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Se algo aprendemos após mais de um
ano de pandemia, é que as situações
insólitas — e, ainda mais, as dramáticas
— manifestam com total nitidez as
nossas carências, mas também as
nossas capacidades. 

A experiência laboral de milhões de
pessoas transformou-se radicalmente
em apenas alguns dias. Se uns tiveram
de optar por teletrabalhar pela primeira
vez, sem todos os recursos tecnológicos
ao seu alcance ou com conciliações
familiares excecionais, outros tiveram de
se enfrentar a ajustes de emprego ou
despedimentos inesperados. Situações
novas, complicadas e, em muitos casos,
injustas que bateram diretamente à
porta das equipas de Recursos Humanos.
Equipas que, a viver a mudança na
primeira pessoa, como mais um
colaborador que precisa de levar avante
o seu trabalho, tiveram também de
implementar todas as suas aptidões e
todo o seu engenho para prestar o apoio
e o suporte necessários aos
colaboradores.

Finalmente, produzia-se a mudança
necessária para que a peça central que
os Recursos Humanos sempre foram no
seio de cada organização se tornasse
visível a todos e recebesse a
importância estratégica ganha a pulso
durante anos.

E é esta visibilidade imprescindível das
equipas de Recursos Humanos, esta
aposta no futuro e este compromisso
para alcançar o máximo bem-estar de
colaboradores e empresas que nos
fazem estar aqui hoje e, pelo segundo
ano, perante este relatório. Na Cobee,
queremos facilitar a mudança e
conseguir fazer com que os planos de
compensação globais se convertam em
experiências pessoais únicas.  

A FORMA COMO 2020 COLOCOU O FOCO
NA FELICIDADE DO COLABORADOR

E queremos ser uma ponte que
comunique e aproxime os colaboradores
das suas empresas: para que os
primeiros tenham um maior acesso aos
seus benefícios — a melhores benefícios
— e possam desfrutar de total
flexibilidade para decidir o que
consomem e quando o consomem; e
para que os seus responsáveis de
Recursos Humanos tenham menos
cargas administrativas e mais tempo
para o que verdadeiramente necessitem.

Poderia ter introduzido este relatório ao
descrever a forma como a pandemia
afetou profundamente a nossa
estabilidade emocional, ao mesmo
tempo que sacudia a economia das
principais potências mundiais e das
empresas mais consolidadas. No
entanto, prefiro destacar o que podemos
cuidar, reparar e melhorar a nível social,
que é muito e promete uma viagem
apaixonante. 

Mais um ano, é o melhor momento para
nos reinventarmos.

 
Borja Aranguren 

Co-founder & CEO
Cobee



Após mais de um ano de mudanças
constantes, no qual todas as empresas
se viram sacudidas por impactos de
maior ou menor magnitude que
alteraram, interromperam ou
danificaram profundamente a sua
atividade ou normal evolução,
confirma-se uma tendência comum a
todas elas: a aposta definitiva no
colaborador, no seu bem-estar e na sua
saúde. 

Perfilam-se três medidas concretas e
urgentes no horizonte da compensação,
impulsionadas pelo efeito acelerador da
crise sanitária: flexibilidade nos
benefícios para poder satisfazer cada
colaborador e estreitar os seus laços
com a empresa; digitalização de
processos e automatização de tarefas
para facilitar a gestão e quebrar
barreiras territoriais; e comunicação
global para que o colaborador possa
ser consciente do e entender o valor
real dos seus benefícios e do grande
esforço por detrás dos mesmos. 

ATUALIDADE
DOS PLANOS
DE BENEFÍCIOS

Após Um pacote de ações que permitirá
oferecer uma experiência de 360° ao
colaborador e aos profissionais que
gerem o capital humano, como
elemento vertebral da empresa, e que
restituirá o investimento humano e
económico esperado pelas empresas. 

Há ainda um longo caminho por
percorrer em direção à completa
renovação dos planos de benefícios. Por
isso, nada melhor do que assentar as
bases que ajudarão a aplicar medidas
com maior compromisso social e
criatividade e fórmulas adaptadas à
compensação exigida por uma nova era.

 



71% dos consultados afirma
que o seu plano de benefícios

é generalista e impessoal



Um dado em que coincidem até 71% dos
consultados é que o seu plano de
benefícios é generalista e impessoal.

Por idade, vemos também como as
gerações mais jovens parecem ser mais
conscientes da falta de personalização e
de que já não vale o mesmo para todos.
Assim, 85% dos jovens de entre 18 e 24
anos descrevem o seu plano como
generalista e impessoal reduzindo-se
esta percentagem a 64% nas gerações
de entre 45 e 54 anos. A razão desta
divergência poderia residir na tradição e
no hábito de quem está há mais anos no
mercado laboral e teve sempre “o
mesmo” e na força com a qual irrompem
as novas gerações, que exigem planos à
sua medida.

1.2 MAIS FLEXIBILIDADE E
PERSONALIZAÇÃO 

Torna-se imprescindível também fazer
frente a uma das principais barreiras
que trava a seco o retorno sobre o
investimento em planos de benefícios: o
desconhecimento. A empresa está a
apostar fortemente no bem-estar dos
seus quadros com um investimento
económico que lhe gerará um escasso
impacto se tal não for eficazmente
comunicado ao colaborador. 

Por isso, conhecer perfeitamente as
necessidades dos quadros para
satisfazer as suas expetativas e propor
planos adaptados e soluções
personalizadas, à medida, converte-se
numa tarefa imprescindível para decidir
o sucesso de um plano de benefícios. 

CONSIDERO QUE O PLANO DE
BENEFÍCIOS QUE A MINHA EMPRESA
OFERECE FOI ELABORADO...

 
71%

 
29%

De maneira generalista e impessoal
é idêntico para todos

De maneira personalizada, pensado
nas minhas necessidades

71%

29%



Descarrega o relatório aquí

https://cobee.io/pt-pt/relatorio-tendencias-beneficios-2021/

