
People first. Or people false.
Você está decepcionando as 
suas pessoas?
Achados da pesquisa global da Avanade 
em 2022 sobre o local de trabalho - 
Uma perspectiva brasileira.
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Sumário
Executivo
Organizações no mundo são 
unânimes em declarar que 
priorizam as pessoas, que seus 
funcionários são seu maior 
patrimônio.
Mas o que isso significa? Afinal, o que é um local de 
trabalho que prioriza as pessoas? Sabemos que isso vai 
além de apenas adotar um regime de trabalho flexível. 
Até onde vai esse compromisso?

É disso que trata o relatório desta pesquisa - 
resumindo as principais conclusões do estudo global 
da Avanade sobre os locais de trabalho, com foco em 
150 executivos do Brasil, salvo indicação em contrário.

E chegamos a resultados surpreendentes:

• Tudo começou tão bem. Praticamente todos 
disseram que priorizam as pessoas - e que 
estavam fazendo um ótimo trabalho para 
melhorar a experiência de seus funcionários (EX).  

• Depois, houve uma mudança de tom. Surgiu 
uma contradição - e os entrevistados revelaram 
que não estão cumprindo suas promessas  

• Apesar do desânimo, há esperança. As 
organizações estão agindo para corrigir essa 
falha - com uma abordagem holística do local de 
trabalho (revelamos abaixo o que isso significa, 
portanto continue a leitura).

• E é aqui que as coisas ficam interessantes. Essa 
abordagem holística do local de trabalho 
está aumentando a resiliência e gerando 
um crescimento significativo - para as 
empresas e para as pessoas.

• Na verdade, há uma grande oportunidade de 
receita para quem domina esse modelo holístico 
de local de trabalho.

 Para descobrir o tamanho dessa 
oportunidade e saber como 
aproveitá-la, basta continuar a leitura. 
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Entre os muitos e profundos impactos da rápida transformação que 
vivemos, surgiu uma grande revelação: as empresas dependem de 
seu pessoal mais do que imaginavam. 

Prevendo o futuro do trabalho centrado nas 
pessoas

Nesta era que prioriza as pessoas, a dinâmica empregador/empregado mudou radicalmente. E vai 
continuar mudando. No entanto, para muitos, a extensão dessa mudança ainda não chegou em 
casa. As organizações têm um lindo discurso quando se trata de promover um ambiente de 
trabalho que prioriza as pessoas. A realidade hoje parece mais uma miragem.

Então, o que significa priorizar realmente as pessoas? Quais são as implicações para o futuro do 
trabalho? E qual é o impacto para as organizações que dominam esse modelo centrado nas 
pessoas? 

Foi isso que nosso estudo global sobre o local de trabalho decidiu investigar. Realizada por 
Vanson Bourne, nossa pesquisa reflete as perspectivas de 2.100 tomadores de decisão 
seniores de negócios, de TI e de RH em vários setores, desde o final de 2021 até o início de 
2022. Este relatório tem como foco 150 executivos do Brasil, salvo indicação em contrário.
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Principais conclusões

Interpretando os temas centrais usando 
dados 

Quando se trata das prioridades de seu pessoal, as 
organizações em todo o Brasil têm um lindo discurso.

• Quase todos (99%) os entrevistados da pesquisa 
disseram que sua organização já tomava medidas 
para transformar a experiência de seus funcionários.   

• Uma porcentagem igual (99%) disse que a 
experiência dos funcionários continuará sendo um 
ponto focal nos próximos três anos.

• • Os modelos de trabalho híbridos e remotos 
convenientes para as pessoas prevalecem. A 
grande maioria (84%) dos entrevistados disse que 
atualmente a sua organização está comprometida 
ou testando um modelo de trabalho totalmente 
remoto (17%) ou híbrido (67%). 

Mas há um problema

As empresas não estão de fato mantendo a promessa 
de priorizar as pessoas. 

