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São vários os aspetos que as empresas 
privilegiam quando escolhem um 
programa de “Employee Benefits” 

para os seus colaboradores.
Na opinião de Nuno Oliveira, da Zu-

rich Portugal, “para além das eventuais 
vantagens fiscais, quer para as empresas, 
quer para os colaboradores, considero que 
a principal característica que está na base 
da adoção deste tipo de opções é uma 
abordagem holística que pode começar 
em algo tão simples, mas tão complexo: a 
flexibilidade de escolha que promova uma 
experiência profissional positiva adaptada 
às necessidades e desejos de cada colabo-
rador. Nuno Oliveira considera que se 
“conseguirmos cumprir esta tarefa esta-
mos a potenciar o nível de compromisso 
do colaborador, a aumentar a sua satisfa-
ção, motivação e bem-estar. Outras carac-
terísticas mais invisíveis, mas fundamen-
tais, são: a simplificação de processos que 
permita reduzir a carga administrativa e o 
grau de complexidade da gestão do dia-a-
-dia e a facilidade de acesso à informação, 
assim como a monitorização da sua uti-
lização”.

Na opinião de Oscar Herencia, da Me-
tLife na Iberia, “se falamos de compen-
sação flexível, vale a pena precisar que os 
seguros são uma das opções que podem ser 
incluídas numa política integrada”. Adian-
ta, nesse caso, como noutros, há uma ava-
liação custo-benefício em que as empre-
sas beneficiam de condições financeiras 
mais favoráveis para os seus colaboradores 
quando estamos perante uma contratação 
de seguro de grupo, em comparação com 
outras soluções. Um esquema de compen-
sação flexível dá a possibilidade às empre-
sas de colocar ao dispor dos seus colabora-
dores um quadro fiscal mais favorável.

Já Ana Mota, da MDS, destaca que 
,“para além dos fatores já enunciados, 
como a competitividade, motivação e fide-
lização, é também levado em conta pelas 
empresas o benefício fiscal em IRC que 
pode ser obtido pela subscrição de bene-

fícios enquadráveis como realizações de 
utilidade social.

Luís Ferreira, da Allianz Portugal, con-
sidera que “nos processos de recrutamento, 
para além do salário, as pessoas valorizam 
cada vez mais outras vantagens que inte-
grem a proposta de emprego”.

 Além disso, acrescenta, estes benefí-
cios permitem às empresas proporcionar 
melhores condições para os seus colabora-

dores, bem como para o equilíbrio entre 
o trabalho e a vida das pessoas. As opções 
mais procuradas vão desde os seguros de 
saúde, cada vez mais específicos e atentos 
às necessidades dos colaboradores, aos 
complementos de reforma (com planos 
de pensões, seguros de poupança ou PPR, 
etc., também muito valorizados quando as 
reformas da Segurança Social sofrem cortes 
importantes), passando por várias outras 
iniciativas. 

Acrescenta que “na Allianz podemos 
citar situações como protocolos com giná-
sios ou outras instituições ligadas ao bem-
-estar ou à prática desportiva, cartões-refei-
ção para tornar mais atrativo o pagamento 
do subsídio de refeição, apoios financeiros 
aos estudos dos filhos, apoios financeiros 
aos estudos dos próprios colaboradores, 
realização de eventos ligados ao desporto 
ou à cultura envolvendo os colaboradores 
e familiares, ou outros benefícios mais liga-
dos à própria vida profissional, como ações 
de formação específicas ou experiências in-
ternacionais”.

Ou seja, apesar de as empresas já con-
tarem com planos de “Employee Benefits”, 
os comportamentos das pessoas e respetivas 
famílias têm vindo a mudar e as empresas 
têm que se adaptar, tendo pela frente muita 
margem para melhorar os planos existentes. 

Nuno Oliveira considera que “assisti-
mos, portanto, a uma procura contínua de 
identificação de novas soluções que corres-
pondam às expetativas dos colaboradores e, 
por conseguinte, rentabilizem os custos ine-
rentes. Os desafios orçamentais associados 
à carga fiscal a que os contribuintes estão 
sujeitos, também colocam um foco maior 
na gestão dos benefícios que, por sua vez, 
visam cada vez mais complementar as polí-
ticas salariais”.

Na sua opinião, grupo Zurich, “estamos 
atentos a esta dinâmica, quer do ponto de 
vista do mercado, quer no que respeita às 
necessidades emergentes das nossas pessoas. 
Neste sentido, e para além de avaliarmos 
de forma contínua os benefícios enquanto 
oferta global e equitativa, também estamos 
focados em responder às necessidades espe-
cíficas”.
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As empresas recorrem aos Employee 
Benefits de forma a proporciona-
rem melhores condições aos seus 

colaboradores e, em paralelo, procurando 
reforçar a ligação com as suas pessoas e 
tornar a empresa um local mais atrativo 
para trabalhar. De facto, estes benefícios 
são uma ferramenta eficaz para reforçar o 
sentimento de pertença, motivar os recur-
sos humanos e o espírito de equipa nas 
empresas.

Luís Ferreira, diretor de Pessoas, Ju-
rídico e Compliance da Allianz Portugal, 
considera que “os Employee Benefits mais 
não são do que os benefícios extrassalariais 
que as empresas proporcionam aos seus 
colaboradores, seja ao nível do bem-estar 
ou decorrentes da progressão na carreira”. 
Estes benefícios podem ir desde a criação 
de seguros de saúde, cartões de refeição, 
protocolos entre empresas, cursos e for-

mações, programas de empréstimos ou até 
complementos de reforma. 

