
Estudo Internacional Metlife 2011de 

Shankar Chadhuri
Diretor de Pesquisas da MetLife International
São Paulo, 07 de julho de 2011

Estudo Internacional Metlife 2011de 
Tendências dos  Benefícios aos Empregados: 
Adaptando-se às Novas Realidades 
Econômicas Globais



Agenda

Histórico e ContextoHistórico e Contexto

Nossas descobertasNossas descobertas

MetodologiaMetodologia

2

Conclusões Conclusões 

P&RP&R

Fonte: Manpower Global Talent Shortage Survey, 2011

BrasilBrasil



Histórico 

• Estudo Internacional de Tendências de Benefícios 
aos Empregados:

• O mais abrangente sobre benefícios aos 
empregados

• Realizado pela primeira vez em 2007, época de 
forte crescimento econômicoforte crescimento econômico

• O segundo estudo em 2011: 
Consequência da crise financeira mundial –
persistem fragilidade econômica e incerteza

• O estudo de 2011 foi realizado em cinco países 
com mercados diferentes

– Industrializados: Inglaterra, Austrália 

– Em desenvolvimento: Índia, Brasil e México



Contexto

• Por que procurar benefícios aos empregados globalme nte?

• Empresas globais e grandes empresas nacionais presa s em uma 
batalha por talentos:

– As pessoas são o diferencial

– Vitória sustentada será obtida por aqueles com as m elhores 
pessoaspessoas

• Benefícios ainda são importantes para atrair e mant er os melhores 
talentos!

• Benefícios têm uma forte relação com bem estar, pro dutividade, 
satisfação e fidelidade dos empregados



Metodologia

Entrevistas realizadas com mais de 2.400 
empregados e quase 1.500 empregadores.

Entrevistas por telefone 
e pessoais

Empregados selecionados entre os com 
benefícios e sem benefíciosbenefícios e sem benefícios

Tomadores de decisão ou influenciadores de 
decisão

Trabalho realizado do final de outubro de 2010 
até o final de março de 2011

Empregados e empregadores foram selecionados 
em vários setores e regiões geográficas



A Falta Global de Talentos dá Destaque aos Benefíci os
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80%

Austrália
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Índia

Japão

Índia, Brasil e Austrália estão entre os quatro países com maior falta de talentos; o México 
não está longe. Na Inglaterra, a falta maior está nas áreas técnicas e gerenciais

DIFICULDADE DE PREENCHER VAGAS POR PAÍS

Fonte: Extraído de Manpower Global Talent Shortage Survey, 2011 
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Nossas descobertas

Tendências de 2011 consistentes com 
os resultados de quatro anos atrás, mas 
a crise intensificou preocupações de 
curto e longo prazos.

Curto prazo: a ansiedade financeira 
aumentando em todos os mercados e 
os trabalhadores não estão agindo.os trabalhadores não estão agindo.

Longo prazo: O planejamento de 
aposentadoria e poupança não 
acompanha o aumento da expectativa 
de vida.

Evolução na percepção dos benefícios 
e maior interesse geral em discutir 
opções.



Preocupações 
Financeiras Financeiras 
de Curto Prazo



Existem preocupações financeiras 
em todos os mercados
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Income loss and paying bills

Paying for children's
education

PORCENTAGEM EXTREMAMENTE PREOCUPADO

Pagar a educação dos filhos

Perda de receita e 
pagamento de contas
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Job security

UK Brazil India Australia Mexico■ México ■ Austrália ■ Índia ■ Brasil ■ GB

Segurança no emprego

Equilibrar o orçamento



77%

78%

41%

71%

66%

46%

39%

Death

Insegurança financeira em mercados emergentes e mad uros: 
morte prematura, incapacidade ou doença grave

PORCENTAGEM EXTREMAMENTE PREOCUPADO

Morte
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Preocupação de 
Longo PrazoLongo Prazo
Com Aposentadoria



34%

69%

59%

29%

39%

73%

69%

Outliving retirement money

Existe medo de sobreviver com a aposentadoria 
em todos os mercados

PORCENTAGEM EXTREMAMENTE PREOCUPADO

Sobreviver com dinheiro 
da aposentadoria
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Able to afford healthcare

