
CONSCIENTEZ
IN

E

#65

A EMPRESA DO FUTURO: 
SERVIR & INCLUIR
Como um capitalismo que sirva a 

todos pode reverter a pobreza laboral 



Se você trabalhar duro, terá sucesso. 
Portanto, aqueles que não tiveram 
sucesso não trabalharam muito. Essa 
é uma ideia profundamente enraizada 
em nossa medula. William Byrd, um 
fazendeiro da Virgínia do século 18, 
escreveu sobre homens pobres que 
eram “preguiçosos intoleráveis” e 
“desleixados em tudo, exceto reproduzir-
se”. Thomas Jefferson defendeu 
o confinamento em asilos para os 
vagabundos que “perdem seu tempo 
em cursos ociosos e dissolutos”. Salte 
para o século 21, quando, em 2004, o 
famoso apresentador Bill O’Reilly disse: 
“Você tem que olhar as pessoas nos 
olhos e dizer que são irresponsáveis   
e preguiçosas, porque é isso que é 
pobreza, senhoras e senhores” (Media 
Matters, 2004). 

Os fatos, no entanto, não corroboram 
essa teoria. Do total de 1 bilhão de 
pobres no mundo dentro da linha de 
1,25 dólar/dia, 375 milhões trabalham 
– são os chamados working poors, 
que evidenciam que o mercado de 
trabalho tanto pode ser a chave para 
a prosperidade como um lugar de 
reprodução da pobreza (WEC, 2021). 

Se o trabalho costumava ser o 
melhor caminho para ascender 
socioeconomicamente, isso não é 
mais verdade para todos. Estamos 
atravessando uma crise de pobreza 
laboral sem precedentes, em que os 
trabalhadores – especialmente os 
brasileiros - experimentam extrema 
insegurança financeira e problemas 
de saúde mental associados. É uma 
crise que está minando a estabilidade 
familiar e impactando a produtividade 
e o desempenho da indústria nacional, 
com um efeito particularmente nocivo 
sobre os negros e as mulheres na força 
de trabalho. 

“Working for peanuts” (trabalhando 
por amendoins): expressão inglesa 

que define a pobreza laboral. 

POBREZA LABORAL: 
WORKING POORS

“O capitalismo tem duas opções: 
aprender a ser inclusivo ou morrer.”

Mark Carney, Diretor do Bank of England 



Não é qualquer trabalho que permite 
às pessoas superarem a pobreza e 
a extrema pobreza. É fundamental 
que a agenda para a erradicação da 
miséria comporte o trabalho decente, 
um conceito que vai além do salário, é 
multidimensional. 

Neste relatório, mostraremos como as 
preocupações financeiras e o estresse 
social dos funcionários se convertem 
em prejuízos operacionais e monetários 
para as empresas. Profissionais em 
situação de insegurança financeira são 
menos capazes de se concentrar em 
suas tarefas, têm menor engajamento, 
produzem menos e apresentam 

maiores índices de faltas e acidentes 
de trabalho. Assim, enquanto 
os departamentos de recursos 
humanos gastam rios de dinheiro em 
treinamentos e programas para elevar 
o desempenho, muitos se esquecem de 
prover a segurança socioeconômica de 
seus colaboradores em primeiro lugar. 

Organizações conscientes precisam 
assumir um papel central na 
capacitação e no bem-estar dos 
trabalhadores, por isso, a seguir, 
analisaremos mais a fundo a situação 
atual, propondo soluções para virar esse 
jogo. 

Objetivos do relatório
Os objetivos principais deste relatório são:

Inspirar e permitir que os empregadores tornem a segurança 
financeira, o bem-estar e a inclusão sociais pilares de sua 

estratégia de negócios e RH.

Definir uma série de soluções práticas para lidar com o bem-
estar financeiro e questões de inclusão no local de trabalho, para 
que as empresas possam desbloquear melhores desempenhos 

e os trabalhadores possam construir uma maior segurança 
financeira.

Criar um movimento de empregadores no Brasil que estão 
comprometidos em colocar a inclusão socioeconômica em 

primeiro lugar.



INTRODUÇÃO
“Se você cuida dos seus empregados, eles 

cuidarão do seu negócio.”

Richard Branson, CEO do Virgin Group 

O paradoxo
Cada vez mais empresas brasileiras 
investem pesado em programas 
concebidos para melhorar o 
desempenho dos funcionários. Isso nos 
apresenta um paradoxo, pois também 
sabemos que os níveis de produtividade 
do Brasil não são tão bons como 
deveriam ser, o envolvimento dos 
funcionários permanece teimosamente 
baixo e problemas de saúde mental 
estão em ascensão. Simultaneamente, 
há mais famílias dependendo de 
auxílios governamentais, com dívidas 
problemáticas e mais crianças estão 
vivendo na pobreza, apesar de ter pais 
que trabalham. 

Este relatório mostrará por que esses 
problemas aparentemente díspares 
estão conectados, e como lidar com 
a segurança financeira e o bem-estar 
no local de trabalho pode gerar um 
excelente impacto no desempenho 
empresarial e na coesão social. 

