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garantir uma melhor
experiência do funcionário?
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Nos últimos meses, o novo coronavírus (COVID-19) se espalhou rapidamente pelo mundo, causando
perturbações significativas e sem precedentes nas organizações, na economia e na força de
trabalho. Mudando tudo, desde onde as pessoas trabalham até como elas interagem com líderes,
colegas e clientes.

Agora, há sinais de que a pandemia está afetando as expectativas fundamentais dos funcionários
sobre o trabalho. Por exemplo, um estudo recente descobriu que quase metade dos funcionários
desejam continuar trabalhando remotamente após o fim da quarentena. Outra pesquisa mostra que,
à medida que os níveis de estresse induzido pela pandemia aumentam, o interesse pela saúde e
bem-estar pessoal aumenta.

Para os líderes e tomadores de decisão de RH, isso levanta uma questão crítica: sua proposta de
valor para o funcionário (EVP) está alinhada com as necessidades atuais e futuras de sua força de
trabalho? As recompensas, benefícios e incentivos que você estava usando para atrair, envolver e
reter talentos antes do COVID-19 ainda são tão relevantes em um mundo de trabalho
dramaticamente alterado?

COVID-19 está causando um grande impacto no mundo do
trabalho



Quão pronto
você

realmente
está?

76% das empresas
disseram que o RH é a área responsável pela

transformação digital das empresas!
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RH Hoje e a Era Digital

Fonte: Relatório de Talent Trends 2020 - Mercer

dos executivos planejam

redesenhar
suas organizações para

adaptá-las ao futuro do trabalho!

98%
Expectativa

The right
cost and
shape

The right
Experience

The right
Talent
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Employee
Experience (EX)
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• Necessidades básicas:
salário, benefícios,
segurança;

• Trabalhadores são
ativos a serem retidos;

• Salário e benefícios
por tempo e produção.

Contrato de fidelidade
(século XX)

• Necessidades psicológicas:
realização, camaradagem,
equidade;

• Trabalhadores são ativos a
serem adquiridos e
otimizados;

• Conjunto mais amplo de
recompensas (remuneração,
benefícios, carreira e
experiências) em troca de
envolvimento organizacional.

Contrato de trabalho
(hoje)

• Necessidades de
crescimento:
propósito, significado,
prosperidade, impacto;

• Liderado por pessoas,
tecnologia ativada,
pessoas e máquinas juntas
para criação de valor máximo;

• Experiência gratificante
em troca de uma ampla
gama de contribuições.

Contrato de experiência
(o novo capítulo)

O caminho a seguir requer uma mudança na maneira como investimos
nas pessoas

1. 2. 3.
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Cultura, pessoas e
líderes, trabalho,

programas e
processos, local de

trabalho /
tecnologia

Eventos da vida,
eventos da

carreira, eventos
da organização

eventos
A sequência de

momentos na jornada
de um funcionário,

com e sem script

Ambiente
Ambiente

Os pontos de contato,
moldados por interações

dentro da organização

Funcionário
Minhas expectativas,

moldadas por quem eu sou
e pelo que valorizo

employee
experience

an organization

Mercer 2020 Global Talent Trends

As empresas que
excedem suas metas de

desempenho têm 3 vezes
mais probabilidade de ter

a experiência dos
funcionários como parte
central de sua estratégia

de pessoal

A experiência do funcionário é importante As recompensas são um
campo de batalha fundamental para a entrega de excelente EX
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Momentos que importam

Primeiras
impressões

fase de contratação

Pronto para começar
me sinto empolgado para

iniciar nessa empresa

Acompanhamento
sempre faço

acompanhamento da minha
carreira com meu gestor,
atualizo os planos e me

preparo sempre

Me sinto
empolgado

percebo que não sou
apenas um número

Reconhecimento
sou reconhecido pelo meu

trabalho

Desligamento
eu indico a empresa,

foi uma excelente
jornada na minha

vida

Fases da vida
não tenho receio de

ter filhos e ser
impactada no

trabalho

Quando falamos de EX, é preciso se preocupar com cada etapa da jornada
do funcionário!
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Transformação
da força de
trabalho - EVP
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O que temos mais escutado dos nossos clientes?

