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O Employer Branding é uma prática já consolidada na 
América Latina, e com muito potencial para criar lugares 
excepcionais para trabalhar.

Segundo os resultados do nosso 2° Estudo Latino-Americano sobre a Employer Branding: 

Tendências e Melhores Práticas, que realizamos durante os meses de maio e junho de 2016, e no 

qual participaram mais de 500 organizações, 41% das empresas na região possuem uma 

estratégia formal de Employer Branding, e nas organizações com mais de 2.500 colaboradores 

essa cifra ultrapassa os 60%.

As empresas latino-americanas que gerenciam ativamente a sua Employer Branding ou 

Employer Branding, buscam reforçar sua imagem para se diferenciar e criar vantagens na hora 

de reter e atrair talento. E principalmente estão implementando iniciativas de capacitação e 

desenvolvimento (63%), melhorando os benefícios de saúde (56%), e escutando mais os 

colaboradores (55%), além de dar uma importância crescente à comunicação interna (48%).

Resumo Executivo

de 2.500 colaboradores 
possuem uma estratégia formal 
de Employer Branding.

As empresas com uma
 boa marca empregadora 
reduzem seus custos de folha 
de pagamento em 10%, além 
de registar uma rotação 26% 
menor e custos por 
contratação 46% mais baixos 
- Randstad

60% das empresas mais

http://www.randstad.com/randstad-award/what-is-the-randstad-award/


Claramente os diretores de Recursos Humanos na LatAm 
enfrentam suas iniciativas de Marca de empregador 
priorizando a retenção sobre a atração de talento.

Os KPI usados para avaliar os resultados dessa estratégia confirmam esta informação: 

destacam-se as pesquisas de clima (55%), a taxa de rotação (53%) e as pesquisas de 

engajamento (27%). Indicadores de atração como “Time-To-Fill” aparecem apenas em quarto 

lugar (26%).

As empresas que não aplicam estas boas práticas terão dificuldades para atrair e reter talendo 

no médio prazo, mas é alentador ver que 40% das companhias que hoje não gerenciam sua 

Employer Branding pensam em fazê-lo antes do fim deste ano ou durante o próximo. Podemos 

esperar que mais de 60% das empresas latino-americanas implementem iniciativas orientadas 

a melhorar sua Marca de Empregador até o fim de 2017.



Os principais países da região diferem na adoção do 
Employer Branding.

O Chile está abaixo de todos os outros, uma vez que somente 28% das empresas contam com uma 

estratégia de Employer Branding, enquanto que a Argentina se destaca positivamente como o país 

com a maior projeção de crescimento: 55% das empresas adotarão essa prática até o fim de 2017.

Este relatório permite compreender as tendências e melhores práticas da Employer Branding na 

região, mas também as realidades de cada país. Esperamos que seja útil para os diretores de 

Recursos Humanos interessados em potencializar a gestão do Employer Branding.

O site de avaliação de empregadores Glassdoor
 diz que 61% de seus usuários pesquisam 
resumos e pontuações das empresas antes de se 
candidatar a uma vaga.

http://www.slideshare.net/Glassdoor/the-benefits-employees-want-most


Esse 2° Estudo Latino-Americano sobre Employer Branding: Tendências e Melhores Práticas foi realizado durante os meses de maio e junho de 2016 com 

empresas da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai, de todos os tamanhos. Participaram mais de 500 organizações, uma amostra 

suficientemente grande para dizer que os resultados aqui apresentados oferecem um nível de confiança de 95% com um intervalo de 5%: ou seja, os 

resultados reais do universo são 5% mais ou 5% menos que o valor encontrado nessa amostra.

Metodologia

Argentina 12%
Uruguai 6%

Brasil 16%

Chile 15%

Colômbia 16%

México 20%

Peru 15%

País

Perfil dos participantes

Setor

Tamanho (N° de colaboradores)

Serviços

1 -100 101 - 500 501 - 1.000 1.001 - 2.500 2.501 - 5.000 5.001 - 10.000 +

Manufatura

Diretores, VPs, Managers
e Gerentes de RH

Chefes, Supervisores e
Coordenadores de RH

Analistas e Generalistas
de RH

Tecnologia Consumo Bancos &
Financeiras

Construção Varejo Transporte Outras

11% 9% 8% 7%

45%

5% 5% 5% 5%

39% 40% 21% 37%

15% 15%
13% 10% 10%



41% das empresas latino-americanas possuem uma estratégia formal de Employer Branding. Este nível de adoção se acentua entre as empresas com mais 

de 2.500 colaboradores, onde essa cifra chega a mais de 60%. No entanto, é possível ver profundas diferenças entre as realidades dos principais países. 