Hoje, uma proporção significativa 
da força de trabalho não alcança 
seu melhor desempenho devido 
à preocupação constante de viver 

abaixo do que chamaremos de “zona 
de pobreza”. Essas preocupações 
constantes impactam a motivação, 
minam a capacidade cognitiva, ferem 
a dignidade humana e corroem as 
relações sociais e familiares. Elas 
ainda criam espirais de desvantagem 
nas gerações seguintes: em todos 
os setores, quando os pais são 
pobres e têm baixa escolaridade, o 
desempenho escolar de seus filhos é 
afetado. Segundo a pesquisa Síntese 
de Indicadores Sociais, divulgada pelo 
IBGE, quanto menor o nível educacional 
dos pais, menores as chances do 
filho conseguir alcançar um nível de 
instrução alto. Somente 4,6% dos filhos 
de pais sem instrução concluem o 
ensino superior; já entre filhos de pais 
graduados, esse percentual sobe para 
69,6% (Síntese de Indicadores Sociais, 
2021). 

Simplificando, nós sempre acreditamos 
que o trabalho era o melhor caminho 
para sair da pobreza, no entanto, os 
negócios precisam mostrar alternativas 
para que isso se torne realidade.  

Embora muitos empregadores 
concordem que esse é um assunto 



importante, eles também sentem que 
a questão simplesmente não se aplica 
às pessoas que trabalham para eles, 
por pagarem acima do salário mínimo e 
cumprirem as leis trabalhistas. Ignoram, 
portanto, que o bem-estar laboral é um 
fator complexo, formado por diversos 
aspectos tangíveis e intangíveis que 
ultrapassam a noção de uma “linha de 
pobreza” imaginária. 

Hoje, é preferível e muito mais útil 
substituir as antigas linhas de pobreza, 
determinadas apenas pela renda, por 
zonas de pobreza, uma abordagem mais 
abrangente e sensível à pobreza em 
todas as suas formas, que considera 
como a preocupação constante com 
dinheiro pode ter um impacto corrosivo 
em todos os aspectos da vida. Como 
veremos, a vida na zona de pobreza 
frequentemente impõe diversos 
desafios, que são particularmente 

prevalentes entre mulheres 
trabalhadoras, negros e famílias com 
crianças. Analisaremos, portanto, 
essas questões de uma perspectiva 
econômica, social e moral.

Finalmente, esperamos que nosso 
relatório seja diferente de muitos que 
discutem a pobreza laboral. Nosso 
objetivo aqui não é achar culpados, 
tampouco apontar o dedo para 
negócios, governos ou indivíduos. 

Em vez disso, buscamos informações 
confiáveis para compreender a 
experiência vivida por quem está na 
zona de pobreza, propondo soluções 
que ajudem os empregadores a 
trabalhar com a sociedade para 
enfrentar os desafios reais que os 
trabalhadores pobres enfrentam – e 
alcançar a tão sonhada prosperidade 
coletiva. 

PARA SABER MAIS
O uso de um parâmetro de valor para 
delimitar a chamada linha de pobreza 
foi introduzido pelo sociólogo inglês 
Benjamin Seebohm Rowntree (1871-
1954), em seu livro “Poverty: A Study 
of Town Life” (Rowntree, 1901). Nele, 
Rowntree analisou a pobreza na cidade 
de York, estabelecendo patamares 
diferenciados de renda necessária (linhas 
de pobreza) de acordo com o tamanho e 
a estrutura da unidade familiar. O autor 
definiu uma linha de pobreza absoluta, 
referindo-se a famílias cujos rendimentos 
eram insuficientes para obter o “mínimo 
meramente necessário à manutenção 
da eficiência física” (Rowntree, 1901). 
Esse conceito de pobreza, no entanto, 

incorporava aspectos relativos, 
vinculados às demandas sociais em York 
ao longo dos anos: o chá, por exemplo, 
é incluído na cesta original a despeito 
de seu valor nutricional praticamente 
nulo – ao contrário de sua forte presença 
social -, e os dois estudos seguintes 
incorporaram novas necessidades 
vinculadas ao progresso da sociedade 
inglesa. 

Benjamin Seebohm 
Rowntree (Imagem: 

York Press).

https://www.yorkpress.co.uk/news/19412370.happy-150th-yorks-einstein-welfare-state/


A PIRÂMIDE DE 
MASLOW NO TRABALHO

“O homem digno ganha para viver; o 
menos honesto vive para ganhar.”

Provérbio judaico

Por que as preocupações com dinheiro 
impedem um melhor desempenho?
Ao pensar sobre motivação e 
performance, vale a pena nos 
lembrarmos brevemente dos 
fundamentos desses temas. Na década 
de 1940, o professor de psicologia 
Abraham Maslow argumentou que 
a maioria das pessoas opera dentro 
de uma “hierarquia motivacional de 
necessidades”. Cobrindo cinco áreas, 
primeiro procuramos satisfazer o nível 
mais baixo de necessidades (na base 
da pirâmide). Somente quando as 
necessidades de um nível inferior são 
atendidas é que passamos para as do 
próximo nível, e seguimos assim até 
chegarmos ao topo (MASLOW, 1943). 

Com essa percepção, fica mais fácil 
entender por que profissionais cujas 
necessidades mais básicas não são 
atendidas geralmente não avançam em 
busca de autorrealização no trabalho.  
Estudos recentes demonstram 
exatamente como o estresse financeiro 
exerce uma pressão particular sobre 
a função cerebral. De acordo com 
uma pesquisa da Universidade de 
Princeton, preocupações financeiras 

sugam muita energia mental, deixando 
menos capacidade intelectual restante 
para se dedicar a outras áreas da 
vida. Como resultado, pessoas com 
recursos limitados acabam mais 
propensas a cometer erros e tomar más 
decisões, criando um círculo vicioso de 
perpetuação e amplificação de baixo 
desempenho e dificuldades econômicas 
(REUTERS, 2013). 

