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Já há algum tempo, em nossas pesquisas sobre 
tendências em benefícios, observamos uma evolução 
constante no modo como as organizações e os 
empregados enxergam seus planos de benefícios. Hoje as 
empresas entendem que seus benefícios podem ter papel 
fundamental na configuração do tipo de organização que 
querem ser e no modo como são percebidas por seus 
colaboradores e por empresas pares. 

Nossa última pesquisa mostrou uma tendência de 
ampliação dos benefícios para incluir conceitos como o 
bem-estar. Hoje vemos esse movimento se intensificar, 
com as empresas adotando conceitos como inclusão 
e diversidade, responsabilidade social e políticas de 
trabalho flexíveis.

Entretanto, a medida em que se amplia o escopo do que 
se considera benefícios aos empregados, será que tais 
benefícios se mantêm realmente eficazes naquilo para o 
que foram criados?

�� As organizações estão aproveitando ao máximo seu 
pacote de benefícios?

�� As empresas estão realmente capacitadas para 
lidar com as necessidades de uma força de trabalho 
multigeracional em constante evolução?

A pesquisa Benefit Trends 2019/2020 mostra que 
apenas uma minoria de empresas considera que seus 
benefícios são verdadeiramente eficazes. Ainda que 
esse cenário possa ser explicado pela natureza mais 
ambiciosa dos programas de benefícios atuais, levanta-se 
a seguinte questão: o que as organizações podem fazer 
para garantir que os benefícios que oferecem a seus 
empregados realmente atendam às necessidades futuras 
tanto da empresa como dos empregados?

Introdução

O que as organizações podem fazer 
para garantir que os benefícios 
que oferecem a seus empregados 
realmente atendam às necessidades 
futuras tanto da empresa como dos 
empregados?
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A pesquisa Benefi t Trends 2019/2020, da Willis Towers 
Watson, examina as perspectivas, estratégias e 
práticas atuais das empresas, explorando os programas 
existentes, suas prioridades e os principais desafi os que 
enfrentarão nos próximos anos.

O estudo busca, ainda, entender em que direção 
caminham os benefícios, revelando o ponto em que as 
organizações se encontram hoje e onde almejam estar 
no futuro.

Recebemos respostas de mais de 4300 empresas 
que juntas empregam mais de 22 milhões de pessoas 
em 88 mercados em diversas partes do mundo. Essa 
abrangência permite que nossos resultados tragam
insights globais, além de profundidade regional e local.

Sobre a Pesquisa

Figura 1. Participantes por setor
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A Pesquisa Benefi t Trends 2019/2020 inclui respostas 
de mais de 4300 empresas de 88 mercados em todo o 
mundo, que empregam 22 milhões de pessoas.



Nossa abordagem

A pesquisa Benefit Trends 2019/2020 da Willis Towers 
Watson foi desenvolvida para fornecer uma visão geral 
da direção em que as organizações estão indo com seus 
programas de benefícios. O estudo baseia-se em cinco 
dimensões do gerenciamento e da otimização de programas 
de benefícios em todo o mundo. Neste relatório buscamos 
compreender os objetivos para essas dimensões e as 
principais tendências emergentes em cada uma delas.
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Insights baseados em dados para 
tomadas de decisão inteligentes

Portfólio de benefícios em linha com os 
objetivos da organização, com as normas 
de mercado e com as necessidades e os 

valores dos empregados.

Otimização do custo de 
financiamento dos benefícios por 

meio da alocação eficiente de 
gastos e riscos.

Promoção do engajamento dos 
empregados com os programas de 

benefícios para que estejam aptos a 
tomar decisões que maximizem o valor e a 

apreciação dos programas. 

Administração eficiente dos benefícios 
impulsionando a tecnologia e os 
recursos da organização.

Modernização  
da Estratégia  
de Benefícios

Um modelo operacional 
para planejar, executar 
e monitorar decisões 

“estratégicas” 
relacionadas aos 

programas de benefícios.

Análises, 
Insights 
e Supervisão
Decisões 
baseadas  
em dados

Administração  
e Operação:  
Eficiências  
operacionais

Portfólio:
Alinhamento  

otimizado 
de benefícios

Financiamento:
Eficiências de 
custos e riscos

Experiência dos 
Empregados: 
Engajamento dos 
empregados
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Pacífico 
Asiático

Europa, 
Oriente 
Médio e 

Ásia

América 
Latina

América  
do Norte

Aumento do custo dos benefícios 69% 53% 69% 79%

Diferença nos desejos e nas necessidades  
de uma força de trabalho multigeracional 55% 52% 59% 52%