• Mais da metade (54%) das organizações dos 
entrevistados não adotaram medidas para 
melhorar a experiência dos funcionários e o 
ecossistema de aplicativos para ajudar suas 
pessoas a acessar mais facilmente os recursos de 
que precisam 

• E também contradizendo o suposto sucesso 
quando se trata dos modelos de trabalho 
centrados nas pessoas citados acima, 56% 
ainda não implantaram práticas de trabalho 
flexíveis, dando a todos os funcionários liberdade 
de escolha sobre como, quando ou onde 
trabalharem.

People first?                              
Or people false? 
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Principais conclusões

1 Os melhores desempenhos são definidos como organizações que provavelmente estão vendo pelo menos algum impacto positivo nas principais métricas de negócios (produtividade, retenção de funcionários, avaliação do mercado de ações, 
pontuações de satisfação do cliente, crescimento de receita, redução de custos) com a maioria vendo no mínimo uma área com uma melhora de pelo menos 10%. Os de baixo desempenho são organizações definidas que provavelmente não verão 
nenhuma mudança ou impacto negativo na maioria das áreas, com pequenas mudanças positivas (1-5% de melhoria) sendo observadas em uma ou duas métricas no máximo. Resultados da pesquisa da Avanade com 2.100 tomadores de decisão 
globais em 12 países e regiões, realizada por Vanson Bourne [janeiro de 2022].
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Adoção de soluções de 
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funcionários 
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Pretensas

Compartilhamento de 
conhecimento inteligente 

e/ou automatizado 
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Comunicação e 
colaboração perfeitas para 
todos os funcionários por 
meio de uma plataforma 
de trabalho em nuvem 
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As melhores versus as piores em WX

Cumprir a promessa de priorizar as pessoas exige que 
os líderes de TI, RH e de linha de negócios colaborem e 
abordem o trabalho de forma holística.

82% das organizações disseram ter aumentado seus 
investimentos em programas holísticos de experiência no 
local de trabalho (WX) - incluindo plataformas de trabalho, 
ambientes, pessoas e processos - nos últimos 12 meses. 

WX pioneiras em WX – aquelas com desempenho superior 
nas principais métricas de negócios – foram melhores 
na abordagem dos principais desafios das pessoas, em 
comparação com aquelas como uma pretensa WX - aquelas 
com desempenho inferior.

• Adoção de soluções de análise do local de trabalho ou 
dos funcionários –52% das pioneiras contra. 25% das 
pretensas

• Compartilhamento de conhecimento inteligente e/
ou automatizado – 45% das pioneiras contra 25% das 
pretensas 

• Comunicação e colaboração perfeitas para todos os 
funcionários por meio de uma plataforma de trabalho em 
nuvem – 46% das pioneiras contra 27% das pretensas;

 Diferença no progresso das pessoas: principais diferenças entre as Pioneiras e as Pretensas

People first. Or people false. Você está decepcionando as suas pessoas?



Principais conclusões Impacto no desempenho do negócio 

Grande retorno sobre o investimento (ROI) 
- para empresa e funcionário 

As empresas no Brasil que adotaram uma abordagem 
WX estão crescendo tanto em termos de negócios 
quanto de pessoal 

97% das organizações registraram um aumento no 
desempenho em pelo menos uma das seguintes 
métricas-chave de negócios nos últimos 12 meses: 
produtividade, retenção de funcionários, aumento da 
receita, capitalização sobre a participação de mercado, 
índices de satisfação do cliente e redução de custos. 

Graças a um programa de WX, as organizações 
tiveram melhorias médias significativas na medição do 
desempenho dos principais funcionários e da empresa 
como um todo nos últimos 12 meses: 

• A produtividade melhorou  8.10%

• A retenção de funcionários aumentou  6.77%

• Os índices de satisfação do cliente aumentaram  
8.40% 

• As avaliações do mercado de ações tiveram alta de  
7.09%

• Os custos caíram  6.90% 

• A receita cresceu  7.24%

Esse crescimento de receita equivale a um aumento 
médio de US$1.406 bilhão. 

