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Qual é a melhor empresa para se trabalhar? Será a que 
paga melhor… a que tem os melhores benefícios, mais 
flexibilidade, mais equilíbrio vida profissional/vida 
pessoal? Ou será que tudo isto já mudou e hoje é uma 
coisa completamente diferente?
Uma grande parte das estratégias de Employer Branding 
estão centradas no conceito do Best Place to Work ou, em 
contexto nacional, das melhores empresas para trabalhar, 
numa ótica muito assente nos pacotes de benefícios, e 
numa visão de RH, muitas vezes desalinhada com a marca 
e identidade corporativa. Pensar no branding de uma 
organização nestes termos pode facilmente conduzir- 
-nos a centrar toda a estratégia precisamente nos aspetos 
que, hoje, não são os mais valorizados pelas pessoas (ou 
tendem a ser cada vez menos valorizados). 
Propomos um breve exercício de reflexão. O que mudou 
na sua visão do trabalho durante e após a Pandemia?
O que valoriza hoje no seu local de trabalho é o mesmo 
que valorizava antes? O que procuram hoje os seus 
candidatos em processos de recrutamento? As perguntas 
que fazem dizem respeito a estes aspetos?
Falemos de factos… num estudo recente da PWC, Global 
Culture Survey 2021, cerca de 69% dos líderes seniores 
indicam que o sucesso das equipas na gestão da Pandemia 
está relacionado com a cultura organizacional. No estudo 
Employer Brand Research 2021 da Randstad são apresentados 
vários dados relativos, mas destacamos que 96% dos 
participantes concordam que o alinhamento entre os 
valores pessoais com a cultura da organização é um 
elemento-chave para a satisfação no trabalho. E uma 

curiosidade… sabia que, de acordo com um estudo do 
LinkedIn, verificou-se um aumento, desde 2019, de 67% no 
engagement de publicações que mencionam a cultura das 
empresas?
Desenganemo-nos se ainda pensamos que os 
diferenciadores no Employer Branding se relacionam 
com as condições de trabalho… muito tem mudado nas 
dinâmicas de trabalho nas organizações, mas as novas 
gerações, a sociedade de hoje e a Pandemia têm vindo a 
transformar por completo a forma como encaramos o 
trabalho, os colegas, e as empresas em si. 
Se queremos pensar hoje em Employer Branding temos 
de o associar à identidade mais profunda da organização, 
à essência da sua cultura, às vivências e forma de estar 
e ser, ao propósito e valores fundamentais. Não se trata 
apenas de alinhar com a marca corporativa, seguindo 
a lógica de “trate os seus colaboradores como trata os 
seus clientes”, mas sim de integrar uma identidade 
única, externa e interna, e mostrar ao Mundo quem 
somos, como somos e como vivemos. Lembre-se que 
vivemos num mundo FANI (Frágil, Ansioso, Não Linear 
e Incompreensível) e que pouca coisa hoje pode ser 
previsível, que as pessoas mudam com maior facilidade, 
que tudo se altera a qualquer momento, mas que as 
grandes marcas (e as grandes pessoas), alicerçadas 
numa forte consistência entre o que se diz e o que se faz, 
permanecem e têm sucesso a longo prazo. 
Por isso talvez devêssemos deixar de pensar no Best Place 
to Work e começar a pensar no Best Place to Grow, Best Place 
to Feel, ou simplesmente no Best Place to Be. 
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