Having to work in retirement
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Poder pagar tratamento de saúde

Ter que trabalhar já aposentado



Conscientes, mas sem atitude: poucos tomaram medida s
quanto ao planejamento da aposentadoria

NÃO tomou medidas 
para avaliar as necessidades 
de renda na aposentadoria

50% dos empregados na Inglaterra que alegam ter feito 
avaliação da renda para a aposentadoria ou estão atrás 
das metas de poupança para a aposentadoria ou não 
têm metas

73%México

* Para Austrália, etapas de aposentadoria mais “Superannuation”

49%
Metas AP 
atingidas

51%
Abaixo metas 
AP/sem metas

60%Austrália

85%Índia

Inglaterra 36%

71%Brasil



Interesse 
Renovado em 
Explorar Opções Explorar Opções 
de Benefícios



75%

Pós-Crise: trabalhadores estão tendo maior interess e 
nos benefícios de seus empregos

“FICO MAIS INTERESSADO EM ENTENDER OS BENEFÍCIOS QUE RECEBO ATRAVÉS DO MEU 
EMPREGADOR” (PORCENTAGEM QUE CONCORDA PLENAMENTE)
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Empregados sem benefícios, falta de oferta através da 
empresa

76%

81%

RAZÕES PARA NÃO POSSUIR PRODUTOS NO TRABALHO ENTRE OS QUE NÃO POSSUEN BENEFICOS NO 
EMPREGO (PORCENTAGEM DE EMPREGADOS DIZENDO QUE MEU “EMPREGADOR NÃO OFERECE NENHUM 
PRODUTO”)
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73%

55%Paying for
children's
education83%

59%Paying for
children's
education

Grande satisfação no trabalho e fidelidade ao 
empregador estão ligados aos benefícios do emprego

“ESTOU CONTENTE COM MEU EMPREGO”

59%

83%
México

“SOU FIEL  A MEU EMPREGADOR”
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México

71%
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42%
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Classificação das vantagens de benefícios voluntári os

47%

53%
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54%

47%

Convenient
way to pay

More
convenient
than buying
on your own

(PORCENTAGEM QUE CONCORDA 
PLENAMENTE)

47%

43%

44%

PD* helps to
be disciplined

about

Convenient
way to pay

(PORCENTAGEM QUE CONCORDA 
PLENAMENTE)

Mais 
conveniente do 

que comprar por 
conta própria

Forma 
conveniente 

Forma 
conveniente de 

pagar

DF* ajuda a ser 
disciplinado 
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* DF = dedução em folha
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Economiza 
tempo

Taxas 
melhores

Taxas 
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com a 
poupança

Mais 
conveniente do 

que comprar por 
conta própria



• Segurança financeira
• Aposentadoria
• Planejamento financeiro no 

Brasil
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• Planejamento financeiro no 
emprego
• Satisfação e lealdade do 
empregado



Segurança Financeira
Empregados no Brasil tem grandes preocupações 
financeiras, mas pouco fizeram para garantir seu 

futuro.futuro.



68%

67%

65%

65%

48%

61%

40%

Enough money for children's education

Enough money to pay bills during sudden income loss

More time to spend with family

Enough money to make ends meet

Principais preocupações financeiras de todos os 
empregados

Preocupações com Segurança Financeira Básica e Meta s de Emprego/Vida

Todos os Empregados
“Extremamente Preocupados” (7 e 6 em uma escala de 7 pontos)

Dinheiro suficiente para a educação dos 
filhos

Dinheiro suficiente para pagar contas durante 
perdas inesperadas de renda

Mais tempo com a famíliaMais tempo com a família

Dinheiro suficiente para equilibrar o orçamento
65%

62%

60%

60%

57%

47%

45%

53%

48%

50%

39%

36%

Enough money to make ends meet

Appropriate health insurance

Job security

Enough money to buy a home

Resources and time to care for aging parents or relatives

Enough money so one can stay home with children

Being able to afford quality childcare

BRASIL EUA

P3. Pensando em suas preocupações com sua segurança financeira básica, suas metas de trabalho e vida, me diga o quanto você se preocupa neste momento com cada um 
dos itens a seguir. Use uma escala de 1 a 7, sendo 7 “extremamente preocupado e 1  “não há nenhuma preocupação”/