Produtividade +8.10%

Satisfação do cliente +8.40% 

Custos -6.90% 

Retenção de funcionários +6.77%

Mercado de ações +7.09%

Receita +7.24%

2 Aumento médio da receita de US$ 919 milhões com base em uma média das receitas anuais globais relatadas pelos participantes 
para sua organização no momento da pesquisa (usando o ponto médio da faixa de receita selecionada) e aplicando o impacto 
positivo médio estimado à receita nos últimos 12 meses após um investimento em experiência no local de trabalho. 6
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Um modelo para o futuro do trabalho

Empresas que dominam a WX, além de conseguirem 
adotar mudanças contínuas hoje, elas também estão 
mais bem preparadas para o futuro do trabalho.

• Globalmente, 72% das pioneiras em WX acreditam 
que sua organização está completamente pronta 
para transformar a experiência no local de trabalho 
nos próximos três anos, contra apenas 33% das 
pretensas em WX.

• Esse grupo com melhor desempenho também 
está mais confiante de que já tem a abordagem 
correta de trabalho híbrido: 91% estão bastante ou 
totalmente confiantes, em comparação com 50% 
das pretensas

Principais conclusões
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Descumprindo a promessa de priorizar as pessoas              
Entendendo a falha
A linha tênue entre otimismo e excesso de 
confiança
Sejam elas otimistas demais ou confiantes demais, 
praticamente todas as organizações acreditam de fato que 
priorizam as pessoas. Essa superestimativa do avanço é 
uma das razões pelas quais surgiu a primeira falha em 
priorizar as pessoas.

• Praticamente todos os entrevistados no Brasil 
disseram que sua organização adota medidas para 
transformar a experiência do funcionário (EX) – e 
continuará a fazê-lo, tanto nos próximos 12 meses 
quanto nos próximos três anos.    

• O foco no funcionário também está orientando a 
estratégia de muitas organizações quanto ao local 
de trabalho: 66% afirmam que sua abordagem para o 
local de trabalho foi definida pela experiência de seus 
funcionários e estratégia de pessoal ou desenhada 
especificamente para reconhecer os desafios únicos 
enfrentados por diferentes grupos de funcionários 
(dependendo da função e de onde trabalham). 

• Enquanto isso, as organizações estão confiantes no 
sucesso de seus modelos flexíveis de trabalho híbrido e 
remoto pensando nas pessoas em primeiro lugar - 
talvez até demais: 88% estão muito ou totalmente 
confiantes de que já encontraram o equilíbrio certo em 
termos de abordagem de trabalho híbrido.

Insights
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A falha em priorizar as pessoas apresenta múltiplas facetas 
Embora existam catalisadores bastante fortes - por exemplo, as 56% que não deram a todos os funcionários liberdade 
de escolha sobre como trabalhar - de modo geral, as organizações não estão conseguindo abordar os principais 
motivadores de uma experiência holística no local de trabalho que prioriza as pessoas em todas as áreas.

não estão conseguindo simplificar a 
gestão e o compartilhamento do 
conhecimento por meio de 
plataformas baseadas em nuvens, IA 
ou automação. 

ainda precisam implantar um 
ambiente de trabalho virtual, 
com acesso a aplicativos e dados 
a partir de qualquer lugar e de 
qualquer dispositivo.

não adotaram automação nem IA 
para simplificar os fluxos de trabalho 
e aumentar a produtividade e a 
eficiência. 

não implantaram uma mistura de 
programas de aprendizado remoto 
e presencial para permitir o 
crescimento e o desenvolvimento 
dos funcionários. 

não implantaram comunicação e 
colaboração perfeitas para todos os 
funcionários (linha de frente, escritório 
e remoto) por meio de uma 
plataforma de trabalho em nuvem.

ainda precisam alcançar a paridade 
entre a experiência do funcionário 
que trabalha na linha de frente ou em 
campo e a experiência do funcionário 
que trabalha com informação. 

quase metade não adotou soluções 
de análise do local de trabalho, o 
que poderia trazer insights para a 
evolução (e medição) da experiência 
dos funcionários 

não adotaram um modelo de 
segurança que permite que todos 
os funcionários trabalhem com 
segurança onde quer que estejam. 

ainda não conseguiram aproveitar a 
oportunidade de adaptar a 
experiência de seus funcionários para 
beneficiar a experiência dos clientes. 