Assim, com as funções cognitivas 
reduzidas pelo esforço contínuo para 
lidar com os efeitos imediatos da falta 
de dinheiro, o trabalhador pobre fica 
com menos “recursos mentais” para se 
concentrar em assuntos complicados 
e indiretamente relacionados, como 
educação, formação profissional e até 
gestão do seu tempo. 

Experimentos mostraram que o impacto 
das preocupações financeiras sobre 
a função cognitiva de indivíduos de 
baixa renda foi semelhante a uma 
queda de 13 pontos no QI. Para medir 
a influência da pobreza em contextos 
naturais, os pesquisadores testaram 
464 produtores de cana-de-açúcar da 
Índia que dependem da colheita para 



obter 60% de sua renda anual. Todos 
os produtores tiveram desempenhos 
significativamente melhores em 
inteligência fluida comum e testes 
de cognição no período pós-colheita, 
em comparação com a pré-colheita. 
Em outras palavras, a capacidade 
cognitiva dos agricultores caiu quando 
eles estavam mais preocupados com 
dinheiro. A empresa de consultoria 
PwC descobriu que mais da metade 

dos funcionários entrevistados estava 
estressada com suas finanças. Os 
especialistas em recursos da Mercer, 
por sua vez, revelaram que as pessoas 
passam aproximadamente 150 horas 
por ano pensando sobre suas finanças 
enquanto estão no trabalho, o que se 
traduz em cerca de três semanas de 
tempo de trabalho perdido anualmente 
(ESI, 2021). 

A PIRÂMIDE DE MASLOW

Necessidades 
fisiológicas

Necessidades 
de segurança

Necessidades
sociais

Necessidades
de autoestima

Necessidades
de autoerrealização

Abraham Maslow



Como essas “preocupações 
constantes” realmente 
impactam no local de 
trabalho?
Aflições financeiras drenam a 
resistência e o moral dos funcionários, 
empurrando-os para o atraso e o 
presenteísmo. Estes, por sua vez, 

diminuem o desempenho geral, 
prejudicando as vendas e levando os 
clientes a buscar um serviço melhor 
em outro lugar. Quando olhamos 
mais especificamente para como os 
problemas com dinheiro afetam o 
engajamento, o desempenho e a saúde 
mental no trabalho, temos a seguinte 
imagem: 

Uma pesquisa do The Center for 
Economics and Business Research 
(CEBR) recentemente concluiu que 
“preocupações sobre dinheiro são a 
maior causa de distração e menor 
produtividade no trabalho”. E as 
implicações para os empregadores 
não se limitam à produtividade, ao 

engajamento e à saúde mental. Com 
stakeholders cada vez mais julgando 
empresas com base na ética de suas 
práticas trabalhistas e indicadores 
sociais, o bem-estar dos funcionários 
pode decidir se e até que ponto os 
investidores se envolvem com um 
negócio (CEBR, 2021).

Engajamento
Funcionários com 
constantes preocupações 
com dinheiro apresentam 
5x mais chances de 
ter relacionamentos 
problemáticos com 
colegas de trabalho. 

50% de todas as faltas ao 
trabalho são causadas, 
ao menos em parte, por 
fatores financeiros.

Funcionários com 
preocupações financeiras 
têm 2x mais chances 
de estarem insatisfeitos 
e buscando um novo 
emprego. 

Performance
Profissionais com 
grandes preocupações 
financeiras são 6x mais 
propensos a produzir 
trabalho de qualidade 
inferior, e 7x mais 
propensos a ter menor 
produtividade e não 
conseguir concluir suas 
tarefas diárias. 

Saúde mental
Trabalhadoras de 
baixa renda com filhos 
pequenos são 5x mais 
vulneráveis a distúrbios 
mentais como ansiedade 
e depressão. 

Pessoas em dificuldades 
financeiras têm 4x mais 
chances de sofrer de 
síndrome do pânico, e são 
até 8x mais acometidas 
pela insônia, o que 
prejudica diretamente sua 
disposição, capacidade 
cognitiva e rendimento 
profissional. 

Pessoas com dívidas 
são 2x mais propensas a 
pensamentos suicidas.



VIVENDO NA ZONA
DE POBREZA

“Aprendi que ganhar a vida não 
é o mesmo que viver a vida.”

Maya Angelou

Como discutimos em nossa introdução, 
a noção de uma linha de pobreza - um 
ponto de renda fixa abaixo do qual as 
pessoas “caem” na pobreza - não é 
particularmente útil porque não leva 
em conta as lutas mais amplas que 
isso induz. Portanto, chegamos a um 
novo termo para capturar a experiência 
dos trabalhadores pobres: a zona de 
pobreza. 

Quando a recessão provocada pelo 
coronavírus abalou a economia, a 
partir do início de 2020, o mercado de 
trabalho já estava fragilizado e, no ano 
passado, 51,742 milhões de brasileiros, 
ou 24,7% da população, estavam 
abaixo da tradicional “linha de pobreza” 
definida pelo Banco Mundial para países 
de renda média-alta. Esse contingente 
sobrevive com renda mensal de, 
no máximo, R$ 436 por pessoa do 
domicílio. Dentro desse grupo, os 
considerados extremamente pobres - 
com renda mensal de até R$ 151 por 
pessoa do domicílio - eram 13,689 
milhões em 2019, 6,5% da população, 
de acordo com o IBGE (Síntese de 
Indicadores Sociais, 2021). 