• O talento que ocupa as funções mais seniores nas empresas
complexas e influentes tem um grande impacto no
desempenho sustentável dos negócios.

• Como resultado, a Empresa faz um investimento significativo
na identificação, desenvolvimento e crescimento profissional
de seus funcionários (principais talentos).

• Os benefícios desse investimento só podem ser percebidos
se os melhores talentos cumprirem seu potencial e
permanecerem na organização por um longo prazo.

 Estabilidade e Otimização financeira:

 Equilibrar a saúde financeira e dos funcionários

 Criar um novo futuro / pronto para recuperar.

 Liderando pela incerteza.

Além disso...
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Uma estratégia e estrutura de recompensa envolve mais do que
benchmarking. Como sua empresa pode atender às necessidades
exclusivas de seus funcionários?

Eu sou um
desenvolvedor que
equilibra escrever a
melhor plataforma
com criar meus
filhos. Eu preciso de
flexibilidade e ver
meu desempenho e
habilidade
recompensados

Sarah

Faço parceria com os
restaurantes de nossos
clientes durante o dia e
como no lugar mais legal
da cidade à noite. Eu
quero viver nos lugares
mais legais e ter a
oportunidade de ir à
minha academia favorita

Ivo

Sou ambicioso e talentoso
e quero progredir
rapidamente. Estou
disposto a trabalhar em
qualquer lugar do mundo
para melhorar minha
experiência e desenvolver
minha carreira

Anna

Eu sou um grande
profissional de
marketing digital
com uma família para
apoiar e um histórico
médico complexo.
Preciso saber se
posso obter o suporte
de que precisamos se
algo acontecer

Mike Ayden

Acabei de começar e
agora quero espaço para
descobrir meu caminho e
dinheiro para cervejas
com meus colegas. Quero
trabalhar em um
ambiente divertido e
receber apoio para
encontrar meu caminho.
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Um tamanho não serve para todos

Ação direcionada ROIPersonalizada
Descubra as
preferências
exclusivas de
sua força de

trabalho

Adapte as ofertas
para atender às

diversas
prioridades da

força de trabalho

Priorização
Entenda as
principais

preocupações
de cada

segmento de
funcionários

Garanta o valor
máximo das
pessoas que

praticam
investimentos
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Compensation • Focado internamente
• Aumentos garantidos

• Maior transparência
• Personalização
• Projetando para resultados

• Orientado para o mercado
• Pagar pela performance
• Segmentação e
Diferenciação

Benefits • Estático
• Garantido / baixo custo
• Responsabilidade da
empresa

• Ofertas expandidas com
suporte de decisão
personalizado

• Foco em cuidados baseados
em valores

• Custo mais alto
• Responsabilidade do
Funcionário

Well-being • Enfase no bem-estar (físico,
financeiro, emocional)

• Foco no valor do investimento

• Enfase no bem-estar físico
• Foco no retorno do
investimento

• Enfase na pessoa inteira
(comunidade, propósito)

• Foco em resultados baseados
em evidências

Careers • Opções de carreira rígidas e
previsíveis

• Horários de trabalho estáveis,
fixos e previsíveis

• Carreiras com curadoria do
empregador

• Aumento de contratantes
independentes / agentes livres

• Caminhos de carreira
orientados para o funcionário

• Acordos de trabalho flexíveis

Ontem Hoje Amanhã

As ofertas das empresas também estão mudando
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Uma abordagem holística para recompensas totais
Mudança de recompensas totais para proposta de valor
exclusiva para um indivíduo

