% de toda a população. De abril
de 2020 a abril de 2021, estima-se que 377 brasileiros perderam
o emprego por hora, e que mais de 600 mil empresas faliram.
Esses dados só comprovam o quanto a desigualdade é latente no
país, bem como a atual estrutura econômica favorece os mais
ricos e empobrece milhões de pessoas que lutam para sobreviver
diariamente.

Em uma perspectiva de ampliação do self empreendedorismo,
observamos um cenário negativo, com base em um
levantamento da PNAD Contínua (gráfico anterior), que mostra
queda nos rendimentos dos trabalhadores informais e daqueles
que trabalham por conta própria, a partir do impacto da
pandemia no Brasil. A pandemia escancarou a concentração de
renda na população mais rica do Brasil. Um levantamento feito
pela Oxfam apontou que a fortuna das 10 pessoas mais ricas do
mundo saltou de aproximadamente US$700 bilhões para US$1,5
trilhão entre março de 2020 e novembro de 2021. Nesse período,
o mundo ganhou um novo bilionário a cada 26 horas, mas 99% da
população empobreceu. No Brasil, os vinte mais ricos do país têm

+

Fontes: Oxfam, IBGE, PNAD Contínua.
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Contexto
Observamos no atual cenário, após mais de 2 anos de pandemia, uma
tendência do trabalho nos modelos home office ou híbrido,
principalmente em centros urbanos, o que fez a rotina de boa parte da
população misturar trabalho e esfera pessoal. Porém, cabe ponderar
que aqueles que tiveram a possibilidade de trabalhar a distância podem
considerar um privilégio, em detrimento daqueles que tiveram de se
expor ao vírus em atividades presenciais, ou mesmo aqueles que
perderam seus empregos, dada a desigualdade social e econômica do
Brasil. Mas o desemprego, assim como outras questões de
empregabilidade ao longo da história brasileira, não foi atravessado
apelas pelas questões relacionadas à pandemia. Questões relativas a
gênero, cor, classe social e nível de escolaridade também impactaram
nas mudanças. Percebe-se uma variação acentuada no perfil dos
trabalhadores registrados que, em sua maioria, são homens brancos
com ensino superior.
Com a pandemia, portanto, surgiram novas formas e formatos
de trabalhar na atualidade, diante de um cenário incerto e pessimista.
O trabalhador atual precisa ter a mente aberta ao novo, visando uma
adaptabilidade frente aos desafios contemporâneos.

+

Fontes: Instituto Locomotiva, IBGE.
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Contexto

80%
Das empresas apontam que o modelo híbrido é ou
será utilizado no pós-pandemia

+

Fontes: Consultoria BMI, PageGroup, O Globo, CNN.
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Contexto

Gráfico 1

41,70%

Gráfico 2

D i s t ri buiçã o de pe s s oas e m
t e l e t ra bal ho pot e nc ial por ra ç a /c or,
no B ra s i l ( e m %)

B R ANCA

+

M UL H ER

Fonte: PNAD Contínua – 1º Trimestre/2021

40,00%

O levantamento mostra que há mais trabalhos exercidos
por mulheres do que por homens que poderiam ser
remotos (gráfico 1), também são atividades
majoritariamente realizadas por pessoas brancas (gráfico
2), com ensino superior completo (gráfico 3) e
distribuídas de forma bastante equilibrada entre os
trabalhadores entre 20 e 49 anos (gráfico 4).

H OM EM

60,00%

A partir do cenário de expansão do trabalho remoto, foi
lançada uma PNAD Contínua que traz um estudo
específico sobre o “teletrabalho potencial”, ou seja,
atividades laborais que, mesmo sendo exercidas
presencialmente hoje, apresentam o potencial de se
estabelecerem como atividades exclusivamente remotas
em um futuro breve.

