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Insights sobre a 
inflação global
Como os empregadores estão obtendo os benefícios certos, 
concentrando-se na remuneração e apoiando-se em soluções 
consultivas para gerenciar esse período de alta inflação?
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As pressões econômicas só aumentam a crescente lista de 
preocupações que as organizações enfrentam quando se trata 
de atrair e reter talentos. Com o aumento das incertezas, muitos 
estão buscando novas maneiras de combater a inflação, apoiar 
seus funcionários e manter-se continuamente atualizados sobre 
os principais insights e conhecimentos de fontes confiáveis.

Fizemos uma série de perguntas aos especialistas no assunto da Gallagher de todo o mundo 

para saber o que eles estão vendo em suas regiões específicas. As perguntas exploraram 

como as organizações estão respondendo à inflação e ao aumento dos custos, bem como o 

que estão fazendo para garantir o bem-estar geral dos seus funcionários. Embora as respostas 

variem inerentemente de região para região devido à volatilidade da inflação em diferentes 

circunstâncias econômicas, três temas principais se destacaram em uma escala global:

Encontrar os benefícios certos significa que as organizações estão buscando 
parceiros e fornecedores estratégicos para encontrar maneiras econômicas que 
afetem positivamente os resultados da cadeia em meio ao aumento dos custos.
Isso inclui benefícios flexíveis, benefícios voluntários, iniciativas de saúde mental e 
acordos de trabalho híbridos.

As conversas sobre remuneração estão acontecendo em todos os lugares, 
iniciadas pela Grande Demissão e alimentadas pela inflação. Isso significa que os 
funcionários estão procurando seus empregadores para solicitar aumento de 
salário ou em busca de outro de outro emprego. Essa situação está forçando as 
organizações a reavaliar seus orçamentos para reter talentos.

Soluções consultivas estão sendo fortemente utilizadas para encontrar 
maneiras estratégicas, criativas e de otimização de custos para atrair e reter os 
melhores talentos, ao mesmo tempo que se constrói uma cultura de propósito. 
Os especialistas no assunto da Gallagher avaliam como estão fazendo isso para 
seus clientes.
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AUSTRÁLIA 

Cuidando de um diagnóstico, foco 
centrado no funcionário 
ENCONTRAR OS BENEFÍCIOS CERTOS

Na Austrália, Matt Kennedy, Consultor Sênior de Relacionamento com o Cliente na Gallagher, 

observou que os empregadores estão adotando uma abordagem mais diagnóstica para 

entender quais benefícios são importantes durante esses tempos. Por meio de medidas, 

como fazer pesquisas com seus funcionários, os empregadores podem descobrir o que é 

importante para seu pessoal, o que cria uma proposta de valor centrada no funcionário, não 

apenas o que a organização pensa que eles querem.

Além disso, ele observou que as organizações estão se concentrando na implementação de 

mudanças para ajudar a reduzir custos (como regimes de trabalho flexíveis), o que pode 

beneficiar os funcionários criando mais equilíbrio entre vida profissional e pessoal e saúde 

mental e bem-estar, o que, por sua vez, leva a uma vida mais feliz e mão de obra mais 

produtiva. O benefício para a organização é que, por meio de uma redução nos custos 

indiretos (como aluguel e despesas com funcionários), as organizações também podem 

proteger seus resultados.
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As organizações 
devem abraçar 
a mudança, pois 
isso melhora 
seu bem-estar 
organizacional 
geral, apoiando 
seu objetivo 
de ser um 
empregador 
competitivo.
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CONVERSAS SOBRE REMUNERAÇÃO 

Quando a Austrália fechou suas fronteiras internacionais por algum tempo devido à 

pandemia, criou-se uma escassez de qualificações, o que acrescentou mais pressão às 

organizações que lidam com a intensificação da concorrência no mercado de trabalho. Como 

tal, as organizações tiveram que mudar rapidamente e alterar sua abordagem de como atrair 

e reter os melhores talentos, especialmente quando se trata de determinar como a proposta 

de valor de seus funcionários se compara à de seus concorrentes.