Quando dizemos que alguém está 
vivendo na zona de pobreza, contudo, 
não queremos dizer apenas que sua 
renda geral é baixa; significa também 
que essa pessoa é continuamente 
incapaz de atender suas necessidades 
essenciais – a base da pirâmide de 
Maslow – de modo sustentável. 

Isso nos intima a repensar amplamente 
suposições sobre os melhores meios 
de erradicar a pobreza em nosso país. 
No entanto, para agirmos com eficácia, 
primeiro precisamos entender bem o 
que está acontecendo. Estamos lidando 
com um problema multidimensional, 
com forças gravitacionais puxando 
trabalhadores para a zona de pobreza 
em 4 frentes:

1a frente: Trabalho precário 
e baixa renda
Viver na zona de pobreza laboral é 
se preocupar com dinheiro o tempo 
todo. Sem saber se, quando, e quanto 
trabalho você vai ter, torna-se muito 
difícil para os trabalhadores mal pagos 



fazer planos para o futuro, alcançar 
realização no trabalho, ou integrar uma 
comunidade e família saudáveis. 

Para reimaginar o trabalho como uma 
atividade mais humana, é preciso 
pensar na coesão social tanto quanto 
na eficiência de curto prazo, o que 
exigirá uma grande transformação no 
pensamento gerencial, especialmente 
em um ambiente em que os líderes 
empresariais foram ensinados e 
treinados a pensar “estrategicamente” 
nas pessoas como números. 

Há um longo caminho a percorrer 
para reverter esse pensamento 
profundamente enraizado, restituindo 
a capacidade de integração social do 
trabalho. 

Zona de 
pobreza laboral

1a frente

2a frente

3a frente

4a frente

Recursos 
financeiros

Consequências 
sociais

Consequências 
pessoais

Trabalho precário 
e baixa renda.

Sem reserva de 
emergência.

A “punição da 
pobreza”.

Endividamento 
crônico.

Estigma social. Adoecimento 
físico e mental.

Baixa confiança.Acesso restrito a
ofertas de crédito 
e juros mais altos 
por maior risco de 
inadimplência.

Vulnerabilidade 
aos imprevistos 
da vida.

Insegurança e 
instabilidade 
familiar.

Vivendo de salário 
em salário.

Sem poder de 
escolha.

2a frente: Sem reserva 
de emergência
De acordo com a 3ª edição do Raio X 
do Investidor Brasileiro, conduzida pela 
Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima), 62% da população 
brasileira não economizou nada em 
2019 e entrou em 2020 sem qualquer 
reserva financeira para algum tipo de 
emergência (Anbima, 2020). 

Em momentos de crise, em que a renda 
diminui ou até acaba, eles não têm 
reserva e estão em mais dificuldades. 
Foi o que aconteceu durante a pandemia 
de Covid-19; o estudo “O bolso do 
brasileiro”, realizado pelo Instituto 



Locomotiva e pela Xpeed, apurou 
que a crise sanitária fez 3 em cada 
10 pessoas atrasarem pagamentos 
de contas, e 41% dos entrevistados 
disseram não ter como pagar uma 
despesa inesperada que equivalesse à 
renda deles em um mês. Nas classes 
D e E, esse índice piora e chega a 47% 
(Locomotiva, 2020).

3a frente: A “punição 
da pobreza”
A maior razão que leva os brasileiros 
a traçarem objetivos financeiros é 
justamente pagar dívidas, e a segunda 
é ter uma reserva para emergências, 
sendo que a maior emergência 
apontada pelos entrevistados é 
justamente não ter dívidas. 

O conceito de poverty penalty (punição 
da pobreza) não é novo: o sociólogo 
americano David Caplovitz elaborou 

essa teoria em 1967 em um texto 
que se tornou clássico, The Poor Pay 
More (Caplovitz, 1967). Sua análise 
segue pertinente: um levantamento 
recentemente divulgado pelo 
Serasa flagra desigualdade social 
nas tentativas de contratação de 
crédito. A pesquisa mostra que os 
bancos costumam negar 44% das 
solicitações de acesso a empréstimos, 
financiamentos e outras concessões 
financeiras para aqueles que recebem 
menos de cinco salários mínimos por 
mês. Esse número cai para 18% entre 
os que recebem acima desse valor 
(SERASA EXPERIAN, 2021). 

Apesar de receberem mais negativas, 
os cidadãos de baixa renda são os que 
mais buscam socorro financeiro - essas 
pessoas buscam mais informações 
sobre crédito, porém, mais da metade 
têm o crédito negado. O processo de 
democratização sob as concessões de 
crédito está acontecendo, mas ainda 

Para reimaginar o trabalho como 
uma atividade mais humana, é 
preciso pensar na coesão social 
tanto quanto na eficiência de curto 
prazo, o que exigirá uma grande 
transformação no pensamento 
gerencial, especialmente 
em um ambiente em que os 
líderes empresariais foram 
ensinados e treinados a pensar 
“estrategicamente” nas pessoas 
como números. 



não é algo uniforme para todas as 
classes. 