Dinheiro suficiente para equilibrar o orçamento

Seguro saúde adequado

Segurança no emprego

Dinheiro suficiente para comprar uma casa

Recursos e tempo para cuidar de pais ou parentes 
idosos

Dinheiro suficiente para ficar em casa com os filho s

Poder ter uma assistência infantil de qualidade



59%

72%

90%

Dental Insurance

Life Insurance

Health Insurance

A maioria dos empregados diz que o benefício mais i mportante é seguro saúde, seguido de 

seguro de vida e seguro odontológico.

Benefícios citados como um dos cinco Mais 
Importantes para os empregados

Empregados Recebendo Produtos através do Emprego

Seguro saúde

Seguro de vida

Seguro odontológico

19%

29%

30%

43%

48%

53%

56%

Gasoline Ticket

Personal Accident Insurance

Health Check-up

Food Benefit

Salary continuation in case of illness

Retirement Plan

Grocery Ticket

P22.  Quais são os cinco benefícios aos empregados mais importantes para você?

Ticket super-mercado

Plano de Previdência

Continuar a receber salário em caso de doença

Benefício alimentar

Check-up de saúde

Seguro de acidentes pessoais

Ticket combustível



AposentadoriaAposentadoria
Embora os brasileiros planejem 
se aposentar por volta dos 55 
anos, poucos tomaram qualquer 
medida com relação ao 
planejamento financeiro da 
aposentadoria



Principais preocupações financeiras dos 
empregados com relação à aposentadoria

63%

69%

70%
54%

52%

Having enough money to take care of

Outliving retirement money

Being able to afford health care in
retirement years

Todos os Empregados
“Extremamente Preocupados” (7 e 6 em uma escala de 7 pontos)

Poder  pagar assistência médica depois de 
aposentado

Sobreviver com o dinheiro da aposentadoria

Ter dinheiro suficiente para cuidar de pais ou 

57%

58%

62%

63%

47%

35%

NA

NA

Having to work full-time or part-time to live
comfortably in retirement years

Providing for your spouse's long-term
care needs

Providing for your ow n long-term care
needs

Having enough money to take care of
elderly parents or in-laws

BRAZIL USA

P5. Os próximos itens são sobre aposentadoria. Pode me dizer o quanto você está preocupado neste momento com cada item? Novamente, use 
uma escala de 1 a 7 sendo 7 “extremamente preocupado e 1 “não há nenhuma preocupação”

Ter dinheiro suficiente para cuidar de pais ou 
parentes idosos

Sustentar  suas próprias necessidades de  
longo prazo

Garantir as necessidades de longo prazo do 
cônjuge

Ter que trabalhar em período integral ou meio 
período para viver confortavelmente durante a 

aposentadoria



Planejamento Financeiro 
no Local de trabalho

Oferecer planejamento financeiro no 
local de trabalho é uma forma de local de trabalho é uma forma de 

ajudar os empregados com sua falta 
de planejamento financeiro e de 
desenvolver um relacionamento 

entre o empregado, empregador e 
fornecedor de seguros.



Os empregados brasileiros têm interesse em que o 
empregador forneça assistência em planejamento financeiro.

48%
Interest in employer providing financial
planners (work retirement plan money)

Empregados que possuem produtos através do 
emprego

“Concordam Plenamente” (7 e 6 em uma escala de 7 pont os)

Interesse em que o empregador ofereça consultores 
financeiros para me ajudar a decidir sobre minha 

previdência 

47%

46%

Interest in employer providing benefits
advisors

Interest in employer providing financial
planners (all needs)

P21. Em seguida temos algumas perguntas sobre sua atitude com relação aos benefícios do emprego. Diga o quanto concorda com cada uma 
das frases seguintes com 7 significando “concordo plenamente” e 1 significando que “discordo plenamente”.

Interesse em que o empregador ofereça consultores d e 
benefícios

Interesse em que o empregador ofereça planejadores 
financeiros (todas as necessidades)



Satisfação e Fidelidade dos 
Empregados

As empresas que oferecem benefícios 
vêem mais satisfação e fidelidade entre vêem mais satisfação e fidelidade entre 
seus empregados. Oferecer produtos 

financeiros através do local de trabalho 
ajuda a endereçar um dos principais 

objetivos do empregador e a construir 
lealdade entre seus empregados.