A experiência do funcionário e os programas 
de cultura são apenas um “verniz”:

Os principais processos de trabalho e modelos operacionais 
não foram criados para ajudar as pessoas a prosperar:

People first. Or people false. Você está decepcionando as suas pessoas?
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A tecnologia do local de trabalho não consegue viabilizar 
modelos de trabalho que priorizam as pessoas:

Insights

51%

9



Solving the people-first paradox

Silos e obstáculos na estratégia  
Uma abordagem em silos da estratégia para o local de trabalho e a falta de visão futura necessária para um 
sólido caso de negócios estão dificultando a capacidade de criar e desenvolver continuamente um local de 
trabalho que prioriza as pessoas. 

Presos em silos estratégicos

Quase um terço (30%) dos entrevistados declarou 
que sua estratégia para o local de trabalho 
consiste em programas individuais, conduzidos por 
funções de negócios separadas. Isso faz com que 
eles corram mais riscos de ter uma estratégia em 
silos para o local de trabalho e/ou que não consiga 
atender todos os motivadores do local de trabalho.   

Previsões frustradas

As organizações no Brasil estão se sentindo 
frustradas quando tentam prever os principais 
componentes de um caso de negócios. 

Quase a metade disse que achou difícil prever os 
resultados (46%) e os custos envolvidos (45%) 
em um programa para o local de trabalho – 
mencionando estes entre os três principais desafios 
para uma estratégia para o local de trabalho Talvez 
por isso, mais de um terço (38%) disse que estava 
com dificuldades em garantir o orçamento para 
investir em seu programa para o local de trabalho.   

Armadilha para a liderança das pretensas

As empresas com o menor aumento no 
desempenho geral dos negócios nos últimos 12 
meses estavam mais propensas a dizer que sua 
estratégia para o local de trabalho era comandada 
por um único departamento (em comparação 
com as de melhor desempenho, que estavam mais 
inclinadas a ter duas funções de negócios moldando 
e controlando sua estratégia).

Insights
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WX = pioneiras em centricidade nas pessoas
Aquelas com melhor desempenho em nível global nas principais métricas de 
negócios estão mais maduras na abordagem dos pilares de um programa para 
o local de trabalho que priorize as pessoas. Dentre uma série de medidas, 
essas pioneiras em WX conseguiram mais avanços na abordagem de: 

11

Insights

Desafios na experiência do funcionário

Desafios da tecnologia no local de trabalho

Desafios do processo de trabalho e do modelo operacional

45%

Pioneiras

30%

Pretensas

Simplificaram a gestão e o 
compartilhamento de 

conhecimento por meio de 
plataformas baseadas em nuvem, 

IA e automação

52%

Pioneiras

25%

Pretensas

Adotaram soluções de 
análise do local de trabalho 
para melhorar a experiência 

de seus funcionários

49%

Pioneiras

30%

Pretensas

Implantaram programas 
que misturam 

aprendizagem remota e 
presencial

46%

Pioneiras

27%

Pretensas

Implantaram comunicação e 
colaboração perfeitas para 
todos os funcionários por 

meio de uma plataforma de 
local de trabalho em nuvem

41%

Pioneiras

23%

Pretensas

Criaram um ambiente de 
trabalho virtual 

43%

Pioneiras

9%

Pretensas

Já começaram a adotar 
tecnologias de realidade 

virtual, estendida ou mista

48%

Pioneiras

35%

Pretensas

Melhoraram a experiência 
do cliente adaptando sua 

EX de acordo com a 
natureza de funções 

específicas

34%

Pioneiras

22%

Pretensas

Alcançaram a paridade 
entre a experiência do 
funcionário da linha de 

frente e do funcionário que 
trabalha com informação

45%

Pioneiras

25%

Pretensas

Adotaram o compartilhamento 
de conhecimento inteligente e 
automatizado para melhorar as 
formas de trabalho e a adesão 

aos principais processos
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Nossa pesquisa destacou quatro 
conclusões principais: 

1. 4.2. 3.
1. Toda organização 
quer, de fato, ser (e muitas 
crêem que já são) 
empresas que priorizam 
as pessoas, contudo 
priorizar de verdade as 
pessoas não é fácil. 