58,30%

D i s t ri buiçã o de p e s s oas e m t e l e t ra balho
pot e nc i a l por g ê ne ro , no B ra s i l ( e m %)
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Contexto

Gráfico 3
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Gráfico 4
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Fonte: PNAD Contínua – 1º Trimestre/2021
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1,30%

2,50%
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17,80%

24,30%

26,70%
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Tendências
Trabalho Híbrido | Nômade Digital
Self Empreendedor | Me, Myself And I
Bem-Estar | De Bem Com a Vida
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Trabalho Híbrido | Nômade digital
O hibridismo na esfera do trabalho se mostra como uma
tendência devido não somente à pandemia, mas também por
questões relativas à produtividade e flexibilidade. Uma
pesquisa realizada pela consultoria BMI destaca que 80% das
56 empresas ouvidas apontam que o modelo híbrido é ou
será adotado pelos escritórios no pós-pandemia. O estudo
ressalta ainda que o principal motivo para a implementação
do trabalho remoto no pós-pandemia é a produtividade já
que, para 66,1% dos gestores, o rendimento dos funcionários
aumentou a partir do início do home office. Portanto, é
importante apontarmos, dentro deste formato de trabalho,
aspectos positivos e negativos.

de forma remota e outros trabalhando na empresa, estão: a
redução no tempo de deslocamento e a interação presencial
com os colegas. Além do levantamento da BMI, pesquisas
compiladas pela CNN também mostram que grande parte dos
empresários perceberam aumento de produtividade dos
funcionários em home office durante a pandemia.

66%

dos gestores acreditam que o
rendimento dos funcionários aumentou
a partir do início do home office

Entre os motivos que fazem os trabalhadores preferirem o
modelo híbrido de trabalho, ou seja, alguns dias da semana

+

Fontes: Consultoria BMI, PageGroup, CNN.

FUTURO
DO
MERCADO
DE
TRABALHO

17

Tendências

Trabalho híbrido | Nômade digital

Em relação aos aspectos negativos, precisa-se
ressaltar como o campo psicossocial dos
colaboradores é afetado. Dentro dos modelos
híbrido e on-line, há um afastamento entre as
pessoas envolvidas, uma maior dificuldade em se
engajar à cultura organizacional, além de um
grande empecilho na separação entre a vida
dentro e fora do trabalho. Segundo Bauman, em
A Sociedade Individualizada: vidas contadas e
histórias vividas (2008, p. 35):

Seguindo essa
perspectiva
temos
uma
nova esfera do trabalho, onde o indivíduo está
mais sujeito à terceirização e à precarização das
próprias condições de trabalho:
[...] ela anuncia empregos sem segurança,
compromissos ou direitos, que oferecem apenas
contratos a prazo fixo ou renováveis, demissão
sem aviso prévio e nenhum direito à
compensação” (BAUMAN, 2001, p.185).

Flexibilidade é o slogan do dia, e quando
aplicado ao mercado de trabalho significa
fim do emprego “como conhecemos”,
trabalhar com contratos de curto prazo,
contratos precários ou sem contratos,
cargos sem estabilidade e com cláusula
de “até novo aviso”.

+

Fonte: A Sociedade Individualizada: Vidas Contadas e Histórias Vividas – Z. Bauman
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Tendências

Trabalho híbrido | Nômade digital

A adaptação aos novos formatos de trabalho teve seus
desdobramentos negativos, principalmente em relação à saúde
mental dos colaboradores, que viram o ambiente de trabalho
invadir sua vida privada. Outro aspecto que emerge dessa mudança
é a dificuldade de adequação à cultura das empresas, visto que a
comunicação entre os colaboradores e gestores foi reduzida
drasticamente, em conjunto com a perda da sensação de
pertencimento. Segundo uma pesquisa realizada pela PageGroup, o
maior desafio das empresas é manter o contato ativo com seus
funcionários, sendo a empatia, a flexibilidade e a transparência
elementos essenciais dessa relação.

O que parecia apenas uma medida emergencial se tornou uma
tendência cada vez mais presente. Em alguns setores laborais da
sociedade brasileira, o trabalho híbrido se tornou possível e
benéfico para ambas as partes (contratantes e contratados): pela
redução do custo de locação de espaços e estruturas físicas para o
local de trabalho, e o aumento da produtividade do trabalhador.
Contudo, ainda existem pontos a serem problematizados e
discutidos sobre esse atual modelo, como as relações empregatícias
mais frágeis e a sujeição de trabalhadores a uma extensa carga de
trabalho que, além de desgastante, dificulta a separação das
relações e atividade profissionais e pessoais.

