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60%

Os empregadores precisam redefinir o bem-estar 
dos colaboradores para atender às expectativas 
em constante evolução da força de trabalho

A necessidade de os empregadores encontrarem maneiras novas e inovadoras de atrair os 

melhores candidatos e reter os colaboradores existentes trouxe um foco maior em como os 

benefícios de bem-estar para os colaboradores precisam evoluir. No ambiente de trabalho 

moderno, os planos de bem-estar para os colaboradores não são simplesmente uma 

vantagem secundária, mas um elemento essencial para promover o bem-estar no ambiente 

de trabalho e a saúde dos colaboradores. A necessidade de programas corporativos de 

bem-estar para os colaboradores aumentou devido à pandemia de COVID-19.

das empresas observaram um aumento na quantidade de 

colaboradores que fazia perguntas relacionadas a ofertas de 

saúde mental e bem-estar. Além disso, mais da metade dos 

empregadores dizem que seus colaboradores estão pedindo 

mais desses recursos
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Em decorrência disso, os empregadores já começaram a ver os programas 
de bem-estar para os colaboradores de outro ponto de vista.

Em 2021, os empregadores se concentraram em investir em programas de saúde 
mental (88%), telemedicina (87%), gerenciamento de estresse/resiliência (81%), 
atenção plena e meditação (69%) e passaporte de gestão de risco/bem-estar 
relacionado à COVID-19 (63%).

Esse foco crescente no bem-estar dos colaboradores finalmente aborda o 
impacto que o estresse e o esgotamento têm na produtividade e no bem-estar 
deles. Na verdade, mais da metade dos 550 milhões de dias de trabalho perdidos 
anualmente são causados por estresse. A pandemia acelerou a constatação de que 
o planejamento de benefícios dos colaboradores precisa abordar o bem-estar da 
força de trabalho imediatamente.

dos empregadores agora veem sua estratégia 

corporativa de saúde como uma parte 

importante de sua estratégia de força de 

trabalho, em contraste com 36% em 2019

das empresas afirmaram que seus 

colaboradores valorizavam muito seu pacote 

de benefícios

Confira aqui seis insights práticos que informarão 
sua estratégia moderna de planejamento de 
benefícios para 2022 e além.

45%

61%
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Oferecer programas remotos de saúde mental era algo que 

estava na moda antes da pandemia de COVID-19, mas se 

acelerou devido à pandemia e à ascensão do modelo de 

trabalho híbrido. Um estudo da BGH/Fidelity relatado pela 

WebMD descobriu que:

50%

75%
dos colaboradores fariam consultas por 

telefone, virtuais ou online com profissionais 

de saúde mental — um aumento de 19 pontos 

em comparação com 2019.

Aumento da disponibilidade de teleterapia de 

2019 a 2020

As ferramentas virtuais de saúde mental incluem apps com foco em 

atenção plena, meditação e bem-estar mental, bem como programas de 

teleterapia. Os colaboradores também devem ser incentivados a adotar 

e usar essas ferramentas virtuais de bem-estar mental, para remover 

qualquer estigma em torno de seu uso.
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Estilos de vida sedentários, exacerbados ainda mais pelo 

trabalho em casa, levaram os colaboradores a buscarem um 

componente de fitness em seus programas corporativos de 

bem-estar, independentemente de onde trabalhem. Cada vez 

mais, os colaboradores solicitam tecnologias de fitness para 

encontrar maneiras novas e flexíveis de praticar exercícios 

físicos sem ter que ir presencialmente a uma academia. 

Crescimento em downloads de  

apps de fitness no mundo todo em 

2020
46%

As organizações devem fornecer uma ampla gama de opções de 

tecnologia de fitness para os colaboradores, como apps que oferecem 

aulas de ginástica sob demanda, pedômetros vestíveis e acesso a 

nutricionistas ou alertas e conselhos de alimentação saudável.
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Os programas de bem-estar corporativo voltados para o futuro não serão 
padronizados. Os líderes de benefícios precisarão examinar os dados 
demográficos de sua força de trabalho para entender o que os colaboradores 
precisam e desejam dos programas de bem-estar da empresa. Ao personalizar 
seus benefícios de acordo com as necessidades exclusivas de sua força de 
trabalho, você verá um comprometimento maior com os programas de bem-estar 
corporativo.

Portanto, antes de implementar um plano de bem-estar em toda a empresa, 
experimente realizar uma pesquisa com os colaboradores para perguntar quais 
são os elementos de saúde e bem-estar que eles mais querem ver em seu 
pacote de benefícios. Lembre-se de fazer pesquisas com frequência, não apenas 
uma vez, para acompanhar as necessidades em constante evolução de sua força 
de trabalho e de seus novos contratados.

dos empregadores estão permitindo que 

os colaboradores personalizem mais seus 

benefícios
75%
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Programas de bem-estar corporativo verdadeiramente inovadores e focados no futuro 

precisam contar com o apoio e a adesão dos líderes sêniores. O apoio ativo do alto 

escalão ao uso de ferramentas de bem-estar por parte dos colaboradores promove um 

ambiente onde eles se sentirão encorajados a priorizar sua saúde e bem-estar pessoais. 