A pesquisa verificou que, para 63% dos 
brasileiros, o crédito é importante na 
retomada econômica pós-pandemia. 
Dos 2.068 entrevistados, 79% 
dizem que utilizaram algum tipo de 
crédito na pandemia. Os resultados 
mostram também que o cartão de 
crédito foi a fonte mais usada por 
62% dos brasileiros para consumir, 
principalmente, itens essenciais 
como higiene pessoal e alimentos.  
Paralelamente, os 10% mais pobres no 
Brasil gastam 32% de sua renda em 
tributos – sendo que 28% desse total 
são indiretos, sobre produtos e serviços.  
A pesquisa revela ainda que negros 
e mulheres são os mais penalizados 
por essa política tributária, pois três 
em cada quatro brasileiros (75%) que 
estão na faixa dos 10% mais pobres são 
negros e mais da metade são mulheres 
(OXFAM, 2017). 

4a frente: Endividamento
crônico
Nesse contexto, a chamada fobia 
financeira anda de mãos de dadas 
com o endividamento crônico: muitas 
pessoas nem acompanham o extrato 
ou a fatura do cartão, preferindo não 
pensar nisso. Estudos demonstram 
que, quando estão devendo, as 
pessoas param de atender números 
desconhecidos no celular, além de 
sofrer uma série de danos psicológicos 
causado pela fragilidade financeira. 
Enquanto o mercado tende a considerar 
os inadimplentes caloteiros, eles são 
na realidade os maiores interessados 
em quitar suas dívidas e voltar ao ciclo 
de consumo. O sistema financeiro 
no Brasil, com suas altas taxas de 
juros, funciona como uma corda: pode 
servir para se enforcar ou para sair do 
buraco – e a maior parte da população, 
infelizmente, não consegue usá-la com 
sabedoria.  

O sistema financeiro no 
Brasil, com suas altas 
taxas de juros, funciona 
como uma corda: pode 
servir para se enforcar 
ou para sair do buraco 
– e a maior parte da 
população, infelizmente, 
não consegue usá-la com 
sabedoria.  



SERVINDO A TODOS: 
CAMINHOS PARA ALCANÇAR A 
SUSTENTABILIDADE LABORAL

“Reunir-se é um começo, permanecer juntos é um 
progresso, e trabalhar juntos é um sucesso.”

Napoleon Hill

Antes do capitalismo, havia trabalho. 
Antes dos mercados, antes mesmo 
do dinheiro, havia trabalho. Nossos 
ancestrais mais remotos, caçadores e 
coletores, quase certamente não viam 
o trabalho como uma parte separada e 
compartimentada da vida da maneira 
que vemos hoje. Mas sempre tivemos 
que trabalhar para viver.

Como espécie, gostamos de nos definir 
por meio de nossos pensamentos e 
sabedoria, como Homo sapiens. Mas 
poderíamos fazê-lo com a mesma 
facilidade pela forma como aplicamos 
conscientemente nossos esforços em 
direção a certos objetivos, por meio 
do nosso trabalho - como o Homo 
laborans. No entanto, foram necessárias 
duas revoluções, uma agrícola e uma 
industrial, para transformar o trabalho 
em uma categoria à parte. 

O capitalismo industrial fatiou e 
cortou o tempo humano em pedaços 
claramente demarcados de trabalho e 
lazer. O trabalho foi então agrupado e 

empacotado em uma das invenções 
mais importantes da era moderna: 
o emprego. A partir daí, a luta dos 
trabalhadores passou a ser por 
empregos que proporcionassem o 
máximo de benefícios, principalmente 
em termos de salários e condições de 
trabalho. 

Os livros de história do futuro podem 
começar o capítulo sobre a era atual 
retratando a pandemia de coronavírus. A 
crise da Covid-19, porém, simplesmente 
acelerou tendências muito anteriores 
- como a insalubridade e os salários 
estagnados de tantos profissionais.  
Ao mesmo tempo, a volatilidade das 
receitas na base da distribuição cresceu, 
em parte por causa das mudanças em 
direção à chamada “economia gig” – 
um modelo laboral intrinsecamente 
volúvel caracterizado por contratações 
temporárias por meio de plataformas 
digitais, conforme a demanda. 

Em seu livro “Governo privado: como 
os empregadores governam nossas 



vidas (e por que não falamos sobre 
isso)”, a filósofa americana Elizabeth 
Anderson argumenta que muitos 
CEOs se comportam como totalitários, 
que “pensam em si mesmos como 
individualistas libertários”, enquanto 
agem na prática como “ditadores 
de pequenos governos comunistas” 
(Anderson, 2019). Segundo ela, as 
pessoas se imaginam livres, mas 
efetivamente trocam sua liberdade 

em troca de baixos pagamentos, 
entregando sua saúde mental assim que 
são admitidas em um subemprego.  

Por quê? Por que, para tantos brasileiros 
da classe trabalhadora, “o crescimento 
econômico tornou-se um esporte para 
espectadores”, como dizia o economista 
liberal Jared Bernstein? E, mais 
importante: o que podemos fazer para 
transformar esse cenário? 

Segundo ela, as pessoas se 
imaginam livres, mas efetivamente 
trocam sua liberdade em troca de 
baixos pagamentos, entregando 
sua saúde mental assim que são 
admitidas em um subemprego.

Imagem: Metrô CPTM 

https://www.metrocptm.com.br/quais-os-riscos-de-usar-trens-e-metro-com-o-epidemia-de-coronavirus/


SUPERANDO O PSEUDODILEMA
“PESSOAS X LUCROS”

“Se queres ser universal, começa 
por pintar a tua aldeia.”