Uma tendência identificada é o termo ”nômade digital”, que se
refere ao sujeito que trabalha enquanto se desloca pelo mundo.
Segundo a análise da PageGroup, é importante levarmos em conta
que 44% das empresas que participaram da pesquisa têm
funcionários trabalhando em um país diferente de sua matriz. Ainda
segundo o relatório, os setores com maior predisposição ou mais
preparados para adoção o trabalho remoto são: bancário, marketing
e tecnologia.

+

Fonte: Page Group
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Tendências

Trabalho híbrido | Nômade digital

"Tem muita gente que já pergunta no processo seletivo
se há possibilidade de um trabalho híbrido, em que
alguns dias seja no escritório e outros em casa. Se não
tiver essa possibilidade, muita gente já não quer mais
trabalhar.”
- Denise Delboni, professora e advogada
“O híbrido é maravilhoso, não tem nem o que dizer. Às vezes
você precisa ficar em casa por alguns motivos e essa
possibilidade de conseguir trabalhar em casa, com
equipamentos seus ou equipamentos da empresa, é uma
coisa maravilhosa.”
- Extraído do grupo focal ‘entrantes no mercado de trabalho’
+
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Self Empreendedor | Me, Myself And I
Quando pensamos na evolução do trabalho, precisamos
contemplar a relação do funcionário com a empresa e viceversa, além do contexto social e questões emergentes. Dessa
forma, é possível pontuar diversas tendências e temas que se
destacam em nível social, político e econômico. Outro ponto
relevante é como essas questões afetam a vida do trabalhador
e sua relação com o espaço de trabalho.

Nos tempos atuais, as tendências relacionadas aos formatos de
trabalho estão pautadas em um individualismo, ou seja, um
distanciamento entre a relação de sucesso da empresa com o
funcionário: as pessoas trabalham por si mesmas, pelo
incremento de seus currículos e sua capacitação, enquanto as
empresas focam mais nos resultados e na realização de
projetos.
Por conseguinte, nota-se nesse distanciamento um aumento da
implementação de uma forma de trabalho baseada na

+

contratação periódica, em que os colaboradores são
contratados apenas para ação em um determinado projeto ou
meta. Dessa maneira, acabam não estabelecendo vínculos
empregatícios, como exemplificado pela fala a seguir do
professor Walfredo Ribeiro: “O que você tem agora é uma vida
de projetos e a vida de projetos supre a nossa vida atual. O que
é vida de projeto? Hoje a gente segue essa lógica horizontal
assim, trabalho de projetos... você é convidado para um projeto
e a grande questão é a sua capacidade de ser convidado para
outros...” (WALFREDO, 2022)

“O self empreendedor fará da sua vida um empreendimento,
procurando maximizar seu próprio capital humano, projetando
seu futuro e buscando se moldar a fim de se tornar aquilo que
deseja ser. O self empreendedor é, portanto, um ser tanto ativo
quanto calculador, um self que calcula sobre si próprio e que
age sobre si mesmo a fim de se aprimorar”. (ROSE, 2011 p.215)

Inventando nossos selfs: Psicologia, poder e subjetividade” – N. Rose
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Tendências

93%
Dos profissionais de RH afirmam
que é melhor o candidato
possuir soft skills do que
conhecimento técnico

82%

Dos profissionais de RH dizem
que existe um gap maior no que
se refere às soft skills e hard skills
entre seus colaboradores

+

Self Empreendedor | Me, Myself And I

Os trabalhadores agora focam muito mais na
diversificação de seus currículos e habilidades do
que em um vínculo estruturado com a empresa.
Dessa forma, nota-se a normalização da
mudança de carreira, bem como pessoas que são
especializadas em diversas áreas. Ainda vemos
um aumento da valorização de relações
interpessoais e soft skills para gerí-las, como
adaptabilidade, no processo de busca e
contratação de colaboradores. Um fenômeno
que chama a atenção é uma grande vontade dos
trabalhadores de conhecer e atuar em novas
áreas, como se fosse “conhecer novos mundos”.

