
 Proposta de Valor aos Empregados:  

 a chave para atrair e reter  

 os melhores talentos  

 • Como uma Proposta de Valor aos Empregados pode ajudar sua empresa a atrair e reter 
os melhores talentos?

 • Quais são as 10 práticas críticas para desenvolver a Proposta de Valor aos Empregados 
certa para sua organização?

 • Por que é importante divulgar a Proposta de Valor aos Empregados e como fazer isso?
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Em recente reunião, o líder de Recursos Humanos de 
uma grande empresa global de produtos de consumo 
nos fez uma pergunta crítica: “Como posso ter certeza 
de que estamos atraindo, retendo e engajando os 
melhores talentos – principalmente em mercados 
emergentes como o Brasil e a China? Vejo nossas 
informações demográficas atuais, nossos planos de 
crescimento e me preocupo que talvez não estejamos 
fazendo o suficiente para nos posicionarmos em 
relação à concorrência.” 

É provável que você já tenha se deparado com a 
mesma questão – ou então se deparará em breve. 
Os resultados da nossa pesquisa sobre gestão de 
talentos e recompensas (Global Talent Management 
and Rewards Study), confirmam a questão: quase  
três-quartos das empresas participantes em todo 
o mundo (72%) relatam dificuldades na atração de 
empregados com habilidades críticas e mais da 
metade delas (56%) afirmam ter problemas com a 
retenção. Os números são ainda mais altos para 
empresas em mercados emergentes, com 82% das 
organizações afirmando ter dificuldades para atrair e 
71% para reter empregados com habilidades críticas. 

Essa é a má notícia. A boa notícia é que nossas 
pesquisas e experiência também revelam o que é 
preciso fazer para atrair e reter os melhores talentos. 
As empresas que adotam uma abordagem integrada 
para a definição da estratégia, desenho e execução de 
seus programas de recompensas no contexto de uma 
Proposta de Valor aos Empregados (EVP – Employee 
Value Proposition, em inglês) abrangente vêm obtendo 
melhores resultados. Essas empresas: 

 • Apresentam menor probabilidade de relatar 
dificuldades na atração e retenção de empregados 
com habilidades críticas;

 • Estão cinco vezes mais propensas a afirmar que 
seus empregados estão altamente engajados;

 • Possuem mais que o dobro de chances de obter 
desempenho financeiro significativamente acima do 
apresentado por suas concorrentes. 

E as diferenças são ainda mais visíveis quando esses 
resultados são examinados no âmbito local, ou seja, 
no contexto das regiões onde as empresas operam. 
Em economias emergentes, onde a disponibilidade 
de talentos é restrita e a concorrência é acirrada, as 
empresas que acertam na definição de sua Proposta 
de Valor ao Empregado (EVP) e na estratégia, desenho 
e execução de seus programas de recompensa 
total tendem a relatar ainda menos dificuldades 
de atração e retenção e apresentam probabilidade 
2,5 vezes maior de apresentar desempenho 
financeiro substancialmente melhor do que dos seus 
concorrentes.

Construindo a Proposta de Valor aos 
Empregados (EVP)
Então, como obter êxito na EVP? Na Towers Watson, 
dividimos o processo em 10 passos fundamentais:

1. Desenvolver uma EVP formal;
2. Comunicar, eficazmente, a EVP aos empregados;
3. Alinhar a EVP à imagem da organização no 

mercado;
4. Cumprir as promessas da EVP;
5. Diferenciar a empresa de seus concorrentes no 

mercado de trabalho;
6. Desenvolver EVPs específicas para segmentos 

críticos de empregados;
7. Articular uma estratégia de recompensa total 

alinhada com a estratégia de negócios e com a 
de RH;

8. Usar a estratégia e os objetivos de negócio para 
fundamentar os programas de gestão de talentos 
e recompensas;

9. Criar objetivos específicos para cada programa 
de gestão de talentos e recompensas de modo a 
alinhá-lo à EVP;

10. Aplicar análises organizacionais (isto é, análises de 
desempenho do negócio, informações demográficas 
sobre a força de trabalho, dados sobre o 
desempenho da força de trabalho) para testar a 
eficácia dos programas de recompensa total.

O que é uma EVP?
A EVP refere-se ao conjunto de programas oferecidos pela organização em troca do trabalho do 
empregado. Também é conhecida como acordo de trabalho. Ela define o “dar e receber” entre a 
empresa e o empregado, englobando todos os aspectos da experiência de trabalho – desde a missão, 
princípios e valores da organização, passando por seus cargos e funções, cultura e pessoas, até os 
seus programas de recompensa total. 