Desafios de comunicação sobre  
escolha de benefícios 39% 41% 45% 52%

Impacto de mudanças regulatórias/ mudanças  
de benefícios estatutários 46% 33% 44% 32%

Falta de orçamento para realizar uma  
estratégia de comunicação eficaz 36% 35% 42% 30%

Falta de soluções tecnológicas apropriadas para entregar 
os programas de benefícios da empresa de modo eficaz 37% 34% 40% 30%

Falta de dados para mensurar os  
resultados do plano ou as mudanças no 

comportamento dos participantes
40% 34% 36% 30%

Falta de engajamento dos empregados nos programas 
de benefícios 34% 34% 33% 45%

Fragmentação de fornecedores e falta de ferramentas 
integradas 32% 32% 34% 31%

Sindicatos/acordos coletivos 12% 15% 27% 16%

Principais desafios enfrentados pelas empresas

Diversos desafios importantes emergiram da pesquisa, mas 
dois deles se destacam como preocupações relevantes em 
todos os mercados (Figura 2):

Estratégia de benefícios

Figura 2. Principais desafios para as empresas

�� O aumento do custo dos benefícios para empregados 
foi citado entre as principais preocupações por mais 
de três quartos (79%) das organizações na América 
do Norte e por 69% delas no Pacífico Asiático e na 
América Latina. Mesmo que seja percebido como um 
problema menos crucial no Oriente Médio, Europa 
e África (53%), o custo ainda é destacado como a 
questão mais importante para a região.

�� Os diferentes desejos e as necessidades de uma força 
de trabalho multigeracional representam o segundo 
maior desafio em todos os mercados, citado como 
problema crítico em mais de metade das empresas em 
todo o mundo.

Além disso, a comunicação com os empregados a respeito 
da escolha dos benefícios também surgiu como questão, 
especialmente na América do Norte (52%) e na América 
Latina (45%). Nesses locais, a falta de orçamento para a 
realização de uma estratégia eficaz de comunicação também 
é vista por 42% das empresas como um fator que exacerba o 
problema.

Os respondentes do Pacífico Asiático parecem preocupar-se 
mais com falhas nos dados que aqueles de outras localidades: 
40% alegam que a falta de dados para medir resultados dos 
planos ou mudanças no comportamento dos empregados é 
um dos principais desafios da estratégia  
de benefícios.

A pesquisa também destacou algumas diferenças importantes 
em todo o mundo. Quase metade (45%) das organizações 
na América do Norte citam a falta de engajamento dos 
empregados com os programas de benefícios como um 
desafio central, comparado com aproximadamente um terço 
em outras regiões.



7   Insights globais da pesquisa Benefit Trends 2019/2020, realizada pela Willis Towers Watson 

Figura 3. Atitude das empresas sobre a escolha de benefícios

Obs.: As percentagens indicam respostas “Em grande medida” e “Em muito grande medida”

A maior parte das organizações acredita que entende 
as necessidades e os desejos de seus empregados, 
mas poucas fora da América do Norte acham que estão 
adequadamente oferecendo flexibilidade e escolha a 
seus empregados (Figura 3). 

Menos da metade das empresas na Europa, Oriente 
Médio e África afirmam que seus pacotes de benefícios 
são moldados para atender às necessidades 
específicas de sua força de trabalho

Em que medida você concorda ou discorda das afirmações abaixo a  
respeito do pacote de benefícios da sua empresa?

Entendemos as 
necessidades de 
nossos empregados 
tanto quanto 
entendemos as 
necessidades de 
nossos clientes 
externos

Nosso pacote 
de benefícios é 
moldado para 
atender às diversas 
necessidades da 
nossa força de 
trabalho

Nosso pacote de 
benefícios oferece 
uma quantidade 
adequada de 
escolhas – nem 
demais nem de 
menos

A flexibilidade e a 
escolha são partes 
centrais do acordo 
empregatício

Nosso pacote de 
benefícios é um 
fator importante 
de motivação para 
que empregados 
se juntem à nossa 
organização

Pacífico 
Asiático

65% 46% 48% 38% 46%

Europa, 
Oriente 
Médio e 
Ásia

64% 48% 45% 42% 42%

América 
Latina

76% 57% 49% 33% 64%

América 
do Norte

67% 56% 66% 59% 54%
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Eficácia dos benefícios

Somente uma minoria de empresas acha que seus 
benefícios são realmente eficazes (Figura 4). Para a 
maioria, isso significa que seus planos de benefícios são 
adequados, mas não maximizam valor e não entregam um 
pacote de benefícios verdadeiramente moderno.