Andre Lorio, que no Brasil passou pelo Tinder e
L’Oréal, antes de se lançar como escritor e
palestrante (hoje, um dos dez mais requisitados
do país), decidiu se aprofundar no tema,
embasado pelos dados em uma pesquisa

Fonte: O Globo

realizada com 264 departamentos de RH, sendo
70% das empresas pesquisadas com mais de 500
colaboradores e operantes em 20 setores da
economia brasileira. Lorio buscou ter um maior
entendimento de como as competências
humanas vêm sendo enxergadas e abordadas
pelas organizações. O levantamento mostrou
que, para 93% dos profissionais de RH
pesquisados, é melhor o candidato ter soft skills,
mesmo sem conhecimento técnico suficiente, do
que o contrário. Falando da pesquisa, 82% dos
respondentes declaram que existe um gap maior
no que se refere às soft skills (competências
socioemocionais) e hard skills (competências
técnicas
ou
mensuráveis)
entre
seus
colaboradores.

FUTURO
DO
MERCADO
DE
TRABALHO

23

Tendências

Self Empreendedor | Me, Myself And I

Observa-se o surgimento do termo
“self empreendedor”, que se define
por uma estrutura de pensamento
para além do trabalho, incluindo o
ambiente particular e profissional.
Atualmente, a forma de se enxergar o
trabalho é totalmente individualizada
e complexa, com cada indivíduo
possuindo suas
prioridades
e
vontades. Segundo Walfredo Ribeiro,
especialista acadêmico: “Todo mundo
é uma empresa a ser administrada”.
Assim, temos uma constituição do
que seria o self empreendedorismo e
porquê está se tornando uma
tendência.

Concluindo, a relação entre as
empresas e os colaboradores se dá de
modo cada vez mais separado, de
forma que os trabalhadores se
tornam mais qualificados e com
experiências
diversificadas,
mas
perdendo o vínculo com benefícios e
estabilidade. As empresas, por sua
vez, podem contratar de acordo com
suas necessidades específicas, todavia
perdem a capacidade de um time
com continuidade.

Todo mundo é uma empresa a ser administrada
- Walfredo Ribeiro, especialista acadêmico
+
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Bem Estar | De Bem Com a Vida
Em seu site dedicado à saúde mental, a
OMS descreve um ambiente de trabalho
saudável como aquele no qual “os
trabalhadores e gestores ativamente
contribuem para a promoção da saúde,
segurança e bem-estar de todos os
envolvidos“.

A saúde mental dos trabalhadores
aparece como uma questão em pauta na
atualidade, o que é evidenciado por
dados como o levantamento da
consultoria B2P, que inclui o recorte de
331 mil colaboradores de 18 empresas: o
índice de afastamento em decorrência de
problemas de saúde mental subiu mais de
23% entre 2019 e 2020. A partir disso,

+

tem-se o conceito de que o trabalho e a
vida pessoal têm uma relação de
simbiose, na qual essa dependência afeta
as duas áreas. Uma pesquisa realizada
pela consultoria McKinsey & Company,
com 7,5 mil consumidores de seis países,
revelou que 79% dos entrevistados
enxergam o bem-estar como importante,
e

42%
dos entrevistados consideram que o bem-estar é uma grande prioridade.

Fontes: Consultoria B2P, Consultoria McKinsey & Company, OMS

FUTURO
DO
MERCADO
DE
TRABALHO

26

Tendências

Bem-Estar | De Bem Com a Vida

Um ponto importante para a discussão é a relação da
produtividade e resultado dentro da sociedade atual.
Um tema que é explorado pelo filósofo Byung Chul
Han em seu livro A sociedade do cansaço (2017) é o
da “autoexploração” como base da sociedade
contemporânea. Como consequência, temos a
preocupação com o desempenho e o resultado final
em menos tempo: “o sujeito de desempenho explora
a si mesmo até consumir-se completamente”. Assim,
demonstra-se um comportamento de escapismo
caracterizado pela compreensão da importância do
campo pessoal, muitas vezes representado pela
família.

motivação com a produtividade no trabalho, são
importantes para a manutenção do bem-estar nas
relações trabalhistas.
Em conclusão, as tendências relacionadas ao bemestar do trabalhador, se traçam acerca de um
equilíbrio na relação do trabalho com a vida pessoal,
de forma que a exploração, quando o trabalho se
estende ao campo pessoal, causa desequilíbrios que
afetam a saúde mental e a boa relação com o espaço
de trabalho.

