Novos conceitos
para ajudar nessa
relação
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Qual o impacto da
comunicação interna
na Experiência do
Colaborador?

Neste ebook sobre
Experiência do Colaborador
você vai encontrar...
Se você quer saber cada
vez mais sobre o assunto,
saiba qual hashtag procurar,
segundo o Instagram:

Respostas para algumas de suas dúvidas

#employeeexperience
98.754 publicações

#naprática

#experienciadocolaborador
1.979 publicações

#dicadue

#experiênciadocolaborador
386 publicações
#experiênciadoscolaboradores
5 publicações

Você vai encontrar o termo Employee Experience
neste ebook, por ser o mais utilizado quando falamos
de experiência do colaborador

Aqui o papo é sobre...
• De onde veio o conceito Experiência do Colaborador?
• Um movimento recente
• Qual a importância do Employee Experience para sua empresa?
• Por que a experiência do Colaborador conta tanto?
• Comunicar para engajar
• Mas, atenção!
• Construir a jornada do Colaborador é a solução
• Como medir a experiência do Colaborador

Employee Experience

De onde veio o
Employee Experience?
Da percepção de que
conectar pessoas para viver
os valores corporativos
proporciona um bom
ambiente para trabalhar e
produzir.

Da ideia de prioridade de públicos:
entender o público interno como o
2º principal stakeholder, logo após
os clientes. E em muitos casos como
o público mais importante para a
entrega do Propósito do negócio.

#dicadue

Um movimento recente
O termo Employer
Branding é usado
pela Academia

1996

Surge o livro
“Economia da
Experiência”, de Pine
and Gilmore

Nasce o conceito de
experiência do colaborador
na empresa Airbnb, ao
introduzir a abordagem da
jornada dos seus colaboradores
de ponta-a-ponta.

1998

2014

Os autores
demonstraram uma
nova tendência que
coloca o cliente no
centro das atenções
das organizações.

O Airbnb também se
inspirou nas técnicas
usadas pela Disney, uma
empresa mundialmente
consagrada pela sua
preocupação com a
experiência dos seus
clientes.

Surge a Equação
do Employee Experience,
composta por: Cultura +
Tecnologia + Espaço Físico.

2016
Autor: Jacob Morgan,
fundador do The Future
of Work University, uma
plataforma online de
treinamento que ajuda
pessoas e organizações
a mudarem o mundo do
trabalho.

Construímos a coex –
Jornada da Experiência
do Colaborador

2020
Grupo coex Employee
Experience no Linkedin
https://www.linkedin.
com/groups/8978183/

Qual a importância do
Employee Experience
para sua empresa?
Se no UX - User Experience o objetivo é melhorar resultados
pensando no consumidor, no
EX – Employee Experience –
é o colaborador no centro
das tomadas de decisões que
impactam nos resultados dos
negócios.

Quando uma empresa investe e dá
maior atenção aos colaboradores,
buscando entender como eles pensam
e se sentem no trabalho, é natural
que isso se reflita em suas entregas,
fortalecendo a comunicação e
melhorando os relacionamentos
interpessoais.

Por que a experiência
do colaborador conta tanto?
Não é novidade para ninguém que a sociedade
vem apresentando uma acelerada evolução
cultural e que há uma nova percepção sobre
os sentimentos e emoções das pessoas.
O conceito de experiência torna-se forte e
presente, uma vez que as experiências são
vistas como uma vantagem competitiva,
pelo valor que as relações humanizadas
conquistaram, abrindo espaço para o respeito,
a empatia e o entender o outro.

Portanto, a Experiência do Colaborador
é uma estratégia de gestão de pessoas
projetada para atrair mais colaboradores
– de maneira geral, é sobre como essas
pessoas se sentem no local de trabalho e
como a empresa comunica seus valores e
os aplica no dia a dia. A proposta por trás
disso é tornar a experiência do colaborador
inesquecível tanto quanto a do consumidor,
a ponto de influenciar suas ações em prol
dos resultados do negócio.

#naprática
Estratégica de
comunicação
Valorizar o humano é
celebrar o afeto entre os
colaboradores e demais
stakeholders, como a
família.

Uso do storytelling para

DATAS COMEMORATIVAS.
DIA DAS MÃES
Mães que fazem história... Campanha cujo
conteúdo foi feito pelas próprias mães e
sua histórias de vida, onde colaboradoras
compartilharam suas experiências em serem
mães e filhas e foram presenteadas com uma
tarde lúdica de contação de histórias.

Saiba mais

#naprática

DIA DOS PAIS
Colaboradores pais e filhos
compartilharam histórias reais.
Em um encontro na empresa,
os colaboradores foram
surpreendidos com um grupo
de caricaturistas que ilustraram
toda a forma de amor que
existe nesta relação em família.

Saiba mais

Comunicar para
engajar
A comunicação é essencial para conectar as pessoas aos negócios.
Esse é o nosso Propósito!
Cada um de nós passa a ser promotor de uma iniciativa na mesma proporção que
participa de sua concepção e portanto, se sente responsável pelos resultados.

Para medir o engajamento dos colaboradores é preciso
ouvir as suas histórias, entender as suas motivações,
barreiras e frustrações. Esses dados são insights
riquíssimos para definir estratégias.