Destaca-se o Uruguai com 53%, e como caso oposto, o Chile, com somente 28% de adoção.

O Hoje e o Amanhã do Employer Branding na LatAm

Empresas que possuem uma estratégia de Employer Branding Empresas con mais de 2.500 colaboradores que possuem uma estratégia de Employer Branding

Argentina 40%
31%

28%
39%
46%
40%

53%

Brasil

Chile

Colômbia

México

Peru

Uruguai

Argentina 78%
48%
50%
44%
68%
50%

Brasil

Chile

Colômbia

México

Peru

Sem respostaUruguai

41%TOTAL 61%TOTAL

Em seu último relatório Global Recruiting Trends, o LinkedIn destaca que a Employer Branding
está entre as principais prioridades dos empregadores, e proclamou que 2016 é o “ano da marca”
para os encarregados de recrutar talento.

https://business.linkedin.com/content/dam/business/talent-solutions/global/en_us/c/pdfs/GRT16_GlobalRecruiting_100815.pdf


80% de las empresas que têm uma estratégia de Employer Branding também contam com um orçamento para tal. O nível de financiamento mostra 

diferenças significativas entre os países analisados no estudo.

A sua empresa tem um orçamento assignado para iniciativas orientadas a melhorar sua Employer Branding em 2016?

Empresas que responderam que sim Empresas com mais de 2.500 colaboradores que responderam que sim

73%
59%

82%
68% 63%

84%

63%
70%

88%
80%

75%

50%
63%

100%
72%

Argentina Brasil Chile Colômbia México Peru Uruguai TOTAL Argentina Brasil Chile Colômbia México Peru Uruguai
(sem resposta)

TOTAL

Segundo a Undercover Recruiter, 71% dos colaboradores dizem que conseguir o orçamento
adequado é o principal desafio para gerenciar melhor o Employer Branding.

http://theundercoverrecruiter.com/infographic-worldwide-employer-branding-facts-and-stats/


40% das empresas que não possuem uma estratégia de Employer Branding espera aumentar os recursos para estas iniciativas, no máximo durante 2017.

A sua empresa tem planos de aumentar os recursos (financeiros ou humanos) para iniciativas orientadas a melhorar o
Employer Branding em 2016 ou 2017?

Empresas que responderam sim Empresas com mais de 2.500 colaboradores que responderam sim

Argentina Brasil Chile Colômbia México Peru Uruguai TOTAL Uruguai
(sem resposta)

58%

39%
30%

45%
35% 39% 43% 40%

Argentina Brasil Chile Colômbia México Peru

50%

73%

25%

60%

44% 50%

TOTAL

52%

Segundo a Brandemix, em 2015 as empresas renovavam seu employer branding a cada
14 meses. Em 2016 isso é feito a cada 11 meses.

http://www.brandemix.com/important-employer-branding-statistics/


Recursos Humanos enfrenta o desafio de atrair e reter talento com diferentes iniciativas de Employer Branding, mas avalia seus resultados com indicadores 

e mecanismos que privilegiam a retenção sobre a atração. Destacam as pesquisas internas de clima (55%), a taxa de rotação (53%), pesquisas de 

engajamento (27%). Indicadores de atração como “Time-To-Fill” aparecem somente em quarto lugar (26%).

A Employer Branding é usada principalmente para reter talento

Que indicadores são usados em sua empresa para medir o Employer Branding?

55%Pesquisa interna de clima

53%Taxa de rotação

27%Pesquisa de engajamento

26%Time-to-fill

22%Nenhum ou não se aplica

18%Quantidade média de candidatos por ano

16%Produtividade por colaborador

14%Cost-to-hire

6%Employee Net Promoter Score (eNPS)

Segundo a plataforma de 
recrutamento BreezyHR, os sete 
melhores KPIs para medir a Employer 
Branding são, em ordem decrescente, 
a taxa de retenção; o compromisso 
dos colaboradores; a qualidade das 
contratações; o custo de contratação; 
as pesquisas de imagem; eficiência do 
marketing; e a análise preditiva.

http://blog.breezy.hr/2015/05/04/7-metrics-to-put-employer-branding-on-track/


O enfoque em retenção de talento é confirmado ao validar os principais atributos que as empresas comunicam através de sua sua estratégia de 

Employer Branding. Também concorda com as iniciativas que mais implementam, como o monitoramento do que estão dizendo sobre a mesma (tanto 

entre os colaboradores como no mercado) e os canais de comunicação que mais usam.