Figura 4. Opiniões das organizações sobre a eficácia dos benefícios

Obs.: As percentagens indicam respostas “Em grande medida” e “Em muito grande medida”
*A nota de eficácia baseia-se na eficácia relatada pela própria empresa nas cinco dimensões. O portfólio de beneficios e a experiência dos empregados 
baseiam-se em um resumo de três itens. Uma organização respondente com baixo nível de eficácia para algum dos três itens não é vista como altamente 
eficaz. Deste modo, a eficácia para o portfólio de beneficios e a experiência dos empregados pode ser mais baixa que a simples média dos três itens 
subjacentes.

Aquelas que acreditam ser altamente eficazes 
tendem a afirmar que:

�� Nosso pacote de benefícios é adaptado às 
necessidades específicas de nossa força de 
trabalho (empresas altamente eficazes apresentam 
1,6 vezes mais probabilidade de relatar isso do que 
a média dos participantes, em todo o mundo)

�� A flexibilidade e a escolha são partes centrais do 
acordo empregatício (1,7 vez)

�� Nosso pacote de benefícios é um fator importante 
de motivação para que empregados se juntem à 
nossa organização (1,5 vez)

Em que medida sua organização é eficaz nos itens abaixo relacionados a benefícios:

Portfólio Financiamento Experiência dos 
empregados

Administração  
e Operações

Análises, insights  
e relatórios

Pacífico 
Asiático

30% 37% 31% 31% 37%

Europa, 
Oriente 
Médio e Ásia

30% 31% 24% 26% 30%

América 
Latina

29% 37% 39% 29% 46%

América do 
Norte

48% 63% 31% 44% 43%
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A evolução do papel dos benefícios  
para empregados

Em parte, o motivo para as notas relativamente baixas 
em eficácia de benefícios é o fato de estarmos vendo 
uma mudança no que se espera que os benefícios 
façam. Tradicionalmente, benefícios visavam atender a 
necessidades essenciais de saúde e aposentadoria. Há 
dois anos, em nossa primeira edição da Benefit Trends 
Survey, percebemos uma movimentação em todo o mundo 
no sentido de considerar o bem-estar dos empregados.

Hoje, vemos que essa tendência continua. Um elemento 
dessa continuada tendência é uma noção mais ampla 
do que são os benefícios para os empregados. Assuntos 
como cultura do local de trabalho, inclusão e diversidade, 
responsabilidade social e políticas de trabalho flexíveis 
vêm cada vez mais sendo vistos como parte do cenário de 
benefícios.

Há grande desafio em relação aos benefícios oferecidos 
aos empregados abarcar um conceito mais amplo das 
necessidades e dos desejos dos empregados.

Isso pode ajudar a explicar o baixo desempenho dos 
programas de benefícios em relação aos objetivos 
organizacionais: programas de benefícios que, no 
passado eram adequados a seu propósito, hoje não estão 
acompanhando a mudança nas necessidades que as 
empresas veem para o futuro.

Principais prioridades para benefícios
As cinco maiores prioridades para as carteiras de benefícios das organizações (Figura 5) são 

1. Incorporar o bem-estar* à estratégia geral de benefícios (66% em todo o mundo)

2. Aprimorar políticas de trabalho (ex.: trabalho flexível, reconhecimento, mentoria, treinamento) (64%)

3. Alinhar o fornecimento de benefícios com padrões de mercado e com as necessidades e desejos dos 
empregados (62%)

4. Incorporar a inclusão e a diversidade ao desenho de programas de benefícios (55%)

Essa interpretação mais ampla de benefícios é relativamente constante internacionalmente, apesar de as 
organizações no Pacífico Asiático estarem também buscando aprimorar seus benefícios essenciais tradicionais.

Figura 5. Principais prioridades para as carteiras de benefícios por região

*Bem-estar financeiro, saúde física e bem-estar emocional

Rank América do Norte América Latina
Europa, Oriente  

Médio e Ásia Pacífico Asiático

1 Bem-estar Bem-estar Aprimorar políticas de 
trabalho

Normas de mercado, 
necessidades e desejos 

dos empregados

2
Normas de mercado, 

necessidades e desejos 
dos empregados

Aprimorar políticas de 
trabalho Bem-estar Aprimorar políticas de 

trabalho

3 Aprimorar políticas de 
trabalho

Normas de mercado, 
necessidades e desejos 

dos empregados

Normas de mercado, 
necessidades e desejos 

dos empregados
Bem-estar

4 Inclusão e diversidade Inclusão e diversidade Inclusão e diversidade Benefícios essenciais
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Perspectiva futura 

As empresas certamente não estão paradas. Na Figura 
6, vemos que pretendem concentrar seu foco em relação 
aos programas de benefícios especificamente em:

�� Experiência aprimorada dos empregados – para 
atender melhor às necessidades e os desejos dos 
empregados

�� Análises, insights e relatórios – para avaliar programas 
atuais e entender as melhores formas de alocação de 
recursos no futuro

Figura 6. Evolução das prioridades nos próximos três anos

Obs.: As percentagens indicam respostas “Em grande medida” e “Em muito grande medida”

 Nos últimos três anos  Nos próximos três anos

Em que medida sua organização concentrou-se nas áreas abaixo?