Liev Tolstói

Era uma vez um casal que tinha uma 
galinha que botava ovos de ouro todos 
os dias. Apesar de o destino lhes ter 
sorrido, não demorou muito para que 
a ambição os dominasse. Imaginando 
que as entranhas da galinha eram feitas 
de ouro, eles decidiram matá-la e assim 
enriquecer de uma vez. Ao abrir a ave, 
porém, decidiram que ela era igual a 
todas as outras. E foi assim que, além 
de não terem ficado ricos, perderam o 
ganho diário que tinham. 

Assim como nessa fábula, a liderança 
contemporânea implica uma escolha 
consciente: privar as pessoas de 
dignidade e bem-estar significa 
necessariamente que elas jamais 
entregarão o máximo de seu potencial 
ao negócio. 

Um líder sábio reconhece a importância 
de se envolver emocionalmente 
com todos os setores de sua equipe, 
conquistando a confiança das pessoas 
e deixando um legado positivo em 
suas vidas. Balanços financeiros são 
úteis em muitos aspectos, porém 
representam apenas uma pequena 
fração da rotina organizacional – os 

melhores frutos corporativos só serão 
colhidos quando as raízes humanas 
da empresa estiverem plenamente 
fortalecidas. 

Para nutrir essas raízes, sugerimos os 
seguintes insights:

1. Equidade salarial 
Apesar de ter os mesmos direitos legais 
dos homens, as mulheres brasileiras 
continuam lutando pela igualdade no 
trabalho. A disparidade salarial por 
gênero no Brasil é uma das maiores da 
América Latina, e as mulheres ganham 
em média 30% menos do que os 
homens (WEF, 2021). 

Hoje, as normas sociais e a falta de 
representação de gênero no Congresso 
contribuem para essa lacuna. Como 
resultado, as disparidades salariais 
afetam mais as mulheres de minorias, 
que ganham cerca de metade do salário 
de um homem branco médio. 

No Brasil, a maioria das mulheres tem 
acesso às mesmas oportunidades 



educacionais que os homens. No 
entanto, seu diploma não se traduz 
necessariamente em um salário mais 
alto - as mulheres representam mais de 
60% da força de trabalho com diploma 
universitário, mas elas recebem 36% 
menos do que os homens com diploma 
universitário. A disparidade salarial 
de gênero no Brasil, portanto, afeta 
mulheres de todas as classes sociais e 
econômicas. 

Avançando na pirâmide hierárquica das 
empresas, essas estatísticas são ainda 
mais alarmantes: mulheres ocupam 
somente 35% dos cargos de gerência, 
16% dos cargos de liderança (diretoria), 
menos de 10% das presidências, 
11% dos assentos em conselhos de 
administração e apenas 6% a posição 
de presidentes de Conselhos. Nesses 
casos, as mulheres recebem ainda 
menos, 62% do que os homens ganham, 
de acordo com o IBGE. 

Há inúmeros exemplos de 
consumidores reagindo negativamente 
e até boicotando empresas em reação 
a flagrantes de desigualdade de gênero. 
Uma recente pesquisa da Harvard 
Business Review explorou os efeitos 
da simples divulgação de informações 
sobre disparidades salariais aos 
consumidores (HBR, 2021). Dado o quão 
conhecida é a questão das disparidades 
salariais, esperava-se que as pessoas 
não prestassem muita atenção a esta 
nova informação e que, portanto, 
teria um impacto mínimo. No entanto, 
descobriu-se, em vez disso, que depois 
de aprender sobre a disparidade salarial 
de gênero da empresa, os consumidores 
postavam conteúdo mais negativo 

sobre ela nas redes sociais, valorizavam 
menos seus produtos e eram menos 
propensos a comprá-los. Embora tanto 
homens quanto mulheres tenham 
reagido negativamente ao saber sobre 
as disparidades salariais, as mulheres 
eram ainda mais propensas do que os 
homens a abandonar definitivamente 
uma empresa após a revelação dessas 
disparidades. 

Em tempos de pandemia, nos quais 
o PIB global recuou 3,5% e, no Brasil, 
4,1%, a retomada social e econômica 
inclui necessariamente uma efetiva 
paridade entre homens e mulheres no 
mercado de trabalho. Um estudo do 
Bank of America revela que a equidade 
total de gênero pode adicionar USD 28 
trilhões à economia global, 30% do PIB 
do mundo em 2020 (Bank of America, 
2020). Além disso, conselhos mais 
diversos têm um retorno financeiro 15% 
maior; afinal, se devemos diversificar 
nossos investimentos de capital para 
maximizar os retornos, por que não 
fazer o mesmo com o capital humano? 

2. Flexibilidade de horários
Empregos de baixa remuneração e 
por hora usam cada vez mais agendas 
erráticas, deixando os trabalhadores 
confusos e cansados. Por outro lado, 
empresas com horários muito rígidos 
tornam coisas que muitos de nós 
tomamos como certas - como agendar 
uma consulta médica ou mesmo 
uma reunião de pais e professores na 
escola - missões hercúleas para seus 
colaboradores. 



Algumas alternativas simples para 
isso são oferecer semanas de aviso 
prévio de horários, além de criar e 
proteger o direito de um funcionário de 
solicitar mudanças de horários quando 
necessário e fornecer pagamento 
garantido para turnos cancelados ou 
encurtados. 