Quais são os principais atributos promovidos em sua empresa como parte do Employer Branding?

Um bom ambiente de trabalho e clima 63% 46%

40% 39%

36% 30%

24% 21%

18% 17%

16% 15%

14%

11%

11%

Os valores da organização

A empresa é considerada líder em seu setor Cultura interna

Boas oportunidades de crescimento dentro da organização Reconhecimentos aos colaboradores

Benefícios de saúde e seguros de vida atraentes Flexibilidade de horário

Um pacote de remuneração interessante Diversidade dos colaboradores

Vestimenta informal Pacote interessante de beneficios e descontos em comércios

Benefícios flexíveis Uso de tecnologia atual (redes sociais, apps, etc)

Outro



A sua empresa está implementando, ou já implementou alguma das seguintes iniciativas orientadas a melhorar
o Employer Branding?

92% 80% 79%

78% 77% 77%

73% 72% 69%

68% 67% 63%

63% 60% 58%

53% 51% 45%

43%

Programas de
Referências de colaboradores

Ações concretas para aumentar a diversidade
de gênero, nacionalidade, racial, etária, etc.

Programa de capacitação Programas
de reconhecimentos

Pesquisas de opinião
de colaboradores ou parecido

Programa de desenvolvimento de liderança Benefícios de saúde Estações de trabalho
confortáveis acolhedores

Programas de convênios
e descontos com comércios

Plataforma de comunicação interna
web, social e  móvel

Participação nas redes sociais
com fins de recrutamento e seleção

Existe um departamento de
comunicações internas dentro do RH Flexibilidade de HoráriosProgramas inovadores de

Integração na empresa

Vestimenta informal (não só tirar a
gravata,mas ainda mais flexível)

Remuneração acima
da média do mercado

Benefícios Flexíveis Publicidade como uma boa empresa
para trabalhar

Participação no
“Great Place to Work” ou parecido

A sua empresa monitora o que
se diz sobre ela no mercado?

A empresa monitora o que os
colaboradores opinam sobre a mesma?
 

NÃO 44%

SIM  56%
SIM 74%

NÃO  26%



Que canais a empresa usa para promover o Employer Branding interna e/ou externamente?

Emails ou newsletter internos 51%

Reuniões internas presenciais 41%

Facebook 33%

LinkedIn 30%

Portais de trabalho online 23%

Mural 20%

Networking 16%

Publicidade offline 11%

Publicidade online 8%

Notificações em celulares 4%

Site corporativo 50%

Rede social interna ou intranet 35%

Férias do emprego 31%

Vídeos internos 25%

Ações com universidades ou grupos de profissionais 22%

Revistas impressas 17%

Twitter 13%

Blog corporativo 10%

Instagram 4%



Conclusão

A fotografia regional que nos apresenta este estudo é sumamente interessante, uma 
vez que reflete uma consolidação do Employer Branding como ferramenta para reter 
talento.

Dado que isso é um fator muito influente no momento de reter e atrair talento, Recursos 
Humanos deve ter um Employer Branding atraente e diferenciadora, baseada no 
compromisso e na promoção ativa da cultura organizacional.

Pode ser crítico que as empresas que ainda não pensam em termos de Employer 
Branding sigam nesta direção, para recrutar colaboradores qualificados e, 
principalmente, não perder os melhores afinal custa muito retê-los. Desse modo as 
organizações que trabalham ativamente seu Employer Branding devem continuar 
inovando, escutando os colaboradores e, acima de tudo, consolidando uma cultura 
onde os valores corporativos são vividos todos os dias.

Em p l oy e r
B rand i ng



Sobre GOintegro
A GOintegro é a empresa de tecnologia líder em Employer Branding na América La�na, 
que dinamiza a Comunicação Interna, Reconhecimentos e Bene�cios.

Mais de 400 empresas, o que representa 1 milhão de pessoas, u�lizam GOintegro todos os 
dias para potencializar o impacto posi�vo de sua cultura interna.
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