O sujeito de
desempenho
explora a si
mesmo até
consumir-se
completamente
.Byung Chul Han,
2017, p.101

Além dessa separação, outro fator que vem a se
relacionar com a produtividade e a saúde mental dos
trabalhadores é a inserção e a relação com o
ambiente de trabalho. Temas como a diversidade,
que desempenha um papel de identificação e
inclusão no espaço de trabalho, e os benefícios, que
representam a aproximação de interesses pessoais e

+

Fonte: A Sociedade do Cansaço – Byung Chul Han
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Personas Geracionais
Entrando no Mercado de Trabalho
Consolidadas no Mercado de Trabalho
Saindo do Mercado de Trabalho
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Personas Geracionais

Entrando no Mercado de Trabalho
Flora Castanho – 21 Anos
Graduanda em direito pela UFSC
Mora e trabalha em Joinville
Estagiária em um escritório de advocacia
Em um relacionamento com Érika Martins
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Personas Geracionais

Entrando no Mercado de Trabalho
Flora Castanho é uma jovem de 21 anos,
graduanda em direito pela UFSC e mora em
Joinville, onde estagia em um escritório de
advocacia. Nos dias livres, Flora gosta de se
juntar com seus amigos e com sua namorada,
Érika Martins, para fazerem uma tarde de jogos.
Ela se sentiu muito solitária nos tempos em que
trabalhava em modelo remoto. Por conta disso,
agora prioriza os contatos presenciais e também
sua saúde mental. Vai ao psicólogo
semanalmente.

+
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Personas | Atributos segundo as nossas tendências

Preferências
Nômade Digital
Me, Myself and I
De Bem Com a Vida

+

Uma estrela: Baixo nível de valorização por parte dos colaboradores
Cinco estrelas: Alto nível de valorização por parte dos colaboradores
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Frase chave

“Quero um mercado de trabalho mais
inclusivo, flexível e humanizado, onde a
comunicação entre colaboradores
promova produtividade e um ambiente
harmônico.”
34

Personas Geracionais

Consolidados no Mercado de Trabalho
Mariana Marques – 35 anos
Publicitária – Especialista em Marketing
Acredita que o tempo lhe traga transformações na vida profissional
Mora em Goiânia - Go
Solteira
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Personas Geracionais

Consolidados no Mercado de Trabalho
Mariana Marques é uma publicitária,
especialista em marketing, com 35 anos,
que mora em Goiânia. Está inserida no
mercado de trabalho há 12 anos e já
observou diversas mudanças, tanto no
mercado, quanto em si mesma
enquanto profissional. Mariana acredita
que o tempo lhe traga transformações.
Ela gosta de trabalhar em equipe e
acredita que o poder de escolha sobre o
modelo híbrido e o life long learning são
importantes.

+
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Personas | Atributos segundo as nossas tendências

Preferências
Nômade Digital
Me, Myself and I
De Bem Com a Vida

+

Uma estrela: Baixo nível de valorização por parte dos colaboradores
Cinco estrelas: Alto nível de valorização por parte dos colaboradores
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Frase chave

“Às vezes a gente tem um sonho e
aquilo faz sentido, mas isso pode mudar,
nós não precisamos ficar o resto da vida
fazendo a mesma coisa.”
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Personas Geracionais

Saindo do Mercado de Trabalho
Luís Paulo – 63 anos
Engenheiro Civil
Mora e trabalha em São Paulo
É casado e tem um filho de 21 anos
Dedicou-se ao setor público por 35 anos
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Personas Geracionais

Saindo do Mercado de Trabalho
Luís Paulo, 63 anos, é um engenheiro civil e atuou na
área por 35 anos no setor público. Nasceu no interior
de São Paulo, onde sua família ainda se encontra, mas
reside na capital desde a época em que cursava
faculdade. Hoje é casado, tem um filho de 21 anos,
realiza consultorias para empresas e atende demandas
pontuais que sua profissão lhe proporciona. Durante a
pandemia, Luís percebeu que o trabalho híbrido é
extremamente válido quando se trata de otimizar a
produção de uma empresa e do bem-estar do
trabalhador. Luís acredita que "o estereótipo do
velhinho jogando damas de pijama não é uma
realidade". O trabalho por demanda possibilita que sua
cabeça não pare e ainda o possibilita estar mais perto
de sua família no interior.

