
Como tirar proveito de

Employee Benefits



3.  O Compromisso e Motivação 
dos Colaboradores



Apoiar seus colaboradores com o 
melhor mix de benefícios nunca 
foi tão importante
Best Practice
Parece que, da noite para o dia, o mundo mudou 
completamente. Com a crise do novo coronavírus, todos fomos 
desafiados a nos reinventar, desenvolver novas habilidades e, 
finalmente, fazer as coisas de maneira diferente. Em nossas 
organizações, acontece o mesmo: o orçamento que detalhava 
cada atividade que seria realizada este ano precisa ser 
revisto, pois nem todas as iniciativas poderão ser executadas 
conforme o planejado. 

Considere revisar seu budget e realocar recursos financeiros 
antes destinados a eventos ou outros projetos que precisarão 
ser cancelados. Incremente a oferta de benefícios em sua 
organização com novas opções para brindar um suporte mais 
direto aos colaboradores.



É hora de revisar o budget:
destinando recursos aos benefícios de maior impacto

Reconsidere os investimentos de eventos que não poderão ser realizados como estavam planejados (festas de final de ano, 
workshops, convenções de vendas, entre outros). Se for possível, destine esses recursos a benefícios diretos para os colaboradores, e 

que satisfaçam suas necessidades e interesses dentro do atual cenário.



Solidariedade que une e mobiliza em torno a uma causa comum
Comunique parcerias que respondam a fins sociais e que apoiem a comunidade. Exemplo: convênios com PMEs, para incentivar a 

atividade econômica dos pequenos e médios empreendedores.



Aproveitando o tempo para aprender e se desenvolver
Ofereça novos benefícios que contribuam para o desenvolvimento profissional do colaborador, de acordo com a 

necessidade individual de cada pessoa, agregando opções de cursos on-line de diferentes áreas do conhecimento. Incentive 
a participação dos colaboradores e, posteriormente, reconheça aqueles que forem capacitados.
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para Comunicação, Reconhecimento e Benefícios 
focados na experiência do colaborador.

gointegro.com

https://www.gointegro.com/pt/inicio-pt/

