Unificação de experiências
para pessoas e lugares
“Em nenhum outro momento da história tivemos esta
grande oportunidade de reinventar o trabalho...e de
torná-lo realidade.”

— Graham Waller, Analista vicepresidente da Gartner

A nova era do trabalho está aqui

O ponto de inflexão atual entre a retenção de talentos e o trabalho flexível:

+

PESSOAS

4,5mil

Americanos abandonaram os seus
empregos em novembro de 2021

Os americanos estão se sentindo esgotados com
mais reuniões, conversas e mensagens fora do
horário comercial.
Fonte: Bureau of Labor Statistics

70%

Os funcionários não aceitarão um trabalho
que não permita o trabalho híbrido

Os funcionários desejam flexibilidade no local e na
forma como trabalham com 40% considerando
mudar de emprego em 2021

LOCAIS

3x

Os trabalhadores do conhecimento com
elevada flexibilidade têm três vezes mais
probabilidades de ter um desempenho alto

Os funcionários aumentaram as expectativas de
experiências conectadas dentro e fora do local
de trabalho.

40%

Fonte: Gartner

É esperado que os lugares compartilhados
aumentem 40% em 2023

O espaço de trabalho da próxima geração
servirá como destino de colaboração para os
funcionários que optarem por vir ao local.

Source: Gartner e Microsoft

Fonte: Gartner

Com o poder do HR Service Delivery e do Workplace Service Delivery, conecte-se e
envolva-se com seus funcionários, obtenha feedback com eficiência e adapte a maneira
como eles trabalham com opções simples e de autoatendimento no local de trabalho.

Unificação de experiências para pessoas e lugares
Conecte-se e envolva-se com funcionários de qualquer lugar para reter os melhores talentos:

HR Service
Delivery

+

1
Proporcionar experiências unificadas de serviço de funcionários em qualquer lugar
Um milhão de horas de produtividade desbloqueadas para funcionários da Coca-Cola
European Partners

2

Workplace
Service
Delivery

Permitir experiências flexíveis no local de trabalho com serviços digitais modernos
1,2 mil funcionários retornaram com segurança ao trabalho aos escritórios da Distell

3
Simplifique jornadas complexas de funcionários com fluxos de trabalho automatizados
A Spectrum Health oferece atendimento de qualidade ao paciente mais rapidamente,
encurtando os dias de integração

The world works with ServiceNow. Desenvolva experiências mais profundas e
interligadas, tome medidas significativas ouvindo os funcionários, e apoie o bemestar dos funcionários que trabalham em todos os setores e em qualquer lugar.

Seja apoiando a linha de frente ou trabalhando em
casa, as experiências digitais flexíveis fornecem aos
funcionários suporte pessoal e profissional.

Proporcione experiências equitativas para
dar prioridade ao bem-estar dos funcionários,
promova a retenção, e aumente a produtividade
em toda a sua força de trabalho.

ServiceNow HR Service Delivery e Workplace Service Delivery
Guiar os funcionários através de experiências complexas de forma rápida
e eficiente em qualquer lugar.
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