+
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Personas | Atributos segundo as nossas tendências

Preferências
Nômade Digital
Me, Myself and I
De Bem Com a Vida

+

Uma estrela: Baixo nível de valorização por parte dos colaboradores
Cinco estrelas: Alto nível de valorização por parte dos colaboradores
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Frase chave

“Pretendo me aposentar para voltar para
Curitiba, mais para perto da minha
família.”
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Hot Topics
Quebra dos Estereótipos sobre a Velhice

Gig Economy

Necessidade de manter a mente ocupada após a aposentadoria

Motivações associadas a propósitos

Life Long Learning

Diversidade e Inclusão

Aprendizado e desenvolvimento constante

A importância de ter um ambiente de trabalho diverso

Relação Positiva com as Novas Tecnologias

Saúde Mental

O avanço tecnológico não é visto como uma ameaça

Conscientização e maior atenção ao mal do século

Múltiplas Ofertas de Trabalho

Existências para Além do Trabalho

Profissionais incitantes se sentem perdidos na hora de escolher
sua área de atuação

Saber separar os momentos de trabalho, lazer e
família

Trabalho On Demand ou Trabalho por Projeto
Maior autonomia ao colaborador e à empresa
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Hot Topics
Quebra dos estereótipos sobre a velhice

Life Long Learning

Necessidade de manter a mente ocupada após a aposentadoria

Aprendizado e desenvolvimento constante

“Eu penso que a palavra aposentadoria é pesada. É como se aposentar
seria se afastar e desistir dos sonhos, e a vida é movimento. E a mente
também precisa de movimento, de criação.” Esse trecho extraído de um
grupo focal feito com pessoas já aposentadas, com mais de 55 anos,
exemplifica o posicionamento das pessoas com mais experiência. Todos
os entrevistados, mesmo que aposentados, trabalham e não enxergam a
permanência no mercado de trabalho como algo ruim, mas sim como
necessário para manter a mente ocupada, para socializar e se manter
ativo em uma sociedade que exclui pessoas idosas.

“É a ideia de que o indivíduo está em constante aprendizado e
transformação. [...] e a gente já tá vendo né, as empresas que não
priorizam seu diploma e até contratam sem". Trecho extraído da
entrevista com a especialista em tendências Jane Moo, que mostra uma
das grandes transformações que começa-se a ser observada no mercado,
onde não contrata-se apenas pelas hard skills apresentadas nos currículos
dos candidatos, mas também por outros atributos, principalmente
relacionados aos chamados soft skills, que representam questões de
relacionamento com o grupo de trabalho, inteligência emocional,
comunicação e autoconsciência.

A velhice, muitas vezes, é vista de forma distorcida e generalizada,
acarretando em estereótipos negativos e excludentes que levam a
perpetuação de preconceitos. O idadismo é a forma de preconceito
sofrida por pessoas por conta da idade, no Brasil, a parcela da população
com mais de 50 anos já tinha passado dos 53 milhões de pessoas em
2020, segundo o IBGE, contingente que representa mais de 25% da nossa
população. Em contrapartida apenas 1% dos cargos em mais de uma
centena de empresas no Brasil são ocupados por pessoas com mais de 65
anos.

Em relação às pessoas que estão se aposentando, há uma valorização
sobre o trabalhador e sua sabedoria. Além disso, também existe a
possibilidade de mesmo após a aposentadoria esses trabalhadores
continuarem atuando com novos temas, que sempre quiseram explorar
ou algo que, hoje, desperta o interesse. Jane Moo também menciona
que, em relação as soft skills, a tendência é que serão cada vez mais
requeridas a comunicação não verbal e verbal.

Em contraste, nossa pesquisa mostra que os trabalhadores 50+ se
mostram mais engajados, leais, confiantes nas organizações e não
apresentam dificuldades em atuar com ferramentas digitais.

+
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Hot Topics
Relação Positiva com as Novas Tecnologias

Múltiplas Ofertas de Trabalho

O avanço tecnológico não é visto como uma ameaça

Profissionais iniciantes se sentem perdidos na hora de escolher sua
área de atuação

Um dos resultados mais reveladores e inesperados da pesquisa,
percebido através da realização dos grupos focais, foi a questão da
tecnologia, que é percebida não como uma ameaça, mas como um
aliado do colaborador. Muito se tem discutido, há décadas, sobre o
fato de a tecnologia substituir o trabalho humano. Entretanto,
percebemos que os participantes discordam dessa afirmação e
mencionam que a tecnologia veio para simplificar os meios de
trabalho e possibilitar o surgimento de novas atividades laborais.
A percepção de que as novas tecnologias são, na verdade,
instrumentos, e não o fim da força de trabalho humana, foi extraída
dos grupos focais. Entende-se que algumas pessoas apresentam
maior facilidade de manuseio em relação aos novos instrumentos
do que outras. Os mais velhos, por exemplo, reconhecem os novos
meios tecnológicos como uma realidade positiva e necessária.
"Talvez os caminhos sejam um pouco mais demorados para uns do
que para outros, mas ela faz parte da nossa rotina, dentro do nosso
cotidiano”, afirmou um dos participantes.