Crie poder de permanência por meio de uma proposta única com
propósito
Forneça-me um trabalho significativo e gratificante que importe
Tenho orgulho de trabalhar para uma empresa que causa um impacto
positivo na sociedade por meio de uma missão e visão convincentes
Ajude-me a sentir que pertenço aqui

Fornece uma compensação
competitiva e oferta de benefícios

• Pague-me de forma justa e
competitiva

• Recompense minhas contribuições
• Fornecer programas para gerenciar

saúde e riqueza

Crie uma experiência diferenciada
• Apoie-me na minha jornada de carreira
• Dê-me flexibilidade para fazer o trabalho

"funcionar" para mim
• Ajude-me a gerenciar meu bem-estar físico,

financeiro e emocional

C O M P E N S A T I O N B E N E F I T S

C A R E E R S W E L L - B E I N G

P U R P O S E

C U LT U R E

Para construir uma
experiência de
funcionário que fará
com que o talento certo
deseje ingressar,
permanecer e prosperar
O modo como uma organização
gerencia seus ativos de capital
humano - sua força de trabalho - tem
um impacto profundo em seu
sucesso.

A capacidade de atrair, desenvolver,
reter, motivar e envolver a força de
trabalho certa é crítica para que uma
organização cumpra sua estratégia
de negócios.

As organizações que abordam essas
questões por meio de uma estratégia
holística de recompensa total, com
foco nos fatores e práticas que geram
valor para o negócio de maneira
exclusiva, podem construir uma
vantagem competitiva sustentável.
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O foco no futuro requer uma estrutura flexível.

Compre talento

Atrair talentos com base
na missão e cultura

C O M P E N S A T I O N B E N E F I T S

C A R E E R S W E L L B E I N G

P U R P O S E

Construir Talento
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79% dos executivos
esperam que os
trabalhadores
temporários e
freelancers vão substituir
o empregado de tempo
integral.

Falando sobre GIG Economy

40% das empresas estão planejando aumentar
sua atuação no GIG workers…

…mas apenas 13% gerencia proativamente o
processo de engajar os “GIG workers”.
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G E S T Ã O  D E
C U S TO S

N E G O C I A Ç Õ E S
S I N D I C A I S

R E T E N Ç Ã O  D E
H I - P O s

E N G A J A M E N T O

P R O G R A M A S  D E
R E C O N H E C I M E N T O

B E N E F Í C I O S
F L E X Í V E I S

E V P /
AT R A Ç Ã O

R O TAT I V I D A D E

Aqueles que buscam programas de benefícios flexíveis, gestão de
custos/orçamento de recompensas e benefícios.

Populações alvo, como sindicatos, contratados que podem negociar
recompensas a nível de grupo

Otimizar pacotes de recompensas para reter talentos-chave

Melhorar o engajamento do funcionário ou a cultura da empresa

Avaliar oportunidade de reconhecimento e crescimento de carreira (com
base não monetária)

Avaliar o interesse e o uso de políticas de trabalho flexíveis

Criar uma EVP forte para recrutamento / atração de talentos-chave

Redução da rotatividade em geral ou de segmentos-chave

Fatores impulsionadores de uma EVP
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Estratégia de EVP - combina quatro perspectivas

EMPRESA FUNCIONÁRIOS

MERCADO CUSTO
Employee
experience

Reflita os resultados de que sua empresa precisa e
a nova estratégia

O que  a nossa força de trabalho  de trabalho
valoriza?

Considere as últimas tendências competitivas
e pense no futuro

Nossos investimentos são efetivos e sustentáveis?

Source: Client example

People

Your
Compan
y
Strategy

Para otimizar
recompensas para
o que os
funcionários mais
valorizam
Globalmente, as percepções de
nossas pesquisas de engajamento
mostram que 1 em cada 3
funcionários diz que está satisfeito
com seus empregadores, mas ainda
está pensando em sair.