Portfolio Financiamento Experiência dos 
empregados

Administração  
e Operações

Análises, insights  
e relatórios

Pacífico 
Asiático

Europa, 
Oriente 
Médio e 
Ásia

América 
Latina

América 
do Norte 79%

71%

68%

69%

75%

65%

63%

61%

84%

74%

71%

71%

73%

74%

65%

71%

73%

72%

60%

65%

57%

51%

46%

50%

52%

40%

34%

37%

51%

48%

37%

48%

56%

46%

39%

47%

35%

39%

25%

36%

+22

+24

+33 +17 +38

+20 +25 +26 +28 +33

+22 +29 +34 +26 +35

+19

+23

+23 +24 +29
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Carteira de benefícios

As tendências ao aumento do nível de escolha e ao foco 
no bem-estar vistas em 2017 permanecem, mas agora 
incorporam uma noção mais ampla de benefícios.

Portfólio de benefícios mais amplo e aprimorado 
A maioria das empresas concentra-se no gerenciamento e 
na manutenção dos benefícios essenciais (Figura 7), mas 
algumas estão buscando complementar e aprimorar sua 
oferta através do aprofundamento de seu compromisso 
com acordos de benefícios mais amplos e flexíveis.

Isso se dá especialmente na América do Norte, onde 79% 
das empresas afirmam estar ampliando ou aprimorando 
sua carteira de benefícios.

As organizações que se dizem mais eficientes apresentam 
maior probabilidade de trabalhar com acordos de 
benefícios mais aprimorados – incluindo benefícios 
essenciais e mais amplos em uma abordagem integrada.

Principais tendências

79% das empresas na América do 
Norte afirmam estar ampliando 
ou aprimorando sua carteira de 
benefícios.

Obs.: A soma dos percentuais pode não ser 100% pois os números foram arredondados.

75%
América  
Latina

43%
América  
do Norte

Figura 8. Entre as empresas altamente eficazes, as percentagens abaixo enfocam o aprimoramento de benefícios:

69%
Pacífico  
Asiático

57%
Europa,  

Oriente Médio 
e Ásia

Benefícios  
estáticos

Organizações 
estáveis que não 

estão priorizando o 
aprimoramento de seu 
acordo de benefícios

Benefícios  
principais

Organizações que 
oferecem benefícios 

essenciais e priorizam 
o aprimoramento de 

benefícios essenciais

Benefícios  
voluntários

Organizações que 
oferecem benefícios 

mais amplos e 
priorizam flexibilidade 
e escolha, bem-estar, 

etc.

Benefícios 
aprimorados

Organizações que 
oferecem benefícios 

aprimorados e 
priorizam benefícios 

essenciais e 
benefícios mais 

amplos

Pacífico 
Asiático

Europa, 
Oriente Médio 

e Ásia

América  
Latina

América do 
Norte

28% 8% 28% 36%

23% 8% 35% 34%

20% 8% 28% 45%

17% 5% 51% 28%

28% 8% 28% 36%

23% 8% 35% 34%

20% 8% 28% 45%

17% 5% 51% 28%

28% 8% 28% 36%

23% 8% 35% 34%

20% 8% 28% 45%

17% 5% 51% 28%

28% 8% 28% 36%

23% 8% 35% 34%

20% 8% 28% 45%

17% 5% 51% 28%

Figura 7. Visão das empresas sobre a evolução da carteira
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Melhor utilização da escolha
Até o momento, vemos a “escolha” sendo oferecida por meio do acréscimo de 
benefícios voluntários e opções limitadas de níveis de serviço mais altos (Figura 9).

Embora os planos tradicionais de benefícios flexíveis (nos quais os empregados 
recebem um orçamento para gastar em vários planos e opções de benefícios) 
sejam menos comuns, vemos alguns sinais de crescimento desse modelo. No 
entanto, essa modalidade pode não estar atendendo completamente nem aos 
empregados (que podem ficar confusos pela complexidade e quantidade de 
opções) nem aos empregadores (que têm de arcar com os custos de administrar 
esses modalidades complexas). 