O momento pede:

Criar canais
de expressão
down – top

Abrir
oportunidades
que levem a
comportamentos
de Identificação
com a marca

Valorizar as
conquistas e
reconhecer os
colaboradores

Tornar gestores
aliados da
comunicação
participativa

#naprática
Abrir
oportunidades
que levem a
comportamentos
de Identificação
com a marca

Uma nova jornada de trabalho
mexeu com a rotina da casa
de muitos brasileiros durante a
pandemia.
Com essa ativação, foi feita uma
homenagem com crachá virtual
aos colaboradores mirins, filhos
de funcionários da Track&Field
que convivem com os pais no
home office.

Saiba mais

Mas, atenção!
Para engajar é necessário conquistar as pessoas emocionalmente.
Os resultados da pesquisa “Retrato da comunicação interna 2020”,
realizada por SuaTV, em parceria com o Comunique-se, entre dez20 a fev21,
com 203 respondentes, apontam para um perfil de neutralidade dos colaboradores.

Comunicão interna ainda não é um processo com promotores.

Critérios de análise do
eNPS* desta pesquisa:
Qualidade geral
Transparência
Apresentação
Clareza

Detratores
24%

Neutros

de 24 a 30%

Promotores
0%

Criatividade
Atratividade
Atualização
Ser completa

*eNPS: Net Promote Score Interno
Nota 1 à 6
É o colaborador que precisa ser
convencido sobre o processo de
comunicação interna.

Nota 7 e 8
É aquele que não critica e
também não promove o processo
de comunicação interna.

Nota 9 e 10
Esse é o colaborador que vê
valor e defende o processo de
comunicação interna.

Podemos ir além...

Construir a jornada é a solução
Para alcançar maior engajamento e medir
resultados é necessário planejar.
Nossa proposta é desenhar a Jornada do Colaborador para
acompanhar e avaliar a experiência do profissional com o trabalho.

A coex – jornada para a Experiência do Colaborador,
em sua essência promove a conexão entre marca e colaborador, gerando
mensuração rápida, eficaz e contínua de sua experiência, assim como insights
para planos de ação aderentes à cultura organizacional.

Como medir a jornada da
experiência do colaborador?
Através de 4 ciclos:
construindo - conectando - colaborando - co-criando

Jornada
construindo

Ciclo 1
Avaliação da marca
Atração sob a
perspectiva externa

conectando

Ciclo 2

Pré-embarque

Marca Empregadora
+ processo de
recrutamento

colaborando

Ciclo 3

Onboarding

Acolhimento
e avaliação
do processo
com mentor e
contratado após
1 mês, 3 e 6
meses + eNPS

ReOnboarding

Percepção sobre
as 4 dimensões
que compõem a
EC* + eNPS** recomendações
para Plano de ação

co-criando

Ciclo 4

A vida como ela é
(após 6 meses
de trabalho) 12
variáveis + eNPS

*EC: Experiência do Colaborador
**eNPS: Net Promote Score Interno

#Naprática
construindo

Grupo Ri Happy
Dia Internacional do Brincar
Todo 28 de maio é dia de folga
para os colaboradores, iniciativa
que reforça o mote ‘quanto
mais brincadeira, melhor’,
lembrando a importância de as
pessoas dedicarem mais tempo
para brincar, como forma de
estabelecer laços familiares e para
o desenvolvimento de habilidades
essenciais para a vida.

conectando

#Naprática
colaborando

DSM
ONBOARDING
Estruturação de um Programa de
Onboarding, capaz de receber os
novos colaboradores de acordo
com o Propósito da marca e
envolver a liderança no processo
de relacionamento com os
novos profissionais, enaltecendo
a conduta ética, a missão, a
visão e os valores corporativos.
Criação de Identidade Visual +
Guia voltado para os gestores
capacitarem os novos talentos.

Saiba mais

#Naprática
co-criando
INSPER
MVP de aplicativo para uso
dos alunos
A melhoria da experiência digital dos alunos
da graduação do Insper foi construída por
um processo de escuta e observação das
dores dos alunos, tais como encontrar
salas de aula com facilidade, gerenciar
agenda de eventos, controlar notas e faltas,
integrar as entidades estudantis, alertas de
compromissos, segunda via de boletos etc.
Alguns alunos foram instruídos com técnicas
etnográficas e entrevistaram seus colegas
para coletar os dados. Com isso foram
elaboradas as perguntas para a realização
de 3 sessões de cocriação com alunos e
colaboradores da faculdade. Com muita
agilidade, em três meses, foi entregue um
MVP (Produto Mínimo Viável) do aplicativo
de celular contendo todos esses serviços.
Edgard Charles Stuber
Mentor coex e founder da Stuber Mentoring
de Executivos
www.stuberinova.com

#dicadue

Pessoas são mais
do que recursos
humanos

Se você
pensar que:

A condição de
distanciamento
social
provocada pela
pandemia exige
comunicação
que conecta as
pessoas

O colaborador
em home office
está privado do
ambiente de
trabalho

O equilíbrio está
entre dar e receber:
construir, conectar,
colaborar e cocriar

As empresas não
conseguem uma
resposta assertiva
sobre a experiência
do colaborador, sem
perguntar para ele

Chegará em uma excelente jornada para a
Experiência do Colaborador.
Acredite!

Esse conteúdo foi útil
pra você?

O que a gente quer é
compartilhar as melhores
práticas de comunicação e
relacionamento. Nosso objetivo
é disseminar a importância desse
processo, que pertence a todos.

Claudia Cezaro Zanuso
https://www.linkedin.com/in/claudia-cezaro/

Monica Deliberato Baptista
https://www.linkedin.com/in/monica-Deliberato

agencia-duecom
agenciaduecom

www.duecom.com.br