Sabemos que os empregados respondem favoravelmente à existência de uma Proposta de Valor (EVP) 
formal. A pesquisa da Towers Watson realizada com a força de trabalho (Global Workforce Study), mostra 
que quando a EVP é claramente expressa e comunicada, os empregados entendem melhor esse “dar 
e receber” de uma carreira na organização, assim como o valor – tanto intrínseco como extrínseco – de 
permanecer na empresa.

As empresas 
que adotam uma 
abordagem integrada 
para a definição da 
estratégia, desenho 
e execução de 
seus programas de 
recompensas no 
contexto de uma 
EVP abrangente vêm 
obtendo melhores 
resultados.
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As organizações podem obter retorno do seu 
investimento por meio de melhores resultados no 
desempenho de seus recursos humanos e do negócio, 
iniciando seu acordo com os empregados na direção 
de uma Proposta de Valor (EVP) e de uma estratégia 
de recompensa total. O ponto de partida é pensar, 
definir e expressar em palavras a EVP da organização. 
Frequentemente nos perguntam se as organizações 
devem ter uma EVP que se aplique a todos os 
colaboradores, ou várias EVPs direcionadas a grupos 
específicos de empregados. Em geral, as empresas 
devem ter uma EVP abrangente, que se aplique 
globalmente a todas as suas operações e a todos os 
empregados. Essa EVP para toda a empresa pode, 
então, ser adaptada para adequar-se às necessidades 
e preferências de alguns segmentos da força de 
trabalho, como empregados com habilidades críticas, 
de alto potencial ou que apresentam desempenho 
excepcional. Do mesmo modo, diferenças culturais 
ou geográficas podem levar a variações na EVP base. 
Uma exceção à abordagem de EVP única pode ser o 
caso de uma empresa holding altamente diversificada 
em que os acordos em suas diferentes entidades 
sejam diferentes demais entre si para serem 
colocados sob um mesmo guarda-chuva. 

Definição e comunicação da EVP
A equipe certa é crucial para o desenvolvimento bem 
sucedido da EVP. Nossa experiência mostra que os 
melhores resultados no desenho de uma EVP são 
gerados por uma equipe que inclua pessoas de 
diversas funções. 

Enquanto na maior parte de nossos clientes a 
liderança cabe à área de Recursos Humanos, grupos 
de trabalho que incluam a área de Marketing ou 
Comunicação Corporativa para alinhamento com a 
experiência dos clientes e o branding externo, assim 
como executivos ou gerentes representando negócios 
ou regiões estratégicas, trazem um amplo espectro 
de experiências que enriquecem o processo. Também 
é bom que haja na equipe diversidade em termos de 
idade e tempo de serviço na empresa. Para empresas 
que sentem necessidade de formar uma grande 
equipe, recomendamos dois níveis: um grupo maior 
como comitê de gestão para fornecer sugestões, 
informações, orientação e suporte à implementação, 
e um grupo de trabalho menor para direcionar ou 
realizar o trabalho, implementar recomendações finais, 
manter o comitê de gestão atualizado e apresentar 
recomendações à liderança da empresa. 

EVP

Em geral, as empresas 
devem ter uma 
EVP abrangente 
que se aplique 
globalmente a todas 
as suas operações e 
empregados.
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Com a equipe de projeto organizada, o foco se dá 
sobre o processo. Os projetos de EVP começam com 
um amplo conjunto de perguntas: Quem somos como 
organização? O que fazemos? Qual é a importância 
disso? Que força de trabalho iremos precisar (e onde) 
para alcançar o sucesso? Quem forma essa força de 
trabalho e o que é importante para eles? Com quem 
competimos por talentos?

As respostas ajudam sua empresa a estabelecer a 
EVP no contexto da sua estratégia de negócios. Elas 
trazem para dentro do processo os elementos de sua 
marca e missão, seu ambiente competitivo e, em 
última instância, seu plano de capital humano. Tendo 
em mãos as respostas a essas perguntas, a equipe 
pode definir o “dar e receber” da organização – isto é, 
o que a organização oferece e o que espera em troca 
de seus empregados. O “receber” é especialmente 
crítico. É comum as empresas pensarem a fundo 
sobre seus programas e políticas, mas é menos 
comum pensarem de forma ampla sobre o retorno que 
esperam. 