+

“Eu não tinha bem um uma visão do que eu queria das áreas de
interesse. Eu acho que a gente vai descobrindo isso ao longo do
tempo”. Como citado no trecho, profissionais jovens, geralmente,
não possuem muita capacidade de decidir seu campo de atuação.
No começo da jornada existem diversas possibilidades que causam
desconforto nesses profissionais novos. A enorme gama de
possibilidades que o mercado de trabalho atual apresenta tende a
confundir e amedrontar os mais jovens.

Para pessoas já inseridas no mercado de trabalho, existe um grande
otimismo em relação aos novos profissionais e, consequentemente,
assumem a tarefa de motivar e treinar os jovens na empresa, com o
objetivo de ter uma equipe mais antenada às novas tendências,
fato que mantém o trabalho mais atualizado.
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Hot Topics
Trabalho On Demand ou Trabalho por
Projeto
Maior autonomia ao colaborador e à empresa
Em busca de maior autonomia no trabalho, vem crescendo cada vez
mais a oferta e a procura por trabalhos on demand/trabalho por
projeto. Esse modelo de trabalho apresenta como diferencial, tanto
para empresas, quanto para profissionais, a possibilidade de se
destacar em diferentes frentes e estar sempre inovando.
“Você realmente é um prestador de serviço. Para quem está
aposentado é uma boa, é muito bom, é uma coisa que eu pretendo
fazer, porque eu não vou parar, não. Se eu parar fico doido.” Esse é
um trecho retirado da discussão grupo focal de pessoas próximas da
aposentadoria, no qual indica-se uma boa impressão do grupo em
relação aos trabalhos “por projetos”, pois poderia manter pessoas
aposentadas no mercado de trabalho, porém sem uma conexão
estabelecida com a empresa, o que proporciona maior autonomia e
independência ao colaborador.

+

Gig Economy
Motivações associadas a propósitos
Este é um ambiente que inclui trabalhadores temporários, freelancers,
desempregados e empresas que re crutam colaboradores para tarefas
específicas. O termo não é novo, mas se tornou uma tendência global
na era digital, impulsionada pelas empresas da nova economia. Muitos
trabalhadores buscam atuar de acordo com suas inclinações pessoais
(em sinergia com o propósito das empresas) e não se estabelecer em
uma única atividade. Esse comportamento dá respaldo a algumas
empresas que buscam diversificar talentos. ”[...] então, nesse período
entre a entrada e a saída do mercado, e a aposentadoria, é um
período que as pessoas estão passando fome, e são pessoas
qualificadas e com experiencia [...]", segundo trecho extraído da
entrevista com Denise Delborne. A especialista fala sobre a dificuldade
das pessoas aposentadas ou próximas da aposentadoria a se
reinserirem no mercado ao passarem um tempo fora dele. Com a
pandemia e a recente alta de preços, muitos aposentados buscam
complemento de renda. Apesar de não ser necessariamente fácil a
entrada, a gig economy abre um espaço para essas pessoas poderem
estar no mercado de trabalho e trabalhar de alguma forma com
atividades que elas gostam ou já sabem fazer.
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Hot Topics
Diversidade e Inclusão
Importância de ter um ambiente de trabalho diverso
Quando olhamos para o recorte geracional dos que estão saindo do
mercado, questões de diversidade e inclusão passam
desapercebidas. Todos os entrevistados dos grupos focais
mencionaram que orientação sexual, raça e gênero não são critérios
relevantes para a contratação de um colaborador.

ele, ou seja, por não promover ações em sua própria cultura que se
comuniquem com os interesses e ideais de seus clientes. A pauta de
diversidade e inclusão foi posta como relevante para as empresas,
mas não se apresentou como uma pauta individual dentre os
integrantes do grupo focal composto por pessoas mais velhas.