2. Uma experiência 
no local de trabalho que 
prioriza as pessoas 
significa que seus 
funcionários e sua 
empresa estão 
posicionados para 
vencer (e crescer).

Dominar um modelo que 
prioriza as pessoas exige 
enxergar o trabalho de 
forma holística – abordando 
as dimensões de plataforma, 
local, processo e pessoas: 
também conhecidas como 
experiência no local de 
trabalho (WX).

As pioneiras em WX estão 
mais bem preparadas para 
resolver os principais desafios 
com pessoas enfrentados 
hoje e também estão mais 
bem posicionadas para 
prosperar num futuro de 
trabalho mais centrado no 
ser humano.

Recapitulação da pesquisa:                             
Principais descobertas em 
quatro frases

Conclusões

People first. Or people false. Você está decepcionando as suas pessoas?
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O caminho para o futuro do trabalho que prioriza 
as pessoas
1.
Uma abordagem de experiência no local de trabalho nunca foi tão 
relevante 

É hora de se comprometer com uma estratégia holística para o local de 
trabalho e liderança inter-departamental no local de trabalho. 

Uma das conclusões mais significativas da nossa pesquisa é a importância de se 
ter uma abordagem holística para o local de trabalho, impulsionada por uma 
colaboração entre TI, RH e líderes de linha de negócios. A prova está aí. As 
pioneiras globais em WX relatam que, em média, dois departamentos lideram a 
estratégia para o local de trabalho (contra apenas um departamento 
responsável pela WX, no caso das pretensas em WX).

2.
Personalize com personas - crie sua WX para grupos específicos de 
funcionários

Crie uma WX que seja de fato voltada às pessoas, projetando com base nos 
momentos que importam para diferentes grupos na força de trabalho.

Seus funcionários não formam um bloco homogêneo - cada grupo tem 
requisitos próprios e “momentos importantes” específicos. Desde crescimento, 
conexões, suporte, reconhecimento, segurança, programação, gestão de 
tarefas, bem-estar, integração até uma infinidade de direcionadores (drivers) 
que dependem da função.

Recomendações

Veja o que pode ser feito:

• Reúna TI, RH e linhas de negócios para interpretar e avaliar se a sua atual 
estratégia para o local de trabalho está adequada e em linha com sua estratégia 
de negócios geral. 

• Use as lições aprendidas com a rápida transformação vivenciada nos últimos 
dois anos, identifique novas práticas de trabalho de sucesso e aquelas que não 
deram certo. 

• Aproveite os insights extraídos desse processo de análise para traçar um 
caminho à frente, priorizando as pessoas.

• Desenvolva um caso de negócios para sustentar as suas recomendações 
- incluindo os atuais investimentos e os serviços gerenciados necessários - e 
descreva os principais indicadores de desempenho.

Veja o que pode ser feito:

• Revise e atualize as personas de seus funcionários ou segmentos da força de 
trabalho, avaliando o impacto da rápida transformação do trabalho sobre cada 
um desses grupos.

• Avalie as práticas de trabalho centrado as pessoas que você deseja manter (ou 
implantar) em cada um desses grupos. 

• Por exemplo, modelo de trabalho híbrido, permitindo visitas virtuais ou serviços 
de campo remotos. 

• Trabalhe de forma colaborativa (entre TI, RH e linhas de negócios) para 
identificar as mudanças necessárias em plataformas, locais de trabalho, 
processos de trabalho e direcionadores culturais para garantir experiências 
hiperpersonalizadas, em escala.