Outras organizações descobriram que a combinação de remuneração com Planos de 

Incentivos de Curto Prazo (STIPs) pode funcionar como mecanismos de bloqueio para uma 

ferramenta de retenção para vincular os melhores talentos a uma organização. Uma 

estratégia de retenção de funcionários bem estabelecida e bem executada é um diferencial 

importante, especialmente em mercados de contratação restritos.

SOLUÇÕES DE CONSULTORIA

Matt observou em uma pesquisa recente conduzida por sua equipe que os cinco principais 

benefícios que os funcionários queriam eram: 

• Regimes de trabalho flexíveis

• Plano de saúde

• Opções adicionais de licença

• Programas de Assistência ao Empregado (EAPs) e um programa de recompensas de saúde 
e bem-estar 

Para promover essa conversa, ele geralmente apoia seus clientes pura e simplesmente 
mantendo conversas abertas e honestas sobre como é a cultura deles. Perguntas como:

Como você se compara aos seus concorrentes?

Você está alinhado às melhores práticas do setor no que oferece ao tentar 
atrair e reter os melhores talentos?

Se um novo funcionário entrasse pela sua porta, como você entregaria seu 
EVP? Eles vão querer fazer parte da organização que você está construindo?
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Tem sido importante entender essa mensagem, especialmente agora que o mundo  

evoluiu e a linha de pensamento dos funcionários também. As organizações devem abraçar  

a mudança, pois isso melhora seu bem-estar organizacional geral, apoiando seu objetivo de 

ser um empregador competitivo.



CANADÁ

Reduzir o burnout ao elevar o 
engajamento de funcionários
ENCONTRAR OS BENEFÍCIOS CERTOS

No Canadá, há aumentos persistentes de preços, burnout de funcionários e alta rotatividade.  

As organizações estão trabalhando para apoiar o bem-estar físico, emocional, profissional e 

financeiro de seus funcionários, especialmente porque os custos de mão de obra, bens e serviços 

continuam a subir.

Em todo o país, muitos empregadores estão desenvolvendo programas de comunicação 

aprimorados para promover uma melhor compreensão do valor que os programas de benefícios 

que patrocinam trazem para seus funcionários. Essas áreas de engajamento de funcionários 

aumentaram, apesar dos pequenos custos associados à implementação. Entender o que é 

importante para seus funcionários é vital durante esse período de influxo e mudança. Desenvolver 

um plano de ação de Inclusão e Diversidade ou educar os funcionários sobre programas de 

aposentadoria onde eles podem se apoiar em encontrar um empregador que esteja em linha com 

suas novas expectativas (“employer matching”) são exemplos de lugares para começar. Isso pode 

ajudar os funcionários a entender o impacto de suas retiradas em um momento em que os 

mercados não estão onde deveriam estar.
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Os empregadores também estão considerando outros programas que podem ser 

oferecidos, como:

• Cobertura residencial e automotiva

• Plano de saúde para animais de estimação

• Programas de descontos por meio de benefícios voluntários 

Jason Bell, Líder Nacional de Crescimento, compartilhou que os desafios da inflação 

estão levando os empregadores a pensar de maneira mais criativa para ajudar a 

garantir que os custos dos funcionários sejam gerenciados ao mesmo tempo que 

proporcionam uma experiência positiva para seu pessoal.

CONVERSAS SOBRE REMUNERAÇÃO 

As pressões competitivas que os empregadores estão enfrentando para atrair, engajar e 

reter funcionários no Canadá certamente tiveram um impacto nos programas de 

remuneração. A inflação está elevando os custos operacionais do empregador, e uma 

área que é imediatamente considerada são os custos com funcionários (remuneração e 

benefícios). As revisões de remuneração estão em alta demanda, e fazer o melhor uso 

dos programas de benefícios por meio de mudanças no desenho são algumas das 

maneiras pelas quais os empregadores estão lidando com a inflação e os custos 

crescentes. Enquanto as revisões de remuneração estão aumentando, existe uma área de 

oportunidade para atrair e reter talentos por meio da otimização das opções de 

benefícios. Os empregadores podem otimizar os programas de benefícios e remuneração, 

permitindo flexibilidade e personalização para que os funcionários possam customizar 

suas ofertas de recompensas totais com base no que é mais importante para eles.

