


Num mercado cada vez mais competitivo, a atração e retenção de

talento exigem uma gestão inteligente dos recursos humanos,

capaz de motivar e de potenciar as equipas da organização.

Os benefícios sociais e empresariais constituem uma componente

essencial desta gestão, recompensando devidamente os

colaboradores pelo seu empenho e compromisso.

A F. REGO conta com várias décadas de experiência na conceção

de programas personalizados de Compensação, delineando

modelos customizados de seguros, planos de reforma e pensões,

entre outros benefícios e vantagens.

Numa organização, os perfis e os interesses de cada colaborador

são díspares, pelo que o desafio que se coloca é o de corresponder

às expectativas de cada elemento, salvaguardando os diferentes

perfis pessoais e funcionais.

Para responder a este desafio, a F. REGO associou-se à Coverflex.



Esta solução prevê a criação da Wallet do Colaborador. Traduz-se

numa plataforma que agrega todos os serviços e opções

disponíveis para o colaborador despender o valor estipulado pela

respetiva organização.

Gerida através de App ou cartão, disponibiliza um cartão VISA

para utilização em restaurantes e supermercados, benefícios

relacionados com educação, exercício, despesas com crianças ou

idosos, entre outros, gestão das apólices de seguro e descontos

num conjunto de entidades parceiras.

Assegura uma total personalização e flexibilização da

compensação, sendo da responsabilidade de cada colaborador

aplicar, da forma e onde desejar, o valor disponibilizado.



Esta é uma solução personalizada, ágil e eficaz. Além de assegurar

a satisfação das necessidades e desejos individuais de cada

elemento da empresa, providencia uma ferramenta simples e

intuitiva que permite uma gestão integralmente digital da carteira.

Na aplicação, o colaborador poderá aceder a todos os documentos

legais, adicionar a família aos seguros de saúde, acionar o

pagamento da creche/escola, entre muitas outras funcionalidades.

Para as empresas, em adição a um importante contributo para uma

política de employer branding atual, eficaz e produtiva, esta opção

traduz-se numa efetiva otimização fiscal.

Com um conjunto de entidades parceiras de reconhecida

experiência e credibilidade, este programa assegura a total

conformidade legal, burocrática e fiscal do modelo desenhado

para a sua empresa.