Um levantamento da CNI (Confederação 
Nacional da Indústria) apontou que 73% 
dos trabalhadores brasileiros desejam 
ter mais flexibilidade em seus trabalhos. 
Apesar disso, apenas 56% contam com 
essa possibilidade atualmente em suas 
empresas (Portal da Indústria, 2017). 
São alguns dos principais benefícios da 
flexibilidade nos horários de trabalho: 

• O ambiente torna-se mais aberto à 
inovação e à criatividade;

• A produtividade dos empregados 
aumenta, pois ganham a chance de 
alinhar sua vida pessoal ao trabalho e 
de trabalhar em horários em que são 
mais eficientes;

• Os profissionais tornam-se mais 
pontuais na entrega de suas 
demandas e tarefas;

• Colaboradores aprendem a fazer 
melhor a gestão de tempo;

• A empresa pode focar mais em 
resultados;

• Funcionários passam a atrasar e 
até a faltar menos, pois adequam o 
horário de trabalho à sua realidade;

• Profissionais passam a ser mais 
leais e a confiar mais na empresa em 

que trabalham, diminuindo o índice 
de turnover da organização.

3. Lifelong learning
A educação e a capacitação influenciam 
fortemente a participação no mercado 
de trabalho, e elas não devem se 
limitar ao ensino formal. Em países 
mais desenvolvidos, por exemplo, 
já há certa popularidade sobre o 
conceito de aprendizado contínuo ou 
lifelong learning - um estudo da Pew 
Research Center descobriu que 73% 
dos americanos se consideram lifelong 
learners (Pew Research Center, 2016). 

Apostar em lifelong learning significa 
investir no desenvolvimento e evolução 
perenes das pessoas a partir dos 
diversos formatos de aprendizagem 
disponíveis. Os ganhos são 
extremamente gratificantes, tanto em 
termos de produtividade, quanto para a 
criação e o aperfeiçoamento da cultura 
organizacional. 

Sim, é papel de uma empresa 
consciente estimular o conhecimento 
dos seus funcionários. Mas qual é o 
caminho mais estratégico para fazer 
isso?

Em tempos de crise, mesmo empresas 
com orçamentos apertados podem 
e devem plantar pequenas atitudes 
- indicações de livros e filmes 
treinamentos presenciais e remotos, 
cursos e webinars com trocas de 
experiências entre profissionais etc. 



O incentivo ao aprendizado vai muito 
além de levar profissionais para uma 
sala e apresentar uma aula. Isso 
representa o velho ensino formal e 
falido. Do que precisamos agora é uma 
mudança de cultura, um convite para um 
novo estilo de vida. 

O lifelong learning não deve ser 
unilateral, mas sim uma via de mão 
dupla: de modo dinâmico, as empresas 
motivam os colaboradores a estudarem 
e se desenvolverem; eles então se 
potencializam como profissionais, 
atualizando-se em temas de interesse 
em comum.

4. Investimentos em creches e 
educação infantil acessíveis e 
de alta qualidade para os filhos 
dos trabalhadores
A falta de creches acessíveis e de 
alta qualidade é uma das principais 
barreiras para muitos profissionais 
chefes de família. Sem acesso à rede 
pública universalizada de cuidados para 
crianças de até 3 anos, as trabalhadoras 
com filhos pequenos sofrem uma série 
de exclusões no mercado corporativo, 
o que atrapalha a inserção e o 
desenvolvimento profissional feminino. 

A oferta de creches gratuitas e de 
qualidade tem tudo a ver com o 
desenvolvimento profissional, social e 
econômico das empresas e do próprio 
país. A falta de local para deixar as 
crianças atrapalha, ou até impossibilita, 
que trabalhadores com filhos pequenos 
— majoritariamente mulheres, pois são 

elas as que mais se responsabilizam 
pela prole — se insiram, se mantenham 
e avancem no mercado. O problema 
atinge todas as camadas sociais, mas é 
mais cruel com as mais pobres.

Existem mais de 12 milhões de crianças 
de 0 a 3 anos no país segundo dados 
recentes do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. No entanto, há 
apenas 3,1 milhões de matrículas em 
creches nessa faixa etária, de acordo 
com as Sinopses Estatísticas da 
Educação Básica de 2020, do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 
O Inep não coleta dados de déficit de 
vagas, mas fazendo a correlação com 
os números populacionais, apenas 26% 
das crianças frequentam creches nos 
três primeiros anos de vida (GOV, 2020).
 
Nesse contexto, oferecer auxílios 
educacionais pode ser determinante 
para uma empresa conseguir 
não somente atrair e reter ótimos 
profissionais que tenham filhos, mas 
também para proporcionar a segurança 
psicológica necessária para que eles 
deem o melhor de si no trabalho. 

5. Valorização do trabalho 
braçal
“Bem-vindo ao mundo de Stephanie 
Land. Para entrar nele, há um preço: 
deixar para trás todos os estereótipos 
envolvendo trabalhadores domésticos, 
pais e mães solo e imagens da pobreza 
extraídas da mídia que você talvez ainda 
conserve.”  Com essa introdução e 



inspirado na história real de Stephanie 
Land, o livro “Superação: Trabalho Duro, 
Salário Baixo e o Dever de Uma Mãe 
Solo” (LAND, 2019) narra o drama de 
uma jovem que foge, com a pequena 
filha nos braços, do trailer em que vivia 
com o namorado, onde era vítima de 
um relacionamento abusivo. Fora dali, 
ela passa a trabalhar pesado como 
empregada doméstica, enfrentando 
todo tipo de preconceito em um 
processo solitário e doloroso. 