SOLUÇÕES DE CONSULTORIA

Ezaque Lopes, Diretor Nacional de Negócios, observou que muitos dos consultores do 

Canadá têm sido muito ativos em apoiar seus clientes por meio de consultoria em 

remuneração, revisão e comunicação para os programas de aposentadoria existentes, 

bem como apoio à saúde mental. Eles também têm trabalhado para garantir que a 

educação sobre benefícios seja uma prioridade, e ao se voltar para formas de baixo custo, 

as organizações podem continuar a apoiar seus funcionários, incluindo:

Criar um ambiente mais inclusivo

• Melhorar a comunicação

• Foco no bem-estar de seus colaboradores

• Garantir que seu programa total de recompensas seja flexível e atenda às necessidades de 
sua força de trabalho

Programas de 
comunicação 
aprimorados 
podem ajudar a 
força de trabalho 
a entender 
melhor o valor 
dos programas 
de benefícios 
patrocinados pelo 
empregador.
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EUROPA 

Incorporar flexibilidade no desenho 
de benefícios
ENCONTRAR OS BENEFÍCIOS CERTOS

Nick Burns, CEO da Gallagher Benefit Services no Reino Unido observou que durante esse 

período de inflação, as organizações devem destacar os benefícios voluntários com 

descontos e complementá-los com exemplos baseados em fatos reais onde um empregador 

está ajudando os funcionários a gerenciar seus orçamentos que forma reduzidos.

Além disso, a introdução de maior flexibilidade no design de benefícios (por exemplo,  

a criação de “prêmios flexíveis”, onde as pessoas podem reduzir as contribuições de 

aposentadoria no curto prazo para atender às necessidades imediatas) exigirá uma 

comunicação mais efetiva sobre essas compensações e trocas. Isso também significa que  

as conversas contínuas sobre bem-estar financeiro precisarão ocorrer para que, quando o 

mercado se acalmar, as pessoas não se esqueçam de começar a economizar novamente  

para o futuro.
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CONVERSAS SOBRE REMUNERAÇÃO

O Reino Unido tem visto a pressão corporativa para aumentar os salários ou observado 

pessoas talentosas saindo pela porta por uma oferta mais alta em outros lugares. Isso 

representa um dilema muito complicado para o empregador. As organizações serão 

reativas, o que não é um bom presságio para os empregadores, ou serão proativas, o que 

pode levar todos os funcionários a querer ou esperar um aumento salarial.

Nick indicou que os aumentos salariais provavelmente precisarão de mais foco para 

certos grupos – nem todos – mesmo que pessoas mais bem pagas possam estar em 

maior demanda ou maior risco de saída. No entanto, cada organização é única e precisa 

ser considerada de maneira diferente.

Na República Tcheca, Barbora Kreisingerová, Líder Internacional de Benefícios 

Trabalhistas da Gallagher Renomia, indicou que funcionários da indústria automotiva 

(localizada no norte da República Tcheca) são mais impactados pela inflação do que 

funcionários de empresas de TI (localizadas em Praga). O aumento salarial não pode 

corresponder realisticamente ao aumento da inflação. Considerando, ainda mais 

funcionários de baixa renda que estão sob risco de pobreza.

SOLUÇÕES DE CONSULTORIA

Barbora observou que, na República Tcheca, eles procuram ajudar seus clientes a 

identificar suas necessidades diferenciadas e trabalhar para criar benefícios sob 

medida, resultando em soluções significativas para seus funcionários. Além disso,  

há uma recomendação reforçada para que as organizações usem os benefícios  

fiscais (como previdência privada) para ajudar empregadores e funcionários a 

economizar dinheiro.

Por sua vez, Nick indicou que a maneira como os empregadores do Reino Unido 

agirão ou reagirão, nos próximos 12 a 18 meses, será o cerne da promessa de sua 

marca (interna e externamente) e, portanto, eles devem acertar sua história cultural. 

A liderança precisará permanecer firme e motivacional sem perder a autenticidade.

Por fim, as comunicações devem ser consistentes, realistas e tão personalizadas 

quanto possível.

Os empregadores 
devem enfatizar 
os benefícios 
voluntários com 
descontos e 
complementar 
com exemplos 
humanos de 
como eles ajudam 
os funcionários 
a gerenciar 
orçamentos 
menores.