Escolha de nível de benefício
Onde os empregados podem adquirir  
uma opção mais ou menos generosa  

para um determinado benefício

América do Norte

Europa, Or. Médio e Ásia

Pacífico Asiático

América Latina

16%

33%

39%

51%

21%

25%

34%

26%

17%

12%

7%

7%

46%

30%

20%

16%

Benefícios flexíveis
Onde os colaboradores escolhem  

como alocar verbas para benefícios a 
partir de um fundo financiado  
(em parte) pelo empregador

América do Norte

Europa, Or. Médio e Ásia

Pacífico Asiático

América Latina

49%

40%

42%

57%

25%

29%

36%

27%

9%

9%

6%

4%

17%

22%

16%

12%

Benefícios voluntários adicionais
Em que os empregados podem optar  
pela aquisição de produtos facilitados  

pelo empregador, porém pagos 
inteiramente pelo colaborador

América do Norte

Europa, Or. Médio e Ásia

Pacífico Asiático

América Latina

10%

35%

38%

47%

22%

24%

32%

22%

16%

11%

9%

8%

52%

29%

21%

22%

 Nenhuma ação  Ações planejadas        Ações realizadas       Ações em curso

Figura 9. A escolha dos empregados é motivada por benefícios voluntários, pela escolha de nível de benefício e por benefícios flexíveis
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Uma definição mais ampla de bem-estar dos empregados
O foco no bem-estar permanece sendo a maior prioridade para as empresas -  
vem se modificando do bem-estar físico e emocional para incluir também 
aspectos financeiros e sociais (Figura 10).

Figura 10. Evolução da definição de bem-estar dos empregados

 Foco emergente       Não é um foco        Foco já existente       Foco continuado

Bem-estar físico Bem-estar financeiro

Bem-estar emocional Bem-estar social

Pacífico Asiático

Europa, Or. Médio e Ásia

América Latina

América do Norte

Pacífico Asiático

Europa, Or. Médio e Ásia

América Latina

América do Norte

21% 18% 2% 59%

23% 19% 3% 54%

17% 19% 3% 61%

17% 21% 1% 61%

17% 34% 1% 49%

27% 25% 2% 46%

24% 25% 2% 49%

20% 27% 1% 51%

17%

31%

38%

32%

26%

27%

2%

2%

3%

50%

41%

32%

45% 21% 2% 32%

43% 22% 2% 33%

38% 26% 2% 34%

30% 25% 2% 44%

32% 31% 1% 36%

Pacífico Asiático

Europa, Or. Médio e Ásia

América Latina

América do Norte

Pacífico Asiático

Europa, Or. Médio e Ásia

América Latina

América do Norte



 

Experiência dos empregados

Há um desejo contínuo de oferecer um acordo de 
benefícios apoiado pela tecnologia, mas o foco vem 
mudando cada vez mais para o apoio à tomada de 
decisões e para a simplificação para permitir a escolha.

Os desafios existentes na oferta de opções já são 
conhecidos: como acertar na arquitetura da escolha de 
modo que não crie “sobrecarga de opções” e como engajar 
os colaboradores na tomada de decisões sobre benefícios.

Figura 11.  Prioridades das organizações para impulsionar o engajamento e suporte às decisões dos colaboradores acerca de 
seus benefícios

Até o momento, o foco tem sido a comunicação, com 
um terço das empresas destacando-a como um de seus 
principais desafios.

Entretanto, tanto na última pesquisa e ainda mais  
nesta, vê-se uma mudança definitiva no modo como as 
organizações vêm abordando a “escolha”. Em todo o 
mundo, mas especialmente na América do Norte e na 
América Latina, percebe-se as atenções se voltando para 
a tecnologia como facilitadora, com o foco na utilização de 
ferramentas de apoio à tomada de decisões.   
Além disso, diversas empresas estão buscando reduzir 
a gama de opções para um conjunto reduzido, mas 
significativo de benefícios (Figura 11).
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*Amostra baseada em empresas com pelo menos 100 empregados em 2019. Pesquisa Emerging Trends in Healthcare, da Willis Towers Watson

Classifique os itens abaixo de acordo com suas prioridades para impulsionar o engajamento e suporte 
às decisões dos colaboradores a respeito de seus benefícios (% prioridade máxima)

Simplificação dos produtos: 
limitar a escolha de benefícios 
a um grupo pequeno de opções 
significativas

Educação e comunicação: 
oferecer treinamento, educação e 
comunicação online ou presencial 
sobre os programas de benefícios

Ferramentas de navegação e apoio a 
decisões: oferecer ferramentas para 
suporte à escolha de benefícios e 
ajuda para tomada de decisões bem 
fundamentadas

Pacífico  
Asiático

37% 32% 31%

Europa, Or. 
Médio e Ásia

27% 41% 32%

América  
Latina

23% 28% 50%

América do 
Norte

15% 25% 60%



Figura 12. O gerenciamento de custos concentra-se na gestão de custos operacionais do dia a dia
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Financiamento

O controle de custos permanece como um item-chave. 
Contudo, será que as empresas estão com seu foco muito 
limitado nos custos operacionais e não na geração de 
valor a partir de seu investimento atual nos benefícios aos 
empregados?