“Um engenheiro, pouco me importa se é preto, se é branco, se é
homem, se é mulher, a preferência sexual da pessoa, não me
interessa... Eu estou na empresa há 55 anos e nunca ninguém
perguntou pra mim minha preferência sexual, simplesmente porque
não interessa. Quando eu vou fazer uma entrevista com o estagiário,
eu quero saber faculdade que ele está fazendo, do ele gosta, qual a
sua experiência, por que ele entrou nessa área, porque ele quer
trabalhar na empresa, por que ele escolheu essa empresa para
prestar estágio... Eu quero saber isso.”

Outro aspecto apresentado é que “Você tem que trazer gente jovem,
porque hoje as coisas evoluindo muito rápido. Eu sou de
uma geração da década de 60 e coisas que mudaram muito... Até a
própria ansiedade dos mais jovens, o ritmo dos mais jovens... O
pensar e o ponto de vista diferente”. Entretanto, juntamente com a
contratação de colaboradores mais jovens é importante haver
funcionários mais maduros e que apresentem uma vasta experiência.
A bagagem de conhecimento (sejam hard skills ou domínio de
processos e cultura da empresa) facilita o mapeamento de riscos,
oportunidades e soluções.

Entretanto, existe uma demanda social na atualidade para que,
dentro das empresas, haja diversidade: de personalidades,
vivências, formas de pensar e resolver problemas. Assim, se a
empresa não estiver sintonizada com as mudanças na sociedade, ela
pode estar logo fora do mercado pela simples falta de diálogo com

+
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Hot Topics
Saúde Mental
Conscientização e Maior Atenção ao Mal do Século
“Acho que não é segredo que o mal do século é a depressão, ansiedade,
enfim. Já se tornou a maior doença, superou a obesidade, então é um
assunto, sim, cada vez mais relevante. E quando a gente pensa em
empresas é uma boa parte do nosso dia, né? A gente passa trabalhando,
então a gente tá vendo empresas que estão tomando uma postura mais
ativa dentro da saúde mental dos seus colaboradores”. Trecho extraído
da entrevista em profundidade com especialista de RH que mostra o
fato de que as empresas estão cada vez mais preocupadas com a saúde
mental dos seus colaboradores, pois as pessoas passam a maior parte do
dia no ambiente de trabalho. Hoje sabemos que doenças como
depressão e ansiedade estão no topo do ranking de doenças mais
recorrentes do Brasil, junto com diabetes. Portanto, passou a ser
prioridade de algumas empresas a criação de estratégias para cuidar da
saúde mental dos colaboradores.

Em paralelo à questão ao bem-estar dos colaboradores, com maior foco
na saúde mental, também está a preocupação com o desenvolvimento
de soft skills, competências que instrumentalizam os colaboradores para
uma convivência mais harmônica e empática com seus colegas e
também com o próprio ambiente de trabalho. “A gente falou um
pouquinho de skill e vai ser uma das principais demandas da equipe de

+

RH, da equipe de pessoas. Elas olham cada vez mais para isso.” Esse é
mais um trecho extraído da entrevista citada acima, que reforça a
demanda por proporcionar condições para a manutenção da saúde
mental dos colaboradores, não apenas de momentos de lazer e
descanso, mas também instrumentalizando-os para que saibam lidar
com as adversidades impostas pela atividade laboral.

Existências para Além do Trabalho
Saber separar os momentos de trabalho, lazer e família
“Porque eu fiquei longe da família nos últimos 23 anos, porque eu
moro no interior e trabalhava em São Paulo, viajava toda semana. Então,
23 anos viajava toda semana. Pretendo descansar um pouco mais, mas
como eu sou ainda uma pessoa que me considera produtivo. Quero
também buscar a consultoria na minha área”. A partir das entrevistas
com os grupos focais, nota-se uma diferença de mentalidade dos
profissionais que estão entrando no mercado e os que estão saindo, se
comparar suas perspe ctivas acerca das relações familiares e de seus
valores. Para os mais velhos, trabalhar e descansar são
momentos diferente e que precisam ser mais delimitados. Para os mais
jovens esses dois momentos são mais interligados e menos importantes
de serem separados.
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Referências
Escaneie para acessar as
referências
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