Além disso, embora seja bom sermos um pouco 
ambiciosos, pensando em responder as perguntas 
para desenvolvimento da EVP também é importante 
reconhecer o estado atual. Se, por exemplo, uma 
empresa deseja aprimorar sua inovação (e muitas 
o desejam), como chegará à sua visão de futuro a 
partir do estado atual? Que recompensas deverão 
ser mudadas? Que elementos do gerenciamento de 
desempenho terão que ser ajustados? Que mudanças 
culturais serão necessárias? 

Alguns dos trabalhos mais interessantes que já 
realizamos envolvem a facilitação de conversas para 
determinar como as empresas descrevem seu acordo 
de trabalho. Na área de missão e valores, como 
os membros do seu grupo de trabalho descrevem 
sucintamente a organização? Quanto aos cargos, 
funções, cultura e pessoas, como expressam o 
que é diferente em relação às pessoas? Como é 
trabalhar na empresa e quais são os elementos que 
tornam atraente trabalhar aqui? Com relação às 
recompensas, que oportunidades os empregados 
têm e gostam, e que benefícios são oferecidos? 
Chegar à essência ou a uma visão comum é um 
trabalho difícil e as discussões costumam ser 
intensas. Logo depois, as coisas tendem a ficar mais 
tranquilas porque começamos a examinar o que a 
organização espera de seus empregados nas áreas de 
desempenho, dedicação pessoal, autoinvestimento, 
comportamentos e valores. Para preparar a discussão, 
ajudamos as empresas a olhar os dados existentes 
de estudos sobre engajamento, entrevistas com 
a liderança e focus groups com empregados e 
acrescentamos dados de nossas próprias pesquisas, 
utilizando benchmarks competitivos e normas globais. 
Comunicar uma EVP ambiciosa sem conhecer o 
trabalho necessário para chegar lá causará frustração 
e cinismo entre os empregados, e pode dificultar 

ainda mais a atração e retenção de talentos críticos. 
Desenvolver um resumo das mudanças necessárias 
nos programas e políticas é uma etapa importante no 
desenho de uma EVP que conduza ao desempenho 
que sua empresa precisa para competir.

Dos programas ao branding
Uma vez determinados os elementos da EVP, o 
trabalho de branding interno pode começar de fato. 
Muitas empresas usam sua promessa de branding 
externa (para o mercado) como base da sua EVP, por 
ser fundamental para a compreensão de quem elas 
são. Em seguida, um briefing criativo bem pensado 
fornece a base para história da EVP. O interessante é 
que aqui que as empresas podem perder sua coragem. 
Tendem a jogar com mais segurança, primeiro achando 
que sabem o que é realmente relevante para seus 
grupos de empregados e depois evitando as emoções. 
Quando as empresas mergulham no entendimento 
das preferências de seus empregados, costumam se 
surpreender com aquilo que os empregados consideram 
importante. Com esse conhecimento, podem não só 
desenvolver programas relevantes, como articular 
melhor uma EVP que faça mais sentido para todos. 
Testar conceitos criativos com empregados-chave fora 
do grupo de trabalho também é um passo importante. 
Os empregados costumam escolher a abordagem que 
mais diretamente recorre às emoções, enquanto os 
grupos de trabalho de desenvolvimento da EVP tendem 
a seguir a direção da versão mais segura. As opiniões 
dos empregados podem dar ao grupo de trabalho a 
coragem para ser mais ousado na comunicação da sua 
EVP e podem ajudar a vender conceitos mais arrojados à 
liderança da empresa. 

EVP é muito mais do que comunicação. Com 
frequência, as empresas desenvolvem uma 
campanha de recrutamento que destaca seu 
diferencial (ou diferenciais aspiracionais) 
e param por aí. Depois de recrutar as 
pessoas para seu ambiente inovador e 
colaborativo não entendem porque os níveis 
de engajamento estão baixos ou porque os 
níveis de atrito estão altos. A comunicação 
da EVP é um passo importante, mas vem 
depois de determinar as respostas às 
perguntas que fizemos aqui.

Essa é a essência da 
EVP. Seus programas 
devem corresponder às 
suas intenções.