Ao mesmo tempo, as empresas têm cada 
vez mais desafios no que toca à captação e 
retenção de talentos. Luís Ferreira destaca 
que “os Employee Benefits continuam a ser 
muito valorizados pelos colaboradores, mas 
com um nível de exigência cada vez mais 
elevado. Para além do vencimento salarial, 
os colaboradores valorizam cada vez mais 
elementos intangíveis, como a flexibilidade 
horária, o ambiente de trabalho a possibi-

lidade do trabalho à distância, os benefí-
cios de saúde e de reforma, face às maiores 
restrições destes últimos benefícios a nível 
estatal”.

No caso da subscrição de seguros, aler-
ta, “é fundamental que as empresas esta-
beleçam prioridades e tenham uma noção 
concreta do que é mais importante para os 
seus colaboradores. Só depois deve decidir 
se a opção será por seguros que garantam 
uma reforma mais tranquila, ou por seguros 
de Saúde para os colaboradores e familiares 
diretos ou por seguros de Vida”. 

Oscar Herencia, diretor-geral da Me-
tLife na Iberia, confirma que “as empresas 
estão muito conscientes da necessidade de 
construir planos para os seus colaborado-
res, com um misto de benefícios pessoais 

e profissionais, que sejam valorizados pelos 
próprios como sendo únicos e exclusivos 
daquela empresa. O objetivo é cuidar os 
colaboradores e o talento da organização”. 
Um outro aspeto fundamental, alerta Oscar 
Herencia, são os parceiros que as empre-
sas procuram para os ajudar a construir os 
melhores programas de Employee Benefits 
(EB). Cada vez mais, as empresas preferem 
parceiros que ofereçam soluções para EB, 
em que a componente tecnológica esteja 
presente ao longo de todo o processo, evi-
tando procedimentos manuais ou morosos 
que consumam recursos desnecessários. 

“Como especialista e parceiro habitual 
nesta área de negócio, a MetLife tem feito 
um investimento significativo em novos sis-
temas e tecnologias, que nos permite dispo-
nibilizar soluções que simplificam a análise 
de informação, aquisição de produtos e ser-
viços e o apoio pós-venda”, destaca.

Competitividade e motivação 
são importantes

Ana Mota, diretora de Employee Bene-
fits Managing, da MDS, considera que “as 
empresas estão cada vez mais recetivas para 
disponibilizar programas de benefícios aos 
seus colaboradores por questões de compe-
titividade, motivação e fidelização”. Acres-
centa “pode mesmo afirmar-se que, nos dias 
de hoje, uma empresa que não tenha um 
pacote de benefícios dificilmente atrai co-
laboradores qualificados e muito menos os 
retêm”.

Nuno Oliveira, diretor de Recursos 
Humanos da Zurich Portugal, destaca que, 
“atualmente, as políticas de compensações 
da generalidade das empresas já contempla 
um pacote de benefícios que, de forma mais 
ou menos flexível, procura ir ao encontro 
das expetativas e necessidades dos colabora-
dores”. Não obstante, acrescenta, “podemos 
afirmar com algum grau de confiança que 
continuamos a verificar um interesse e preo-
cupação crescentes por parte das empresas 
relativamente à gestão dos benefícios”. 

 “Estes benefícios podem 
ir desde a criação de 

seguros de saúde, cartões 
de refeição, protocolos 
entre empresas, cursos 
e formações, programas 
de empréstimos ou até 

complementos de reforma”.

“Employee Benefits”
Cada vez mais portugueses 

valorizam os chamados “Employee 
Benefits”, ou seja, todas aquelas 
regalias que lhes podem ser atribuídas 
pelas entidades patronais a título de 
compensação ou de complementaridade 
às suas remunerações, no imediato ou 
para a altura da reforma. Estas vantagens 
são hoje também uma forma de 
motivar os colaboradores e de reforçar 
o espírito de equipa e o sentimento de 
pertença. No fundo, reforça-se a ligação 
das pessoas à empresa e isso reflete-se 
naturalmente na performance de todos. 
Os “Employee Benefits” podem também 
ser uma excelente ferramenta nos 
processos de recrutamento porque os 
candidatos já estão muito atentos a este 
tipo de benefícios e não olham apenas 
para o salário que podem vir a receber 
mas também para todas estas outras 
vantagens de que podem beneficiar se 
trabalharem numa empresa.

Aspetos que as empresas privilegiam  
na subscrição dos “Employee Benefits”

“Um esquema de 
compensação flexível dá a 
possibilidade às empresas 

de colocar ao dispor 
dos seus colaboradores 
um quadro fiscal mais 

favorável”.

OS INTERVENIENTES

ANA MOTA
Employee Benefits Managing Director 

da MDS:
“As empresas estão cada vez mais 

recetivas para disponibilizar programas 
de benefícios aos seus colaboradores 

por questões de competitividade, 
motivação e fidelização”.

OSCAR HERENCIA
diretor-geral da MetLife 

na Iberia: 
“Os ‘Employee Benefits’ 

continuam a ser muito valorizados 
pelos colaboradores, mas com um 
nível de exigência cada vez mais 

elevado”.

LUÍS FERREIRA
Diretor de Pessoas, Jurídico e 

Compliance da Allianz Portugal: 
“Os Employee Benefits mais não são 

do que os benefícios extrassalariais que 
as empresas proporcionam aos seus 

colaboradores, seja ao nível do bem-estar 
ou decorrentes da progressão na carreira”.

NUNO OLIVEIRA
Diretor de Recursos Humanos 

da Zurich Portugal:
“Podemos afirmar com algum 

grau de confiança que continuamos a 
verificar um interesse e preocupação 

crescentes por parte das empresas 
relativamente à gestão dos benefícios”. 
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