ÍNDIA

Aproveitar benefícios alternativos 
para ajudar a gerenciar custos
ENCONTRAR OS BENEFÍCIOS CERTOS

O resultado geral da inflação na Índia pode ser visto fortemente na força de trabalho 

migrante e sua relutância em retornar. Muitos desses trabalhadores retornaram à sua cidade 

natal durante a pandemia, e os empregadores estão encontrando dificuldades para trazer a 

força de trabalho de volta à rotina pré-COVID-19, adicionando um custo adicional ao mix.

Para gerenciar custos, as organizações estão buscando benefícios alternativos para quando 

não puderem oferecer aumentos salariais, que podem incluir:

• Um aumento na contribuição do 
empregado para estender a cobertura da 
licença parental

• Modelos de trabalho híbridos e benefícios 
trabalhistas adicionais, como 
compartilhamento de licenças

• Programas de assistência a funcionários

• Bem-estar no trabalho

• Folgas adicionais para família

• Auxílio-creche

• Benefícios de viagem
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CONVERSAS SOBRE REMUNERAÇÃO 

A inflação no varejo da Índia atingiu 6% em janeiro de 2022, a maior alta desde julho de 2021.

Esse é o quarto aumento consecutivo da inflação. Isso levou a um aumento salarial de dois 

dígitos, que está passando por uma fase evolutiva semelhante à observada nos mercados 

desenvolvidos há algumas décadas.

Além disso, a retenção de funcionários tornou-se um desafio para quase todas as 

organizações na Índia, e a taxa de atrito em setores como Tecnologia da Informação (TI) e 

Serviços Habilitados para Tecnologia da Informação (ITES), tecnologia, telecomunicações, 

BFSI (Bancos, Serviços financeiros e Seguros) e varejo estão em alta. Embora as organizações 

tenham o ônus de gerenciar benefícios dentro de orçamentos limitados, a necessidade de 

personalização de benefícios, e não de padronização, está no centro das atenções.

SOLUÇÕES DE CONSULTORIA

Bhavna Pradeepam, Vice-Presidente Adjunto, diz que sua equipe estudou várias tendências 

de sinistros de seguro saúde de seus clientes existentes, bem como organizações líderes do 

setor, e observou que doenças crônicas (cardíacas e diabetes) e maternidade são os 

principais contribuintes para o aumento dos custos.

Além disso, uma tendência única no mercado indiano é assegurar os pais dos funcionários 

como parte da definição padrão de família. Como tal, a maioria dos programas apresentou 

taxa de sinistros adversas devido à COVID-19 e reivindicações relacionadas a doenças críticas 

pós-COVID-19. Com base nessas observações, houve recomendações para várias estruturas 

de programas autofinanciados e apoiados por seguros para criar um programa sustentável 

para todos os envolvidos.

Além disso, os empregadores são levados a uma estratégia de benefícios introspectiva, 

ponderada e diferenciada em comparação com os seus pares. Para gerenciar a alocação de 

custos, os consultores recomendam que as organizações otimizem os programas por meio 

da integração ou de benefícios flexíveis, o que significa reunir todos os benefícios em um 

único programa com uma agência administradora central em comparação com a prática 

anterior que alocava diferentes orçamentos e práticas de gestão para benefícios de seguro, 

programas de bem-estar, EAPs etc. Como resultado, esses produtos de benefícios flexíveis 

vêm recebendo respostas positivas dos clientes.

Os empregadores 
estão 
encontrando 
dificuldades para 
trazer a força 
de trabalho de 
volta à rotina 
pré-COVID-19, 
adicionando um 
custo adicional 
ao mix.
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FILIPINAS 

Como ser mais criativo com 
remuneração e benefícios em total
ENCONTRAR OS BENEFÍCIOS CERTOS

Nas Filipinas, Gigi Alcasid, Diretora Executiva e Vice-Presidente Sênior, observou que as 

organizações estão se tornando criativas com benefícios à medida que tentam atender às 

necessidades de seu pessoal. Dado o aumento dos custos devido à inflação, muitas 

organizações ficaram mais preocupadas com programas de recompensas totais, 

especificamente suporte médico para seus familiares, que inclui pais, irmãos e outros 

dependentes. Também tem havido uma demanda crescente por diversidade e inclusão (ou 

seja, reconhecimento de parceiros em união estável/do mesmo sexo) na concepção dos 

planos de benefícios dos funcionários. Os benefícios flexíveis também foram mais 

enfatizados com a personalização dos benefícios.