Como concluiu um relatório da McKinsey, "É crucial que os líderes valorizem o bem-estar 

de seus colegas tanto quanto suas habilidades técnicas, e é sua responsabilidade modelar 

um comportamento positivo e priorizar o apoio aos esforços de seus próprios colegas."

As estratégias podem ser tão simples quanto incorporar os check-

ins de bem-estar às reuniões da equipe e garantir que os principais 

recursos, como ferramentas de autoajuda, sejam acessados 

facilmente. Ao falar sobre cultivar seu bem-estar abertamente e 

apoiá-lo com ações significativas, o relatório da McKinsey afirma: 

"Os líderes podem eliminar uma cultura de trabalho que implica que 

o trabalho deve vir antes das necessidades pessoais — e capacitar 

os colaboradores neste processo."
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O mundo do trabalho se torna mais remoto, os colaboradores 

continuarão priorizando programas e ferramentas de bem-estar 

digitais e virtuais, não apenas para saúde mental. 

Os empregadores estão cientes dessas mudanças, de acordo com 

uma pesquisa da WillisTowersWatson e do Cpl Group, uma empresa de 

recrutamento e terceirização. 

"Muitas atividades de bem-estar tiveram que ser conduzidas virtualmente, 

com a predominância de desafios em grupo, demonstrações de culinária e 

aulas de ioga", relata a Cpl, uma empresa de terceirização e recrutamento. 

"Isso vai continuar, à medida que os prestadores de serviços e as 

organizações de bem-estar elaborem soluções cada vez mais criativas para 

atrair aqueles que trabalham no escritório ou fora dele."

50%
dos empregadores esperam oferecer acesso a 

apps ou novas tecnologias para estilos de vida 

saudáveis e para gerenciar condições de saúde 

crônicas

27%
dos empregadores planejam criar uma 

experiência de compra digital nos próximos três 

anos para a seleção de benefícios e programas 

de bem-estar

40%
das atividades de bem-estar serão 

implementadas através de tecnologia 

com apoio de IA para mudança de 

comportamento
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Além de focar no bem-estar no contexto da saúde no trabalho, é cada vez mais 

importante que os empregadores ofereçam ferramentas e recursos para ajudar seu 

pessoal a ter um senso mais amplo de bem-estar em contextos sociais, espirituais 

e ambientais. O Future of Workplace Virtual Summit identificou sete pilares distintos 

do bem-estar integral do colaborador que os líderes de RH devem levar em conta: 

propósito, emocional, comunitário, social, físico, profissional e financeiro. 

"A Geração Z é a primeira geração a priorizar o propósito em 
vez do salário, e eles sairão das empresas que acreditem estar 
escondendo ou dando atenção demais às más notícias, ignorando 
seus impactos ambientais ou sociais negativos, ou que têm 
culturas de local de trabalho tóxicas." — WeSpire, 15 Critical 
Insights Into Gen Z, Purpose and the Future of Work

Fica evidente que o bem-estar dos colaboradores evoluiu, para além de fornecer unicamente 
os benefícios tradicionais relacionados à saúde. É fundamental avaliar seu plano de benefícios 
corporativos para ver se ele atende às novas expectativas dos colaboradores hoje e no futuro. 
É importante também aprender como seus colaboradores percebem e avaliam os programas 
do seu plano de bem-estar para apoiar as novas formas de bem-estar, como propósito, 
emocional, comunitário, social, físico, profissional e financeiro.

dos Millennials seriam mais leais a 

uma organização que os ajudasse 

a contribuir com questões sociais 

e ambientais, de acordo com o 

Cone Communications Millennial 

Study

83%
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VÁ ALÉM DOS PROGRAMAS DE BEM-ESTAR 
TRADICIONAIS — MUITO ALÉM

O bem-estar no ambiente de trabalho não se trata simplesmente de uma 
questão de saúde física ou de oferecer benefícios focados no tratamento. 
Ao adotar um senso mais amplo de bem-estar para os colaboradores e 
programas preventivos e proativos, os empregadores têm uma chance 
maior de se beneficiar de uma força de trabalho saudável, mais produtiva e 
com maior probabilidade de permanecer na empresa.

O novo mundo de benefícios está sendo visto sob a luz brilhante da pandemia, 
que revelou a importância da saúde mental dos colaboradores, os enormes 
benefícios de atributos como a resiliência e a atenção plena, e a tendência para 
o trabalho remoto. Essas mudanças se combinaram com o aumento do trabalho 
remoto para mudar rapidamente o que os colaboradores consideravam atrativo 
em seus programas de bem-estar.

Os programas corporativos de bem-estar e benefícios nunca mais serão os 
mesmos. Ao avaliar (e possivelmente reavaliar) seus benefícios de bem-estar, 
lembre-se de que será essencial personalizar suas ofertas, adaptar-se às 
tendências emergentes e adotar plenamente o bem-estar no ambiente de 
trabalho em sua cultura corporativa.
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