� O controle de custos permanece como uma das 
principais questões e as organizações estão 
mais concentradas na administração dos custos 
operacionais diários do que na geração de valor a partir 
de seu investimento em benefícios aos empregados. 

� Fora da América do Norte, o foco no compartilhamento 
de custos com os empregados é bastante limitado. 

Ainda que a maior parte das empresas tenha como 
objetivo gerar valor com seus planos em termos de atração 
e retenção de pessoas com o melhor desempenho em sua 
área específi ca, apenas uma minoria delas vem buscando 
valor por meio da otimização dos impostos ou mesmo do 
ganho de escala por meio de subscrição global.

Em que medida os itens abaixo são de alta prioridade para o modo como sua organização fi nancia seus programas de benefícios?

Gerenciamento de custos operacionais

Maximização do retorno sobre os gastos com benefícios
(atração, retenção, engajamento)

Gerenciamento de custos e riscos relativos a benefícios
(acompanhar/gerenciar comportamento de empregados, 

gerenciamento de sinistros)

Geração de valor para empresa e empregados 
(otimização de impostos, alavancagem de escala, subscrição global) 

Estratégia de investimento para planos de aposentadoria
(revisão da estratégia de investimento e fi nanciamento, 

acompanhamento do desempenho)

Compartilhamento de custos com os empregados

Transferência de riscos para seguradoras 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

53%

48%

41%

33%

32%

31%

58%

Obs.: As percentagens indicam respostas “Em grande medida” e “Em muito grande medida”
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Figura 13. Principais prioridades para a administração e operações de benefícios 

Ordem América do Norte América Latina Europa e  
Oriente Médio Pacífico Asiático

1 Foco em tecnologia e 
automação

Cumprimento de leis e 
regulamentos

Gerenciamento e 
segurança de dados

Cumprimento de leis e 
regulamentos

2 Gerenciamento e 
segurança de dados

Documentação  
formal de políticas e 

procedimentos

Cumprimento de leis e 
regulamentos

Gerenciamento e 
segurança de dados

3 Cumprimento de leis e 
regulamentos

Integração de  
benefícios com outros 

sistemas de RH

Foco em tecnologia e 
automação

Documentação  
formal de políticas e 

procedimentos

4
Integração de  

benefícios com outros 
sistemas de RH

Gerenciamento e 
segurança de dados

Integração de  
benefícios com outros 

sistemas de RH

Gerenciamento 
de fornecedores e 

consultores

5
Documentação  

formal de políticas e 
procedimentos

Foco em tecnologia  
e automação

Documentação  
formal de políticas e 

procedimentos

Integração de  
benefícios com outros 

sistemas de RH

Administração e Operações

Gerenciamento e segurança de dados está no topo 
da agenda de prioridades 
Na pesquisa Benefit Trends de 2017, vimos empresas 
focando na utilização intensificada da tecnologia 
para apoiar a oferta de programas de benefícios aos 
empregados.

Em 2019, permanece o foco na automação da 
administração de benefícios, especialmente na América 
do Norte. Outros desafios, porém, vêm ganhando terreno 
(Figura 13).

A conformidade (compliance) continua como uma 
preocupação constante, mas atualmente o desafio do 
gerenciamento e da segurança de dados está no topo 
da lista das prioridades, impulsionado por novas leis (por 
exemplo, o General Data Protection Regulation) e por 
questões mais amplas relativas à ciber-segurança e a 
violações de dados.

A conformidade (compliance) continua como 
uma preocupação constante, mas atualmente 
o desafio do gerenciamento e da segurança 
de dados está no topo da lista de prioridades.

À medida que o conceito de bem-estar se instala na 
mentalidade das empresas e que seus programas 
de benefícios evoluem para atender à diversidade 
de necessidades dos empregados, o pacote de 
benefícios é visto cada vez mais através da lente do 
acordo empregatício mais amplo. Percebemos que 
aproximadamente 60% das organizações estão voltando 
sua atenção para a integração da administração de 
benefícios com outros sistemas de RH.
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Análises, insights e relatórios 

A percepção dos empregados e a abordagem 
“valor sobre o investimento” vêm se destacando
Em nossa pesquisa de 2017, identifi camos uma 
tendência de adoção de uma abordagem mais analítica 
e coordenada dos benefícios. Isso é reforçado em nossa 
pesquisa atual. Na Figura 14, pode-se ver que metade 
das organizações participantes da pesquisa estão 
realizando – ou realizaram nos últimos três anos – ações 
relacionadas a: 

� Uso regular de análise de sinistros

� Auditoria de programas de benefícios para empregados 
em todo o mundo 

� Implementação de processos formais de orçamento em 
diversos programas de benefícios 

Até hoje, as organizações realizaram principalmente 
ações relacionadas a seu entendimento e supervisão dos 
planos atuais e do comportamento dos empregados.