Uma estratégia que uma grande empresa multinacional que opera no setor de 

telecomunicações tem utilizado desde a pandemia é desenvolver e treinar cada vez mais 

talentos internos, o que significa que os empregos existentes são revisados e várias funções 

são criadas ou desenvolvidas para o pool de talentos atual.

Gigi também observou que uma empresa permitiu que os funcionários usufruíssem de seus 

benefícios de licença, o que significava mais assistência financeira direta sem aumento de custos. 

Os recursos obtidos com o aprovisionamento de licenças foram utilizados na compra de 

equipamentos de home office, por exemplo, o que levou a uma maior produtividade. Além disso, 

o auxílio-combustível, que não foi amplamente utilizado durante o prolongado período de 

quarentena que o país vivenciou, foi convertido em dinheiro que alguns funcionários usaram para 

aumentar a largura de banda e melhorar a conectividade com a Internet. Como a maioria dos 

ambientes domésticos não foi projetada para espaços de trabalho eficientes, esses subsídios/

benefícios forneceram o suporte financeiro necessário para apoiar efetivamente o trabalho 

remoto, incluindo o pagamento pelo aumento do custo de serviços públicos e eletricidade.

MA. AGNES “GIGI”  
L. ALCASID 
DIRETORA 
EXECUTIVA E 
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SÊNIOR, 
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CONVERSAS SOBRE REMUNERAÇÃO 

O efeito cascata da inflação e do aumento dos custos é o maior desafio para reter talentos, 

especialmente funcionários altamente qualificados e especializados. Nas Filipinas, as 

organizações sofreram mais pressão e competição para reter seus melhores talentos. Esses 

talentos pediam salários mais altos ao mesmo tempo que vinham para a mesa com mais 

opções de emprego de empresas regionais e globais que agora podem contratar qualquer 

pessoa de qualquer lugar. Como a sustentabilidade de um esquema de remuneração 

baseado em desempenho é um desafio no atual ambiente de negócios volátil, há uma 

mudança para um pacote de remuneração mais equilibrado que racionaliza o pagamento 

garantido em relação ao pagamento variável.

Como exemplo específico, 1,4 milhão de filipinos são empregados por meio de empresas de 

terceirização (incluindo serviços compartilhados, empresas de terceirização de processos de 

negócios ou BPOs e call centers). Para as empresas pertencentes a essa indústria, onde a 

guerra pelo talento é uma constante, as empresas adaptaram as seguintes estratégias:

• Desenvolver uma estratégia de contratação que inclua colaboradores em todas as etapas 
do ciclo de carreira.

• Fazer uma Análise de Custo-Benefício (CBA) do custo e eficácia do serviço dos parceiros e 
aderir aos parceiros/empresas com maior rendimento/conversão de talentos que são 
contratações de qualidade.

• Usar a Gigsters para corrigir requisitos cíclicos e, se possível, acessar um novo local ou site 
com um perfil melhor, onde você ainda pode aproveitar a arbitragem de mão de obra.

SOLUÇÕES DE CONSULTORIA

A grande maioria das organizações que sobreviveram à pandemia nas Filipinas teve que se 

concentrar em fortalecer ou melhorar a comunicação com os funcionários sobre o efeito da 

inflação nos resultados das empresas, além de reforçar uma cultura que promova e apoie as 

necessidades dos filipinos de uma comunidade familiar unida no trabalho. O último é 

significativo e reforça o primeiro, pois os empregadores estão pedindo aos funcionários que 

entendam que a retenção de funcionários é a prioridade atual para a maioria das organizações.

A equipe de Gigi fornece aconselhamento e assistência na formulação de estratégias para 

melhorar os resultados de custo versus benefício para planos baseados em risco, bem como 

programas autossegurados e autoadministrados. Como a maioria das empresas se concentra 

na área médica como uma âncora para atrair e reter talentos, eles ajudam a alinhar as 

necessidades individuais dos funcionários com as restrições orçamentárias das empresas.