People first. Or people false. Você está decepcionando as suas pessoas?
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3.
Adote uma abordagem baseada em dados para garantir que sua WX 
continue relevante

Alimente a evolução da sua estratégia para o local de trabalho usando insights 
extraídos de plataformas de análise do local de trabalho.

O recado da nossa pesquisa foi alto e claro: uma abordagem baseada em dados e 
viabilizada por insights é fundamental para a gestão e evolução da sua estratégia 
para o local de trabalho. As pioneiras em WX valorizam isso e (na maioria das 
vezes) a adotam; ao contrário das pretensas em WX.

As plataformas de analytics podem ser seu barômetro, permitindo uma evolução 
contínua da sua experiência no local de trabalho para que ela permaneça relevante 
e atraente aos funcionários e continue sendo um fator de crescimento para os 
negócios.

Veja o que pode ser feito:

• Identifique os dados que você tem sobre o local de trabalho, funcionários e os 
negócios como um todo e como eles podem ajudá-lo a entender as mudanças 
no local de trabalho. 

• Avalie tudo, desde pesquisas com funcionários, grupos focais e plataformas de 
análise do local de trabalho, até dados de segurança, IoT e espaço de trabalho 
físico, feedback de clientes e tendências externas.

• Desenvolva uma hipótese em torno de um cenário piloto, incluindo as métricas 
que o ajudarão a mensurar o sucesso, e teste essa abordagem baseada em 
analytics. Revise os dados do seu piloto e avalie se eles forneceram as 
informações necessárias, ajustando com outras fontes de dados onde cabível.

• Dimensione esse modelo para adotar programas mais amplos para o local de 
trabalho e comprometa-se com ciclos próprios de revisão para avaliar 
continuamente o impacto.

Recomendações

People first. Or people false. Você está decepcionando as suas pessoas?
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Europa
Londres
Telefone +44 0 20 7025 1000
Europe@avanade.com

América do norte
Seattle
Telefone +1 206 239 5600
America@avanade.com

América do Sul
São Paulo
AvanadeBrasil@avanade.com

Ásia-Pacífico
Austrália
Telefone +61 2 9005 5900
AsiaPac@avanade.com

Sobre a Avanade
A Avanade é a principal prestadora de serviços inovadores digitais, em nuvem, de consultoria, soluções de negócios e experiências baseadas em design no 
ecossistema da Microsoft. Todos os dias, nossos 56.000 profissionais em 26 países causam um verdadeiro impacto humano em nossos clientes, seus funcionários e 
seus clientes.

A Avanade foi fundada em 2000 pela Accenture LLP e pela Microsoft Corporation. Saiba mais em  www.avanade.com/pt-br.

©2022 Avanade Inc. All rights reserved. The Avanade name and logo are registered trademarks in the U.S. and other countries. Other brand and product 
names are trademarks of their respective owners.

Sobre o Estudo
Avanade contratou a Vanson Bourne - agência independente de pesquisa de mercado - para realizar um estudo sobre a 
experiência no local de trabalho.  

O estudo entrevistou 2.100 tomadores de decisão seniores globais nas áreas de TI, linhas de negócios e RH/treinamento. Os 
entrevistados são de organizações de diversos setores, porém o foco foi em serviços financeiros, saúde, manufatura e varejo. 
Para participar, as empresas precisavam ter no mínimo 1.000 funcionários e receita anual global acima de US$ 500 milhões. Este 
relatório tem por base os 150 entrevistados no Brasil, salvo indicação em contrário.

Todas as entrevistas foram realizadas seguindo um rigoroso processo multinível de triagem para garantir que apenas os 
candidatos adequados tivessem a oportunidade de participar.

Quer se tornar pioneiro em 
WX? Saiba como
Nossa equipe de WX líder de mercado pode ajudá-lo a entender 
como definir o futuro da sua estratégia de trabalho para desenvolver 
sua empresa e suas pessoas.

Converse hoje mesmo com nossa equipe para agendar sua 
Avaliação do Futuro do Trabalho (Future of Work Assessment)  

www.avanade.com/pt-br/contact
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