Em seus planos futuros, vê-se um crescimento das 
intenções de ampliar a compreensão a respeito do que 
os empregados acham de seus benefícios, além de como 
utilizam as ferramentas, websites e materiais fornecidos. 
Também tende a crescer a utilização de outras métricas 
não tradicionais para avaliar seu investimento em 
programas de benefícios usando uma abordagem “valor 
sobre o investimento”.

� Aproximadamente três em cada quatro empresas 
pretendem realizar pesquisas sobre a visão dos 
empregados a respeito de seus planos de benefícios 
(inclusive ações em curso e ações planejadas).

� Mais de duas em cada três organizações pretendem 
usar uma variedade de métricas fi nanceiras e não 
fi nanceiras para mensurar o valor de seu investimento.

Vê-se um crescimento das intenções de ampliar a 
compreensão a respeito do que os empregados acham 
de seus benefícios e de como utilizam as ferramentas, os 
websites e os materiais fornecidos.

Figura 14. Como as empresas analisam os benefícios – hoje e no futuro

Pesquisas sobre a percepção 
dos empregados a respeito dos planos 

de benefícios

Auditoria dos programas, políticas e 
procedimentos de benefícios globalmente

Implementação de processos 
formais de orçamento em diversos 

programas de benefícios 

Utilização regular de análises de 
relatórios de sinistros

Utilização de diversas métricas 
fi nanceiras e não fi nanceiras para medir o 

valor sobre o investimento

Revisão de dados sobre utilização de 
websites/materiais chave pelos empregados

18%

22%

23%

24%

27%

34%

39%

25%

26%

21%

41%

29%

7%

8%

9%

9%

4%

5%

36%

45%

42%

46%

28%

32%

 Nenhuma ação   Ações planejadas   Ações realizadas  Ações em curso

Sua organização realizou alguma das ações abaixo nos últimos três anos ou planeja fazê-lo no futuro?

Obs.: *A soma dos percentuais pode não ser 100% pois os números foram arredondados.



O que as empresas podem fazer para 
oferecer um pacote de benefícios mais 
moderno?

Muitas organizações já estão realizando ações em diversas 
frentes. Entretanto, esta pesquisa destaca a importância de 
terem uma visão estratégica do que desejam alcançar com 
seus benefícios aos empregados. 

A maioria dos respondentes da nossa pesquisa está 
buscando potencializar os benefícios oferecidos a seus 
colaboradores e, ao mesmo tempo, está analisando como 
isso pode ser feito, dadas as já conhecidas limitações de 
custos.

.

Modernização de benefícios
Para tanto, sugerimos uma abordagem sistemática para 
construir e implementar uma estratégia de benefícios 
verdadeiramente efi caz:

1. Estabelecer uma fi losofi a e estratégias amplas 
para modernizar os benefícios de modo a refl etir a 
estratégia de negócios e a cultura, assim como os 
valores, preferências, diversidade e inclusão dos 
empregados.

Divida a estratégia geral de benefícios da empresa em 
objetivos táticos sob as cinco dimensões:

i. Defi na uma carteira de benefícios – alinhada a marca, 
cultura organizacional e padrões do mercado – que 
ofereça proteção essencial (em conjunto com os 
benefícios governamentais) e faça uso da fl exibilidade 
e da escolha para atender aos valores e preferências 
de uma força de trabalho diversa – alcançando, 
inclusive, objetivos de inclusão e diversidade.

ii. Otimize as obrigações fi nanceiras e operações 
relacionadas a benefícios para garantir 
sustentabilidade de longo prazo.

iii. Trate os empregados como clientes, entregando uma 
experiência de empregado com apoio tecnológico, 
de modo a engajá-los na busca de seu próprio 
bem-estar; oriente-os para que tomem decisões 
acertadas; e proporcione uma experiência positiva e 
sem estresse quando utilizarem seus benefícios.

iv. Estabeleça administração e operações sustentáveis, 
implementando, por exemplo, automação de 
processos e tecnologias para permitir colaboração 
efi caz entre os recursos do grupo, os recursos locais 
e parceiros externos.

v. Use insights, relatórios e análises baseadas em dados 
para tomar decisões bem fundamentadas, com o 
objetivo de garantir que os programas continuem 
relevantes, obtendo valor sobre o investimento e para 
gerenciar custos.

