
10 coisas
que o RH
precisa saber
sobre os
benefícios



Atrair e reter talentos profissionais faz parte dos objetivos estratégicos de 

todas as organizações que almejam um crescimento a longo prazo. E, para 

que isso aconteça, é preciso uma criação de políticas dentro das empresas, 

como de cargos e salários e, também, de benefícios. 

Quando falamos de benefícios, estamos falando de meios que tornam a 

empresa ainda mais atrativa, como objetivo de motivar, engajar e incentivar 

o trabalhador a ter um desempenho profissional cada vez melhor. 

A pandemia tA pandemia trouxe efeitos no mercado de trabalho e na percepção de 

valor de benefício visto pelos trabalhadores. Estudos recentes divulgados 

pela Haysna América Latina, mostram que entre os benefícios mais 

valorizados pelos profissionais estão: 72% plano de saúde, 58% home 

office, 56% flexibilidade de horário, 45% vale alimentação e refeição, 

e 32% previdência privada. Outro dado interessante sobre esta pesquisa 

é a disponié a disponibilidade de mudança de emprego, um total de 52% afirmou 

estarem dispostos a trocar e estão em busca de novas oportunidades, 

36% estão dispostos a mudar de emprego. Entre os principais motivos 

que os profissionais sairiam do emprego atual estão: 20% afirmaram que 

o salário seria o principal motivo. 

PPensando nisso, preparamos 10 dicas para você, RH, utilizar como pacote 

de benefícios de seus colaboradores e, desta forma, alinhar às estratégias 

corporativas da organização.

A importância
de uma boa gestão
de benefícios
nas empresas.
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A nossa dica número 1, quando se fala em benefícios aos 

trabalhadores, não poderia ser outra: o Vale Alimentação e 

o Vale Refeição estão entre os benefícios mais valorizados 

pelos trabalhadores. Junto com o Plano de Saúde, são os 

mais comuns nas empresas, seja pela cultura de cada 

organização ou pelos acordos coletivos de classe.

OutOutro fator importante na concessão do Cartão 

Alimentação e Refeição, são os incentivos fiscais 

do do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, 

quando realizado por ele. Vale ressaltar que a previsão de 

concessão do auxílio alimentação está previsto dentro das 

regras do PAT como do artigo 457 da reforma trabalhista. 

Em ambos os casos, sem a caracterização de salário e 

encargos sociais, porém vedado a concessão em espécie.

MMais recentemente, em portaria do Ministério do 

Trabalho, o decreto nº 10.854 normatizou algumas regras 

do Vale Alimentação e Refeição, proibindo algumas 

práticas como descontos (rebate) e prazos que 

descaracterizem a modalidade pré-paga do benefício, 

além de outras instruções que vão levar mais benefícios 

aos trabalhadores de forma geral.  

Dicas
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Coloque as datas comemorativas no cronograma de ações da sua empresa, como 

Dia dos Pais, mães, crianças, entre outros eventos, como nascimento de filhos, 

aniversários, tempo de empresa para presentear seus colaboradores. 

Evite brindes ultrapassados e de pouco valor agregado. Opte por algo que faça 

sentido para o trabalhador e agreguem valor à ocasião. Uma ótima opção, por 

exemplo, é um cartão presente, em que a empresa coloca um crédito em 

um um cartão acumulativo e o trabalhador utiliza para realizar compras de sua real 

necessidade e escolha.

Crie metas também para os departamentos administrativos e não somente 

para área comercial. E o principal: premie também esse time por essas metas 

realizadas e desempenhos acima do esperado! É importante definir prazos

de projetos, e mais importante ainda é entregá-los dentro dos prazos. 

Essas premiações podem ser realizadas por meio de um cartão premiação, 

também com a segurança jurídica prevista no artigo 457 da lei 13.467/2017.

4
Outra data muito importante que vale uma dica separada, em especial, é o Natal. 

Depois de um ano todo de dedicação, trabalho e resultados, os colaboradores 

merecem um presente especial, um incentivo, um aconchego e uma mensagem de 

carinho e agradecimento. Uma equipe feliz deixa o ambiente de trabalho sempre 

alegre e todos crescem juntos rumo ao sucesso.
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Facilite sua vida! Elimine despesas e dificuldades com 

transporte, logística, armazenagens e distribuição comuns em 

cestas básicas e presentes que geram grandes volumes, 

principalmente se a sua empresa possui mais de uma unidade 

de trabalho ou filiais.

