
Embark
Onde começa a  
experiência do empregado

Uma vitória para o RH também
Com um software que oferece 
uma experiência excepcional aos 
empregados, seu pessoal fica livre 
para conduzir mudanças estratégicas 
de comportamento e resultados de 
negócios.

Impulsione a mudança de 
comportamento por meio 
de tecnologia poderosa, 
conteúdo significativo e 
métricas alcançáveis.

Sua empresa tem  
excelentes empregados que 
se dedicam ao máximo e dão 
o melhor de si no trabalho. 
Por isso, vocês querem 
deixar a vida deles um pouco 
mais fácil, mais prática e 
cômoda, com tudo que 
precisam para aproveitá-la, 
ter orgulho do que fazem e da 
empresa onde trabalham.

Conecte seus empregados 
às informações que 
necessitam ter acesso 
em casa, no trabalho e em 
trânsito para fazer a vida  
(e o trabalho) fluir melhor. 
Porque quando a vida dos 
seus empregados é mais 
fácil e suas experiências 
mais ricas, eles são mais 
produtivos e engajados.

Uma experiência do empregado 
simplificada
Os empregados desejam que suas 
experiências de trabalho acompanhem 
o ritmo de seu cotidiano. Isso significa 
simplicidade, facilidade e conveniência 
acessíveis a qualquer momento 
em uma variedade de dispositivos. 
Também significa conteúdo envolvente 
e personalizado para atender às suas 
necessidades individuais.

70% dos empregados querem ser tratados 
como clientes no local de trabalho e 
acreditam que seu empregador deve 
entender suas necessidades tão bem 
quanto as dos seus clientes.
Fonte: Global Workforce Study, Willis Towers Watson

Ao combinar o software da Willis 
Towers Watson com nossa experiência 
em consultoria de comunicação e os 
dados de seus empregados, você pode 
fornecer conteúdo de RH altamente 
personalizado e integrações perfeitas 
com seu sistema HRIS e fornecedores 
externos. Dê a seus empregados as 
informações de que precisam, ao 
alcance de seus dedos, para que 
possam se concentrar no que é mais 
importante: seus clientes e seu negócio.
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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.

Para o seu pessoal

Hub digital

Crie uma experiência abrangente de 
talentos, benefícios, carreiras, bem-
estar, cultura e recompensas, levando 
os empregados a um único lugar que 
reúna todos os temas de RH,  com fácil 
acesso a dashboards e sistemas de 
fornecedores.

Conteúdo dinâmico e personalizado

Chegue à pessoa certa no tempo 
certo com uma estratégia de 
conteúdo que impulsione mudança 
de comportamento e melhore da 
percepção de valor do programa. 
Os empregados só veem e acessam 
informações relevantes para eles.

Narração multimídia

Impressione sua força de trabalho com 
uma experiência multimídia interativa 
e envolvente, incluindo gráficos, áudio, 
vídeo, documentos e textos que 
transmitem mensagens importantes de 
RH de uma forma atrativa.

Para você

Plataforma flexível de divulgação

Publique e gerencie conteúdo digital 
em tempo real, com ferramentas de 
gerenciamento de conteúdo fáceis de 
usar, sem a necessidade de grandes 
habilidades técnicas.

Dados e análises

Acompanhe os padrões de uso dos 
empregados e os casos para otimizar 
a usabilidade e garantir que seu portal 
continue a ser impactante, confiável e 
relevante.

Comunicação focada em  
temas-chave

Use Embark para abordar os principais 
tópicos de RH, como bem-estar do 
empregado, comunicados sobre 
carreira ou recompensas totais.

Acessível a partir de qualquer 
dispositivo

Conecte os empregados às 
informações de que precisam 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, em qualquer 
dispositivo.

“A Willis Towers Watson ajudou 
centenas de empresas a desenvolver 
portais fáceis de usar que solucionam 
o complexo e confuso processo 
de identificação de vários planos 
de benefícios, conexão com o 
fornecedor certo e submissão de 
sinistros”.     
   Josh Bersin

Venha explorar os 
diferenciais da Willis  
Towers Watson.

A Willis Towers Watson está 
sempre explorando novos 
caminhos para descobrir soluções 
que mudam o mundo.  Não nos 
contentamos com o status quo. 
Buscamos ativamente novas 
abordagens que desafiem os 
conceitos atuais sobre pessoas, 
empresas e trabalho.

Desenvolva sua competitividade 
com a poderosa combinação de 
software, consultoria e dados.

Acesse 
willistowerswatson.com/embark

Embark
E dê vida à experiência do empregado

http://willistowerswatson.com/embark