2. Revise e atualize os protocolos de governança e o 
modelo operacional para executar a estratégia.

Revise e atualize os protocolos de governança e o modelo 
operacional para os benefícios de modo a alinhar a  
estratégia de benefícios da organização, inclusive busque:

i.  Alocar papéis e responsabilidades entre funções do 
grupo e partes locais/regionais.

ii. Identifi car exigências relativas a dados, informações e 
relatórios.

iii. Estabelecer protocolos de comunicação, reporte e 
aprovação para colaboração efi caz entre funções do 
grupo e equipes locais.

iv. Identifi car oportunidades específi cas para alinhar 
os programas de benefícios locais aos objetivos de 
modernização, avaliando os benefícios de acordo com 
a fi losofi a, princípios e objetivos e, ao mesmo tempo, 
refl etindo as boas práticas locais, considerações de 
negócios locais e valores/preferências/expectativas 
dos empregados.

3. Garanta supervisão constante para manter os 
programas alinhados à medida que o negócio e a 
força de trabalho evoluem, transações corporativas 
ocorrem, a legislação muda e as preferências e o 
comportamento dos empregados se transformam.

i. Desenvolva painéis de controle consistentes e 
atualizados com regularidade para oferecer insights 
de negócios em tempo real e permitir a tomada de 
decisões rápidas.

ii. Certifi que-se de que a alta liderança está envolvida e 
pode oferecer regularmente orientações e supervisão, 
especialmente no caso de mudanças organizacionais.

iii. Ao trabalhar com fornecedores externos, certifi que-se 
de que há um entendimento mútuo sobre os tipos de 
dados a serem fornecidos e que há um caminho claro 
para acessá-los.
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Avaliação da Estratégia de Benefícios

Combinamos a autoavaliação das empresas sobre 
a efi ciência de seus programas de benefícios 
(conforme mostrado na Figura 4, página 8) com a 
intensidade com que a organização deverá enfocar 
as cinco dimensões nos próximos três anos para 
gerar uma nota de Avaliação de Estratégia de 
Benefícios (Benefi ts Strategy Assessment – BSA). 
Veja o exemplo de um scorecard na Figura 15. 

Quando uma organização se autodefi ne como 
altamente efi ciente em uma área e essa área é um 
foco essencial para o futuro, a nota dada é “alta”. 
Quando a organização relata ser inefi ciente em uma 
área e não a prioriza para mudanças, a nota dada é 
“baixa”.

As notas são geradas para cada dimensão e então 
agregadas em uma nota geral de 0 a 100. 

Em todas as regiões, a nota média de BSA está 
abaixo de 50, sugerindo uma série de oportunidades 
para melhoria dos seus programas de benefícios. 
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Figura 15. Exemplo de scorecard – Avaliação da Estratégia de Benefícios
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Se desejar saber a nota de sua empresa no BSA, ainda dá tempo de responder nossa pesquisa e 
receber um scorecard personalizado comparando sua organização a outras similares. Também é 
possível ter uma conversa sem custo com um consultor em estratégias de benefícios.

Responda a pesquisa aqui : willistowerswatson.com/benefittrends 

Se preferir, fale com seu contato regular na Willis Towers Watson ou com nossos líderes regionais da 
pesquisa:

�� América do Norte: alisha.yadali@willistowerswatson.com

�� América Latina: raul.puchuri@willistowerswatson.com 

�� Europa, Oriente Médio e África: alejandra.velez@willistowerswatson.com

�� Pacífico Asiático: royston.tan@willistowerswatson.com

Como obter um scorecard



   willistowerswatson.com/social-media

Copyright © 2019 Willis Towers Watson. Todos os direitos reservados.
wtw-HP-2019-0217 – BR  

willistowerswatson.com

Sobre a Willis Towers Watson
A Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) é uma empresa global líder em consultoria, 
corretagem e soluções, que auxilia os clientes ao redor do mundo a transformar risco 
em oportunidade para crescimento. Com origem em 1828, a Willis Towers Watson conta 
com mais de 45.000 colaboradores apoiando nossos clientes em mais de 140 países e 
mercados.Desenhamos e entregamos soluções que gerenciam riscos, otimizam benefícios, 
desenvolvem talentos, e expandem o poder do capital para proteger e fortalecer instituições 
e indivíduos. Nossa perspectiva única nos permite enxergar as conexões críticas entre 
talentos, ativos e ideias – a fórmula dinâmica que impulsiona o desempenho do negócio.
Juntos, desbloqueamos potencial. Saiba mais em willistowerswatson.com