Depois que a EVP tiver sido formalmente criada e 
comunicada, nem sempre é necessário lançar uma 
grande campanha de divulgação. Muitas empresas 
preferem, simplesmente, começar a usar sua 
linguagem e design em materiais de comunicação para 
recrutamento e para os empregados existentes. Também 
engajam os gerentes para ajudá-los a compreender a 
EVP e como posicioná-la junto a seus subordinados. 
Empresas com uma EVP bem articulada podem 
customizá-la para grupos críticos de empregados, 
enfatizando elementos do acordo que sejam mais 
importantes para aquele grupo. Por exemplo, as 
pesquisas com os empregados de um de nossos 
clientes mostraram que seus farmacêuticos valorizavam 
mais o horário flexível do que qualquer outro benefício. 
Portanto, nas comunicações com aquele grupo, esse 
elemento do acordo recebeu destaque.

Para obter sucesso, seja consistente e 
faça testes 
Todas as empresas têm uma EVP, mesmo que não 
formalizada. O trabalho que descrevemos é uma forma 
de passar de uma EVP informal e não gerenciada 
para uma mais deliberada e alinhada com o que sua 
empresa representa no mercado e como quer ser 
conhecida como empregadora. Uma vez que a EVP 
esteja definida e comunicada, e os programas de 
recompensas desenhados de acordo com essa EVP, é 
essencial testar junto aos grupos de empregados para 
ter certeza de que sua organização está cumprindo a 
promessa. 

O refinamento de sua EVP e de seus elementos com 
base em pesquisas contínuas vai ajudá-lo a obter 
sucesso. O resumo das mudanças nas políticas 
e programas desenvolvidos durante as etapas de 
planejamento, aliado a alguns mecanismos práticos 
de mensuração, pode ajudar a avaliar o progresso 
em relação a marcos críticos. Entre as formas de 
monitorar o sucesso estão as pesquisas regulares de 
engajamento, a obtenção de feedback de empregados 
recrutados recentemente e a análise periódica do 
desempenho financeiro e da produtividade dos 
empregados desde o início da implantação da nova 
EVP. O monitoramento ativo ajudará a indicar se os 
empregados acreditam no acordo e se sua empresa 
está cumprindo a promessa da EVP.

Resultados críticos de uma EVP
A existência de uma EVP clara é uma ferramenta 
cada vez mais importante na guerra por talentos, 
especialmente quando o mercado para esse talento 
se torna mais global. Para as empresas, ajuda 
a reter, atrair, motivar e engajar os empregados 
para impulsionar o sucesso nos negócios. Para os 
empregados, ajuda a moldar a visão geral, a conexão 
emocional e o nível de esforço adicional que trazem 
para a empresa. Para ambos, é um elemento crítico 
para um bom ambiente de trabalho e para uma 
experiência positiva na carreira. As empresas que 
adotam uma abordagem holística à estratégia de 
recompensa, incluindo uma EVP bem pensada e 
articulada podem obter resultados significativamente 
melhores em seus programas de gestão de talentos e 
recompensas do que as empresas que não o fazem. 
Talvez, ainda mais importante, nossas pesquisas 
mostram que uma EVP bem comunicada e gerenciada 
está diretamente ligada tanto ao desempenho dos 
recursos humanos como a melhores resultados 
financeiros.

O desenvolvimento de uma EVP eficaz é algo que está 
ao alcance de qualquer organização.

A existência de uma 
EVP clara é uma 
ferramenta cada vez 
mais importante na 
guerra por talentos, 
especialmente quando 
o mercado para esse 
talento se torna mais 
global.

Comece a trabalhar em sua EVP:
 • Identifique a equipe certa, contemplando pessoas de diversas 
funções;
 •Pergunte e responda às questões críticas para desenvolvimento 
da EVP;
 •Defina claramente o “dar e receber” de sua organização.
 •Mergulhe fundo na compreensão das preferências dos 
empregados;
 •Alinhe, onde fizer sentido, com os programas de gestão de 
talentos e recompensas;
 •Teste o sucesso e monitore o progresso ao longo do caminho. 

Entre em contato com seu consultor na Towers Watson ou acesse 
towerswatson.com para mais informações.
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Sobre a Towers Watson
A Towers Watson é uma empresa global de serviços que apoia 
organizações na otimização de seu desempenho através do 
gerenciamento efetivo de pessoas, riscos e finanças. Com 14 mil 
associados em todo o mundo, oferecemos soluções nas áreas de 
benefícios, gerenciamento de talentos, recompensas e 
gerenciamento de riscos e capital.