87%

82%

79%

78%

82%

83%

Controlling health and welfare benefit costs

Increasing employee productivity

Increasing employee job satisfaction

Objetivos mais importantes dos benefícios para 
todos os empregadores

Importância dos Objetivos dos Benefícios para os Em pregados
Empregadores que Oferecem Benefícios

“Extremamente/Muito Importante” (5 e 4 em uma escala de 5 pontos)

Aumentar do empregado com o trabalho

Aumentar a produtividade do empregado

Controlar dos custos de saúde e bem estar

56%

69%

52%

61%

66%

84%

57%

58%

63%

65%

73%

73%

Helping employees make better financial decisions

Helping employees make better benefits decisions

Addressing diverse needs of employees

Reducing HR administrative costs

Attracting employees

Retaining employees

BRASIL EUA

P3. Em sua empresa, qual é a importância de cada um dos seguintes objetivos dos benefícios para os empregados?

Retenção de empregados

Atrair empregados

Redução dos custos administrativos de RH

Endereçar as diferentes necessidades dos empregados

Ajudar os empregados a tomar melhores decisões sobr e benefícios

Ajudar os empregados a tomar melhores decisões fina nceiras



64%

55%

Employees are
satisfied with their

job

Satisfação no trabalho e fidelidade à empresa entre  
empregados com benefícios

“Concordo Plenamente” (7 e 6 em uma escala de 7 ponto s)

Empregados estão 
satisfeitos com 
seus empregos

75%

52%

65%

42%

Company has
strong loyalty to

employees

Employees have
strong loyalty to

company

Employees with Benefits Employees without Benefits

P6”os”. P7”ores”. Até que ponto você concorda com as seguintes frases? Use uma escala de 1 a  7 onde 7 significa que você “concorda 
plenamente” e 1 significa que você “discorda plenamente.”

A empresa tem 
alta fidelidade  

com seus 
empregados

Os empregados 
são bastante fiéis 

à empresa

Empregados com Benefícios Empregados sem Benefícios



Oferecer benefícios pode ajudar as empresas a 
não apenas atingir suas principais metas – seja 

Conclusões

não apenas atingir suas principais metas – seja 
reter empregados ou fazê-los felizes – mas 
também a superar uma divergência de opiniões 
sobre Lealdade.



Foco na educação financeira: os 
trabalhadores brasileiros estão 
vivendo mais, mas não estão 
economizando para a aposentadoria. À 
medida que a classe média cresce, o 
mercado de complemento de renda 
paar a aposentadoria do estado 
também poderia crescer.

Conclusões Brasil 
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Ênfase nos benefícios voluntários: 
os benefícios voluntários não 
aumentam os custos do 
empregador, e permitem que ele 
ofereça mais benefícios aos 
empregados

Independência financeira para as 
trabalhadoras: as mulheres brasileiras 
estão se tornando um segmento cada vez 
mais importante na força de trabalho



Tendências de 2011 estão 
consistentes com as de quatro 
anos atrás, mas a crise intensificou 
as preocupações de curto e longo 
prazo

Conclusões Gerais 

Curto prazo: ansiedade financeira 
aumentando em todos os mercados 
e os trabalhadores não estão 
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Longo prazo: Planejamento e 
poupança para aposentadoria não 
estão acompanhando o aumento de 
longevidade

Melhores percepções dos 
benefícios e maior interesse geral 
em discutir opções

e os trabalhadores não estão 
agindo



Oportunidades

Maior oportunidade para os 
empregadores reverem os pacotes 
de benefícios para trabalhadores 
para:

Atrair e manter talentos em um 
mercado global com poucos talentos

Contribuir para o bem estar do 
empregado e aumentar a lealdade à 
empresa

Ajudar a manter estabilidade sócio-
econômica em uma era de cortes do 
governo

Comunicação é o segredo: as empresas 
devem se comprometer em ter mais 
diálogo com seus empregados sobre 
questões de benefícios



P&RP&R
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