Em resposta ao 
aumento dos 
custos, o suporte 
médico para 
membros da 
família e outros 
dependentes 
tornou-se um 
foco crescente 
para muitas 
organizações.



AMÉRICA DO SUL 

Abordar a retenção de funcionários 
de vários ângulos
ENCONTRAR OS BENEFÍCIOS CERTOS

Na Colômbia, as organizações estão gerando estratégias para reter talentos alinhadas ao 

desafio de reduzir custos como:

• Auxílio home office • Preservação de benefícios com o mínimo  
custo possível

• Equalização gradual dos salários • Opções de planos voluntários de seguro

No entanto, no mercado brasileiro, as organizações estão adquirindo serviços cada vez mais 

agregados com seus fornecedores de bem-estar e provedores de benefícios, e capitalizando 

essas parcerias existentes para entregar mais serviços a seus funcionários, tais como: 

soluções financeiras, EAPs, programa de desconto em academia, programas de gestão de 

saúde e teleatendimento em saúde mental.

Da mesma forma, no Peru, Adolfo Mesones, Gerente de Saúde e Benefícios, observou que a 

pandemia de COVID-19 alterou os serviços de atendimento ao cliente e atividades físicas, 

como nutrição, onde ofereciam o escopo de serviços a funcionários e familiares. Além disso, 

serviços de bem-estar e estabilidade emocional são fornecidos para promover atividades 

fora do horário de trabalho, como ioga, pilates, mindfulness e dança.
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CONVERSAS SOBRE REMUNERAÇÃO 

Raúl Ossandon Gormaz, Gerente Comercial no Chile, observou que a diferença no impacto 

da inflação é baseada no tamanho de uma empresa. Organizações de maior porte e com 

posição de mercado mais dominante tiveram menos impacto devido ao fato de seus 

funcionários terem acordos coletivos (como reajustes salariais mensais ou trimestrais, 

bônus etc.), que lhes permitem lidar com níveis mais altos da inflação. O problema está nas 

empresas de médio e pequeno porte que são impactadas por meio de sua receita. Como 

essas empresas não podem repassar os custos operacionais mais altos para seus preços, 

isso impacta fortemente suas margens. Nesses casos, os funcionários também são 

impactados no que diz respeito à remuneração. As autoridades econômicas anunciaram 

que estão avaliando um plano de ajuda para esses cenários.

No Brasil, a folha de pagamento é uma grande parte do orçamento da empresa. Os 

aumentos salariais são negociados anualmente com o sindicato, e a inflação oficial é 

adicionada para discutir os reajustes salariais. Nesse cenário, é possível observar a 

percepção de redução de benefícios por parte dos colaboradores.

SOLUÇÕES DE CONSULTORIA

Clara Inés Montoya Ruiz, Vice-Presidente de Benefícios da Colômbia, diz que sua equipe tem 

apoiado os clientes durante esse período buscando no mercado as melhores opções em 

termos de cobertura e preço, procurando alternativas de risco ou provedores que possam 

assumir o risco (como empresas de assistência).

No Brasil, Filipe Nicodemos, Diretor de Employee Benefits, conta que sua equipe está 

ajudando seus clientes a desenvolver parcerias com fornecedores terceirizados que oferecem 

benefícios como app de saúde mental (Teleatendimento), programas e descontos em 

academia, empréstimo com desconto em folha, EAP ou concierge de saúde. Alguns desses 

serviços são oferecidos sem custos, e outros são oferecidos com custos baixos para as 

organizações e seus funcionários. Como consultores, a equipe de Filipe auxilia na 

implementação, oferecendo análises estratégicas e construindo a estratégia em conjunto 

para que todos tenham uma visão holística.

Em um esforço 
para oferecer 
mais serviços 
aos funcionários, 
as organizações 
estão adquirindo 
serviços cada vez 
mais agregados 
com fornecedores 
de bem-estar e 
provedores de 
benefícios.
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ESTADOS UNIDOS

Expandir os benefícios e aumentar o 
suporte relacionado ao trabalho
ENCONTRAR OS BENEFÍCIOS CERTOS

Nos EUA, os custos mais altos de combustível e transporte podem retardar as iniciativas  

de “retorno ao trabalho”, pois simplesmente será muito caro esperar que grupos de 

trabalhadores voltem ao escritório. Algumas organizações estão oferecendo “bolsas” 

temporárias, incluindo cartões para combustível e pagamentos mensais para mitigar os 

impactos recordes no preço da gasolina. Os empregadores que não prestam assistência 

podem ver a rotatividade contínua com base no estilo de vida, pois os funcionários buscam 

um horário alternativo e ambientes de trabalho híbridos que não estão sendo oferecidos em 

seu local de trabalho atual.

