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FIEC investe 
em benefícios 
e reforça 
compromisso 
com seus 
colaboradores
INVESTIMENTOS EM BENEFÍCIOS ESTREITAM LAÇOS, TRAZEM BEM-ESTAR 
E GERAM ÂNIMO EM MAIS DE 1.400 COLABORADORES DA FIEC

Manuela Serpa

Jornalista do Sistema FIEC

mcserpa@sfiec.org.br

P ertencer a uma empresa que considera 
o trabalhador seu maior aliado é cami-
nho para o bem-estar e a satisfação do 
colaborador. Em um mercado cada vez 

mais disputado, tanto para o empregado, como 
para o empregador, as empresas sabem o quanto é 
importante investir em seu maior ativo: as pessoas!

Os benefícios oferecidos aos colaboradores 
pela Federação das Indústrias do Estado do Cea-
rá (FIEC), por meio da Gerência de Recursos Hu-
manos (GERHU), se equiparam aos ofertados por 
grandes empresas do país. Planos de saúde, pla-
nos odontológicos, auxílio-creche, vale-refeição/

alimentação, vale-transporte, seguro de vida, em-
préstimos consignados, e parcerias e descontos em 
instituições, fazem parte do cardápio de estímulos 
usufruídos pelo time que integra a equipe da FIEC.

Entendendo o contexto atual e o impacto 
positivo que esses direitos trazem, a federação 
busca continuamente ampliar meios que possi-
bilitem acréscimo na qualidade de vida de seus 
colaboradores. “Assegurar a satisfação do cola-
borador é o papel principal do nosso pacote de 
benefícios. Vivemos em um cenário cada vez 
mais competitivo, em que o profissional não 
olha somente para a variável salário. Estamos 
em uma geração que possui um olhar além dis-
so, há uma busca maior por qualidade de vida, 
acolhimento e bem-estar”, reconhece a analista 
de Pessoal I, Joyce Araújo.
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É um grande suporte para 
nós, colaboradoras, para 
conciliar a vida pessoal e 
profissional, sendo muito 
positivo do ponto de vista 
financeiro e emocional

Raquel Benício, assessora administrativa da 
vice-presidência

A entrega desses benefícios 
retém talentos, diminui 

custos com dispensas, 
permite a redução dos 

afastamentos por motivos 
de saúde e faz com que 

os colaboradores fiquem 
mais engajados”

Joyce Araújo, analista de Pessoal I.

Recebemos com satisfação 
muitos feedbacks 
agradecendo pelas melhorias 
e pretendemos continuar 
trabalhando para, cada 
vez mais, conseguirmos 
resultados satisfatórios 
para todos”

Alia Porfírio, aassistente de Pessoal
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Ainda de acordo com a analista, um pacote de 
benefícios bem estruturado gera um laço estrei-
to, e não só entre o colaborador e a empresa. “Co-
meça na sua vida profissional e termina dentro 
da sua casa, beneficiando sua família, seja com 
um bom plano de saúde, seja provendo recurso 
financeiro com o vale-alimentação ou até mesmo 
o auxílio-creche, por exemplo.”

Há 12 anos na Federação, a assessora admi-
nistrativa da vice-presidência, Raquel Benício, 
contou com um desses benefícios em um mo-
mento bem peculiar. Mãe de três filhos, Priscila 
(12), Rafael (9) e Joaquim (1), a profissional rece-
beu o auxílio-creche no nascimento dos dois úl-
timos. “Pude buscar um equilíbrio financeiro na 
família nos primeiros meses de vida dos meni-
nos, um período cheio de incertezas e novidades. 
É um grande suporte para nós, colaboradoras, 
para conciliar a vida pessoal e profissional, sen-
do muito positivo do ponto de vista financeiro e 
emocional,” reforça.

“Sem dúvida, os benefícios da empresa vêm 
para somar na satisfação dos colaboradores. É 
gratificante poder fazer parte deste momento 
na vida de cada um, agregando de forma positi-
va. Recebemos com satisfação muitos feedba-
cks agradecendo pelas melhorias e pretendemos 
continuar trabalhando para, cada vez mais, con-
seguirmos resultados satisfatórios para todos,” 
acrescenta a assistente de Pessoal, Alia Porfírio. 

Os benefícios oferecidos pela FIEC aos seus 
colaboradores integram a vertente CuidaRH, 
do Programa RH com Você. O programa foi de-
senvolvido especialmente para gerar satisfação 
e bem-estar aos mais de 1.400 colaboradores 
da FIEC.

“A entrega desses benefícios retém talentos, 
diminui custos com dispensas, permite a redu-
ção dos afastamentos por motivos de saúde e faz 
com que os colaboradores fiquem mais engaja-
dos”, reforça Joyce Araújo.

A Raquel sabe bem disso, e trabalha feliz e 
grata. “Saber e ter a certeza de que podemos con-
tar com o apoio da Federação é algo que me deixa 
muito satisfeita,” ressalta a assistente.

Benefícios


Plano de saúde 
(FIEC custeia o valor de R$ 211,00 na 

mensalidade do plano do titular)

Z
Plano odontológico 
(FIEC custeia 80% do plano do titular)


Vale-refeição/alimentação 
(Disponibilizado R$ 22,26 por dia útil 

trabalhado no mês) 


Auxílio-creche 
(R$345,00 mensais, por 12 meses) 

[
Vale-transporte 
(6% do salário ou o valor da recarga, 

caso seja inferior aos 6%)


Empréstimos consignados 
(bancos Bradesco e BV Financeira)


Parcerias e descontos 
(Cursos oferecidos pelo IEL, SENAI e 
SESI, além de instituições privadas em 

Fortaleza e Juazeiro do Norte)

 @sistemafiec | 23


