
Como tirar proveito de

Employee Benefits



4.  Liderança e Management



O apoio necessário para 
exercer uma liderança eficaz 
em tempos difíceis
Best Practice
O distanciamento social e o trabalho remoto nos permitiram 
encontrar novas maneiras de nos conectarmos com os outros 
e manter os vínculos, mesmo que seja através de uma tela. 
Para os líderes, esse é um desafio ainda mais complexo, pois 
eles precisam aprender a exercer sua liderança à distância, 
tentando acompanhar, orientar, informar, dar feedbacks e até 
conter emocionalmente seus colaboradores. 

Apoie os líderes de sua organização com novos benefícios 
que lhes ofereçam ferramentas para gerenciar bem essa 
crise e continuar oferecendo a suas equipes um ambiente 
de trabalho que, apesar da distância, continue promovendo 
interações entre todos.



Líderes que inspiram e compartilham seus conhecimentos
Aproveite as habilidades dos líderes em determinadas disciplinas e convide-os a compartilhar seus conhecimentos 

com outras pessoas por meio de aulas virtuais.

Se você puder fazê-lo, integre essa 
iniciativa ao reconhecimento social e 
aprofunde o impacto, reconhecendo 
os gestores que aportaram com seus 
conhecimentos.



Preparando a liderança para a gestão da crise
Ofereça aos líderes benefícios relacionados a cursos de meditação, saúde emocional, liderança em tempos de crise ou gerenciamento 

de equipes remotas e, assim, ajude-os a estarem mais preparados para continuar enfrentando essa contingência.



Liderar à distância mantendo a proximidade
Apoie a liderança de sua organização tornando mais atraentes os benefícios que têm sido amplamente utilizados (e valorizados) 
durante o trabalho remoto. Você pode oferecer benefícios flexíveis ou subsidiados relacionados a delivery de refeições, compras 

on-line em supermercados e farmácias, assinatura de planos digitais de jornais e revistas, entre outros. São pequenos gestos 
que podem impactar positivamente a vida cotidiana dos líderes.
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