Jeff Leonard, Líder da Linha de Negócios de Serviços Financeiros e de Aposentadoria, 

observou que, quando se trata de lidar com empréstimos estudantis, algumas organizações 

estão adotando uma abordagem mais direcionada, oferecendo benefícios para diminuir  

a carga financeira geral de um funcionário, como assistência infantil e negociação de  

férias ilimitadas.
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Também é importante notar que os departamentos de RH, que já estão sob pressão com 

complexos fatores operacionais e do mercado de trabalho, são levados ao limite com 

diversidade, equidade salarial, mudança de cultura e pressões da marca empregadora.  

O aumento da rotatividade impulsionada pela inflação está levando esses departamentos de 

RH a procurar assistência interina para funcionários, soluções pontuais e suporte “gratuito” 

adicional de parceiros fornecedores de RH existentes.

CONVERSAS SOBRE REMUNERAÇÃO 

Scott Hamilton, Líder da Linha de Negócios de Consultoria de Remuneração e Recursos 

Humanos, observou que, assim como a inflação afeta os negócios, também afeta os 

aumentos de preços ao consumidor, que estão fazendo com que os trabalhadores exijam 

salários adicionais e/ou mudem de emprego para suportar o estilo de vida. Saúde, varejo  

e outros setores com fortes necessidades de emprego em serviços têm aumentado 

rapidamente os salários e oferecido benefícios adicionais e/ou horários flexíveis para reter e 

atrair funcionários.

Independentemente disso, todos os setores estão enfrentando níveis mais altos de gaps de 

habilidades críticas e rotatividade de liderança (devido em parte à Grande Demissão), o que 

está forçando as empresas a adicionar dinheiro de retenção aos principais acordos de 

remuneração de funcionários. O dinheiro de retenção é um custo de mão de obra “oculto” 

que pode não atingir os resultados operacionais por 12 a 24 meses. No entanto, à medida que 

os acordos de retenção expiram, os funcionários esperam que a remuneração total reflita os 

valores atualizados.

SOLUÇÕES DE CONSULTORIA

Thomas Belmont, Líder da Linha de Negócios de Saúde e Benefícios, identificou que as 

pressões devido ao aumento dos salários e o custo total geral da remuneração acabarão por 

impactar a estrutura de benefícios à medida que os empregadores se esforçam para reduzir 

os gastos. Programas como a gestão de sinistros e os Acordos de Reembolso de Saúde para 

Cobertura Individual (ICHRAs) podem oferecer algumas informações importantes para a 

otimização de custos.

Além disso, observou-se que provavelmente haveria um aumento nos custos com saúde, 

bem como no custo para atrair e reter funcionários que buscam salários mais altos.  

A equipe de Consultoria de Remuneração e Recursos Humanos de Scott Hamilton ajuda as 

organizações a avaliar alternativas, como contribuições baseadas em salários, para equilibrar 

a remuneração geral.

A rotatividade 
impulsionada 
pela inflação 
está levando os 
departamentos 
de RH a buscar 
assistência 
interina para 
funcionários, 
soluções pontuais 
e suporte 
“gratuito” 
de parceiros 
fornecedores de 
RH existentes.
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Há muitas pressões que as organizações enfrentam todos os dias, e 

gerenciar os resultados enquanto cuida de seus funcionários durante 

um período de inflação aumenta a complexidade desse desafio. Desde 

conversas sobre remuneração até a identificação de um pacote de 

benefícios deliberado, a Gallagher ajuda — analisando os dados dos seus 

planos e benefícios de saúde — a implantar e traçar estratégias do que é 

certo para sua organização.

Entre em contato com seu consultor da Gallagher hoje mesmo para ver 

como podemos ajudá-lo a enfrentar seu futuro com confiança.

https://www.ajg.com/