As dificuldades vivenciadas por Land 
infelizmente não são incomuns ao 
redor do mundo, em especial no Brasil. 
O trabalho braçal é historicamente 
rebaixado, seja em termos de 
recompensa financeira ou status social. 
Muitos membros da elite econômica 
não apenas contratam trabalhadores 
domésticos para fazer tarefas como 
cozinhar, limpar e lavar roupas, como 
se orgulham de não serem capazes de 
fazer essas coisas sozinhos. Aqui, como 
em outros lugares, parte do estigma 
associado ao trabalho manual deriva 
da época em que era realizado por 
escravos.  

Uma das poucas boas consequências, 
talvez, da pandemia de Covid-19 foi a 
maior apreciação do valor social do 
trabalho considerado braçal. Claro, essa 
tendência pode facilmente desaparecer, 
por isso, no longo prazo, a melhor forma 
de garantir que ela persista é elevando 
o status dessas funções. Isso, contudo, 
requer mais do que gestos meramente 
verbais ou simbólicos de gratidão, 
afinal hoje, como nos tempos antigos, 
um dos principais responsáveis pelo 
pouco apreço associado à maioria dos 

empregos manuais é o baixo salário. 

6. Educação financeira
A incapacidade de entender o 
funcionamento básico da economia e 
dos instrumentos financeiros leva as 
pessoas a tomar decisões que, muitas 
vezes, comprometem negativamente 
sua qualidade de vida e de sua família. 
E isso não se restringe apenas aos 
extratos socioeconômicos mais baixos: 
quanto maior a renda e a falta de 
planejamento, mais graves serão os 
problemas. 

Houve uma época no Brasil, há algumas 
décadas, em que investir dinheiro era 
sinônimo de poupança ou imóveis, e 
garantir a aposentadoria era dever do 
governo. Esta realidade definitivamente 
mudou. Os investimentos se tornaram 
mais complexos, conseguir lucros 
acima da inflação ficou complicado e 
novos produtos financeiros apareceram, 
tornando a tarefa de investir e gerir suas 
finanças algo cada vez mais trabalhoso 
– e necessário.

Um levantamento realizado pela 
consultoria Blue Numbers em 60 
empresas revelou que funcionários 
endividados chegam a perder uma hora 
por dia tratando de problemas pessoais. 
Assim, se 70% dos funcionários 
estiverem com problemas, e gastarem 
uma hora diária, a organização perderá 
8,75% de sua capacidade produtiva, sem 
falar na falta de concentração nas horas 
trabalhadas, segundo a pesquisa (Blue 
Numbers, 2021).  



A educação financeira proporciona às 
pessoas o poder de administrar seus 
recursos de modo mais eficiente e 
fazer melhores escolhas. Investir em 
educação financeira no ambiente de 
trabalho, portanto, é atacar diretamente 
a maior fonte de estresse dos 
profissionais. Ao investir nessa área, 
as empresas não apenas elevam a 
produtividade, mas cumprem um nobre 
papel social, com impactos positivos 
em escritórios e lares. 

Entre outros aspectos, preparar um 
funcionário para uma melhor gestão de 
suas finanças pessoais envolve: 

• Prover os participantes de 
ferramentas que possibilitem maior 
controle das despesas e receitas, de 
forma a permitir que haja sobra de 
recursos;

• Mostrar como classificar despesas 

por hierarquia de necessidade e 
como se montar um orçamento 
familiar;

• Permitir ao participante conhecer seu 
perfil como investidor;

• Apresentar as principais modalidades 
de investimentos, bem como 
suas peculiaridades, vantagens, 
desvantagens;

• Criar maior responsabilidade nas 
pessoas e maior engajamento 
com atividades de planejamento e 
execução;

• Melhorar a percepção com os atuais 
planos de benefícios;

• Diminuir riscos de fraudes internas;
• Redução do pedido de adiantamento 

de salários e bônus;
• Redução de pedido de empréstimos 

consignados;
• Colocar a empresa como um parceiro 

da qualidade de vida do funcionário.

Ao longo deste relatório, entendemos 
como a insegurança em relação ao 
dinheiro está disseminada em todo o 
Brasil. Além disso, vimos como tais 
preocupações são ampliadas nas vidas 
dos trabalhadores pobres e à beira da 
zona de pobreza. 

Sabemos que, nestes tempos de 
incerteza, eleger prioridades é 
fundamental para a sobrevivência de 
uma organização, por isso mesmo 
argumentamos que colocar a inclusão 
socioeconômica em primeiro lugar faz 
muito sentido não apenas como uma 
boa ação, mas principalmente como 
estratégia de negócios. 

Essa estratégia pode “servir a todos” por 
representar uma oportunidade de abrir o 
acesso a uma melhor economia, menos 
ansiedade, melhores relacionamentos, 
melhores perspectivas para os filhos, 
maior participação na sociedade e 
maiores chances de ter uma vida 
tranquila na aposentadoria.
Sabemos que os desafios enfrentados 
pelos trabalhadores pobres do Brasil 
são muitos para qualquer organização 
ser capaz de resolvê-los sozinha. O 
sucesso, acreditamos, depende da 
colaboração com parceiros de todos os 
setores
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