Os locais de trabalho do setor de
tecnologia valorizam as pessoas e
pensam cuidadosamente sobre como
criar experiências que atendam a
todas as necessidades de seus
funcionários. Para otimizar
cuidadosamente os programas de
recompensas, eles são mais
propensos a:
• Entenda melhor suas

preferências de força de
trabalho e inclua a voz de seus
funcionários ao projetar
programas de pessoal,

• Oferecem uma série de
benefícios que atendem às
necessidades individuais e
exclusivas de sua força de
trabalho e apoiam a cultura
cuidadosamente selecionada.



Copyright © 2020 Mercer (US) Inc. All rights reserved. 19

Nosso ponto de vista: garantindo uma estratégia de recompensa total

Para se ajustar ao futuro, uma nova estratégia de
recompensa total precisará evoluir a abordagem

existente de Sua Empresa para refletir:

• Um novo mandato global e um novo campo de batalha para talentos

• Mudanças nos tipos de funções e funcionários que são necessários para
ter sucesso nesta nova era

• Mudanças nos tipos de habilidades e competências que a organização
exige

• Mudanças na maneira como os funcionários existentes fazem seu
trabalho

• Mudanças na forma como a organização reconhece o desempenho e
recompensa os funcionários por meio de uma proposta de valor mais
ampla para o funcionário

• Mudanças no cenário de recrutamento conforme a competição por
talentos se intensifica

• Em última análise, significa que diferentes maneiras de recompensar as
pessoas estão cara a cara como nunca antes

A ampla gama de práticas que uma estratégia de
recompensas adaptada ao futuro precisa abordar

inclui:

• Adaptação do (s) modelo (s) de recompensa existente (s)
com ênfase em habilidades, meritocracia, rápida progressão
e mobilidade dos funcionários, contribuição coletiva

• Desenvolver estruturas de recompensa que permitem um
forte senso de propriedade compartilhada, conforme visto
por meio do uso de prêmios de capital em organizações de
tecnologia

• Uma forte ênfase no propósito, refletida em práticas que
incentivam o emprego responsável e propostas de D&I que
apoiam a progressão igual

• A proposta de carreira está no cerne do "negócio", com um
movimento em direção a um trabalho significativo e com
propósito

• Alta transparência, aumentando a ênfase na defesa da
gestão de princípios e estruturas de recompensa
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Abordagem total Rewards

Dinheiro

É tudo o que o
empregado recebe
em dinheiro.

O que me faz sentir bem

São todas as coisas que
fazem você se sentir bem. O
que toca, te faz ter orgulho
de pertencer.

O que me faz economizar

São todas aquelas coisas
que não são dinheiro, mas
que geram uma economia de
dinheiro.

O que beneficia a mim e
minha família

Não é dinheiro, nem geram
uma economia de dinheiro,
mas é tudo o que a empresa
concede que impacta
positivamente os
funcionários e família..

Facilidades

São todas as coisas que
fisicamente têm na empresa
que ajudam a realizar o
trabalho.
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Quantificando os benefícios
Exemplos para simplificar

Dinheiro O que me faz sentir bem O que me faz economizar O que beneficia a mim e
minha família

Facilidades

• 13ºsalário
• Férias
• PLR (Anual)
• Remuneração Variável
• Salário

• Eu valorizo a oportunidade
de liderar equipes ou
projetos

• Gosto da relação que tenho
com minha liderança

• Equilíbrio entre a vida
pessoal e profissional

• Eu gosto do meu ambiente
de trabalho e colegas

• Gosto do que faço
• Desafios  e Reconhecimento

pelo meu trabalho

• Auxílio Creche
• Subsídio de Idioma
• Automóvel
• Reembolso Seguro

Automóvel
• Celular
• Empréstimo

Consignado
Previdência Privada

• Vale - Alimentação
• Vale – Refeição
• Estacionamento ou

Fretado

• Assistência Médica
• Vacinas
• Seguro de Vida
• Gympass
• Recesso e pontes de feriado
• Licença Maternidade e