Dicas
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Sempre justifique o porquê do presente! A comunicação é 

sempre importante, e nesse caso, o colaborador vai ficar feliz 

em saber porque está recebendo o benefício e se sentirá 

acolhido e incentivado a continuar na equipe.

Seja sempre justo nas suas escolhas para todos os colaboradores. 

Não faça diferença entre eles, reconheça a todos igualmente! 

Se for o caso de presentear de forma diferente, deixe claro 

com antecedência o porquê para não gerar conflitos internos 

desnecessários.



Dicas Tenha o hábito de pesquisar internamente a aceitação

e satisfação com o presente escolhido. O resultado irá auxiliar

na escolha dos próximos presentes e premiações.8
Torne os momentos especiais! Sempre que for presentear a sua equipe 

faça o momento ser especial para que seja sempre lembrado com 

carinho. Uma empresa é feita, também, pelas suas histórias, é legal 

quando todos se lembram com alegria dos momentos ali vividos. 9
Ofereça liberdade para os seus colaboradores. Melhor que 

ganhar um presente é poder escolher o que ganha, não é 

mesmo? A Vólus tem a solução que você precisa para 

presentear e premiar a sua equipe. Confira todas as opções 

e escolha a que melhor se encaixa em sua empresa!10



Conheça 
os Cartões
Vólus 
e nunca mais queira saber 
de outro tipo de benefício:

Liberdade de compra, benefícios motivacionais, 
incentivos fiscais para empresa, organização 
na gestão de despesas, soluções completas 
para empresa e colaborador!



Cartão
Cesta de Natal
Vólus

O presente de Natal perfeito para a sua equipe!

CCom uma ampla rede de aceitação, seu 

colaborador tem a liberdade para comprar o 

que desejar de acordo com seus hábitos e 

costumes, e o RH tem mais praticidade na 

concessão do crédito evitando transtornos com 

logística de cestas físicas, podendo inclusive 

permitir que o valor possa ser sacado na rede 

do Bando Banco24Horas, fazer transferências 

bancárias e pagamento de contas. Um novo 

mundo de vantagens para as empresas e os 

colaboradores!



Cartão 
Premiação Vólus 
e Cartão 
Premiação Elo

A Vólus tem as soluções perfeitas para você reconhecer a sua equipe 

por todo empenho, metas e objetivos alcançados, com a segurança 

jurídica que a sua empresa precisa. 

O O Cartão Premiação Vólus e o Cartão Premiação Elo são escolhas 

ideais! Além de otimizar a sua gestão de RH com um portal de serviços 

online prático, seu colaborador pode escolher entre realizar compras, 

fazer saques na rede do Banco24Horas, transferências, pagamentos de 

contas e inúmeros tipos de recargas dentro do APP Vólus. Não existe 

reconhecimento melhor que esse!

É importaÉ importante ressaltar que a partir do novo texto da reforma 

trabalhista (art.457, parágrafo 2º), as empresas possuem mais 

segurança jurídica para bonificar a sua equipe, sem caracterizar salário, 

ou seja, sem encargos trabalhistas e previdenciários.



Com ele você presenteia a sua equipe em 

qualquer data comemorativa, é uma ótima 

solução para valorizar o seu profissional 

e ainda destacar algumas datas especiais 

e emotivas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, 

Dia da Dia da Mulher, entre outras datas importantes! 

O seu colaborador ficará muito feliz em 

aproveitar as vantagens como quiser!

Cartão
Presente
Vólus



Para todos os momentos! É a escolha ideal 

para simplificar e facilitar os diversos tipos

de despesas na sua gestão, seja em viagens, 

bonificações, marketing, campanhas de 

incentivos ou ainda para presentear seu time 

em datas comemorativas e festivas. Seja qual 

for a época do ano e a campanha motivacional.

Cartão
Pré-Pago
Elo



Conheça 
todas as
soluções
Vólus!



Cartões Vólus



Cartões Vólus
Elo



Cartões Vólus
Good Card



Modernize a sua gestão com a Vólus!

Solicite já a sua proposta: 

0800 707 7227     3003 5573
E-mail: comercial@volus.com
www.volus.com.br