Paternidade Estendida
• Recesso de final de ano
• Horário Flexível
• Short Friday
• Happy Day
• Programa de qualidade de

vida

• Copa
• Posto Bancário
• Espaço para

Amamentação
• Sala de Jogos
• As instalações no meu

trabalho são muito boas
• mercearia
• Ambulatório
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Qual é a
mudança de
mentalidade
para o RH?
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Mudança #1: funcionários como clientes

Mudança #2: entender a jornada de ponta a ponta

Mudança #3: design para a interação direcionada

Mudança #4: cocriar soluções
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Sarah

“Estou focada em
construir minha carreira
e equilibrar a vida com
minha família”

Marketing de produto

Entenda os
diversos desejos,
necessidades e
pontos críticos de
seus clientes - seus
funcionários

Mudança #1:
funcionários
como clientes
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JUNTA-SE A XYZ CO.
Designada para
minha equipe e
primeiro projeto!

INSCRITA EM
BENEFÍCIOS
Demorou um
pouco para
descobrir!

OFFSITE INCRÍVEL
Essa empresa vai a
lugares incríveis!

NOVA
OPORTUNIDADE
Ansiosa para
aplicar minhas
habilidades a uma
nova função

ESTOU PERDIDA
Ugh! Não
consigo
encontrar o que
preciso para
realizar meu
trabalho

NAVEGANDO NA MINHA
CARREIRA
Wow, realmente tenho
muitas oportunidades
dentro na minha própria
empresa!

TEM UM BEBÊ
Confusa com a
política de
licença
maternidade

VOLTOU AO
TRABALHO
Estressante e
sobrecarregada

Navegar na
experiência
pelas lentes
de um
funcionário
divide os
silos no RH e
nas funções

Mudança #2: entender a jornada de ponta a ponta

Sarah

“Estou focada
em construir
minha carreira e
equilibrá-la com
minha família”

Marketing de
produto
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JUNTA-SE A XYZ CO.
Designada para
minha equipe e
primeiro projeto!

INSCRITA EM
BENEFÍCIOS
Demorou um
pouco para
descobrir!

OFFSITE INCRÍVEL
Essa empresa vai a
lugares incríveis!

NOVA
OPORTUNIDADE
Ansiosa para
aplicar minhas
habilidades a uma
nova função

ESTOU PERDIDA
Ugh! Não
consigo
encontrar o que
preciso para
realizar meu
trabalho

NAVEGANDO NA MINHA
CARREIRA
Wow, realmente tenho
muitas oportunidades
dentro na minha propria
empresa!

TEM UM BEBÊ
Confusa com a
política de
licença
maternidade

VOLTOU AO
TRABALHO
Estressante e
sobrecarregada

Experiências
impactantes
(momentos
importantes)
requerem
pontuação com
toque humano
personalizado,
enquanto outras
experiências
podem ser
simplificadas e
automatizadas

Sarah

“Estou focada
em construir
minha carreira e
equilibrá-la com
minha família”

Marketing de
produto

Mudança #3: design para a interação direcionada
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Traga funcionários e
líderes para a mesa
e inovem e criem
juntos

Mudança #4:
cocriar
soluções
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Uma nova maneira de trabalhar

Escutar as
pessoas

Criar grupos
de personas

e Gerar
insights

Ação

• Investigar através de um diagnóstico
quantificando todo o EVP (ou seja,
todos os programas, processos e
políticas que a empresa tem)
mapeando o nível de importância que
os funcionários dão a todas essas
recompensas que a empresa possui e
o quão estão satisfeitos com cada
uma)

• Construir roteiro para
mudanças com base em
prioridades

• Desenvolver a experiência /
comunicação do funcionário e a
estratégia de gestão da
mudança

• Determine a governança do
plano de recompensas e as
necessidades

• Desenvolva um plano de
trabalho de implementação
para alcançar os resultados
desejados

Co-criar
soluções

Ongoing

• Co-criar a estratégia com o
envolvimento dos principais
stakeholders e funcionários
(através de um WKS de design
thinking) para discutir e criar ideias
baseadas no custo, risco, esforço,
prazo e necessidades

• Desenvolva perfis dos
segmentos dentro de sua
população; direcionado, com
base em necessidades e
desejos únicos, dados
demográficos

• Gerar insights, análises,
conectadas com a estratégia,
expectativa e negócio da
empresa.

Exemplos



Copyright © 2020 Mercer (US) Inc. All rights reserved. 29
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DESFAVORECEM A RETENÇÃO PROMOVEM A RETENÇÃO

ANÁLISAR A MANUTENÇÃO REVER OS INVESTIMENTOS / COMUNICAÇÃO

As pessoas valorizam muito
esses itens, mas não percebem
esforços adequados da empresa

A empresa está fazendo um
bom trabalho e as pessoas
valorizam muito esses itens

O esforço da empresa não é
percebido nesses itens e os
funcionários não os valorizam
tanto

A empresa está fazendo um
bom trabalho, mas as pessoas
não valorizam esses itens
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Grau de Satisfação do Empregado
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40%

30%

20%

10%

100%

60%

70%

90%

80%

Subsídio de
Idioma

Vale Refeição

Recesso
entre Natal e
Ano Novo

Treinamentos

Gasolina

Horário
Flexível

Almoço -
Restaurante
no local

Assistêncio
Odontológica

Oportunidade de
liderar equipes ou
projetos

Gosto do
que faço

Oportunidades
de crescimento

Carro

Vale
Alimentação

Reconhecimento
pelo meu trabalho

Auxílio
Creche

Ambiente de
trabalho

Estacionamento

Seguro
de Vida

As instalações

Assistência
Médica

Empréstimo
Consignado

Café da Manhã

Relação que tenho
com meu chefe

Presentes
Transferencias e
intercambios

Interação
Internacional

Convênios
Projecto
Tanner

Equilibrio
entre vida
pesoal e
profissional

Ginastica
Laboral

AltaBaixo

Indice de Retenção

Exemplos
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O mais Valorizado
Nível de Satisfação

Benefício Ele não sabe o
que ele tem

Gasolina (para os que possuem carro da empresa) 4.5 0%
Carro 4.0 0%
Vale Alimentação 3.7 0%
Estacionamento 3.5 3%
Subsídio de Idioma 3.3 11%
Empréstimo Consignado 3.2 25%
Vale Refeição (para a equipe de Vendas) 2.9 14%
Auxílio Creche 2.8 43%

Classificação Média

Exemplos
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Perguntas qualitativas
Anseios

Exemplos
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Percepção
Antes e Depois

Quando entrei, o que me
parecia mais valioso foi:

Agora, o que me
parece mais valioso é:

Exemplos
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Percepção

Você reduziria ou eliminaría: Você aumentaria ou implementaría:

Convênios

Nada

Benefícios

Brindes

Custos/ despesas
desnecessários

Benefícios

Previdência Privada

Outros

Melhorias

PLR , Bônus

Se você pudesse reduzir / eliminar alguns componentes em troca
de aumentar / implementar outros, o que
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Conclusões
Conceitos que de acordo com as respostas obtidas são pontos de
atenção:

Em caso de melhorias ou mudanças no que é atuamente oferecido, torna-se necessário um processo adequado de Comunicação
para gerar um impacto positivo imediato.

Sem custo ou baixo custo Custo controlado Investimento necessário

Programa de equilíbrio entre
vida pessoal e  trabalho

Programa de capacitação
e desenvolvimento Bônus por desempenho

Short friday Plano dental Previdência Privada

Programa de reconhecimento
intangível Dias de descanso adicionais Vale alimentação

Exemplos
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Q&A


