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Observação: As respostas são baseadas nos programas de benefícios no Brasil.  Os percentuais podem não totalizar 100% devido ao arredondamento.

Fonte: Pesquisa COVID-19 – Impacto nos negócios e nos benefícios, Brasil (jun2020)
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Impacto nos negócios

▪ Cerca de 60% esperam um impacto 

moderado a grande em seu 

desempenho comercial durante os 

próximos 6 meses

▪ 19% esperam não ter impacto na 

produtividade dos empregados e 1 

em cada 10 esperam não ter 

impacto em relação ao bem-estar do 

empregado

▪ Os empregadores adotam medidas 

para:

▪ Proteger suas empresas com 

congelamento das contratações 

(55%), suspensão do trabalho (20%) 

e licenças (15%)

▪ Proteger os empregados contra o 

surto com trabalho obrigatório em 

sistema de "home office" (71%), 

semanas de trabalho reduzidas 

(33%) e equipes de trabalho 

alternadas (30%)  

Restauração da estabilidade

▪ 30% desenvolveram uma estratégia, 

protocolos ou um plano de 

comunicação para a reabertura do 

local de trabalho (até 10 de junho de 

2020)

▪ A maioria prevê uma reabertura por 

fases ou gradual do local de trabalho 

e a maioria iniciará pelos 

empregados mais críticos.

▪ Poucos planos para um retorno 

rápido e a maioria não exigirá 

atestado médico

Prioridades relacionadas aos 

benefícios 

▪ Os empregadores priorizam o apoio 

aos empregados ao melhorar seus 

programas de bem-estar, benefícios 

voluntários e benefícios de 

assistência médica

▪ As principais prioridades nos 

próximos 6 meses:

▪ Melhorar os serviços de saúde 

mental

▪ Comunicar sobre os programas de 

benefícios e bem-estar

▪ Assegurar a continuidade dos 

programas de benefícios

▪ Melhorar os programas/ações em 

torno da segurança do empregado
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Benefícios relacionados ao bem-estar

Empregadores adotam diversas medidas para apoiar os 

empregados:

▪ Apoio ao "home office"

▪ Expandir o acesso a soluções virtuais para exercícios ou reuniões 
sociais

▪ Promover nutrição saudável / atividade física / controle de peso 

para os empregados trabalhando em casa

▪ Promoção do bem-estar financeiro

▪ Promover o auxílio financeiro existente e recursos de orientação

▪ Conscientizar sobre a assistência financeira emergencial

▪ Implementar nova assistência financeira emergencial

▪ Lidar com a ansiedade e solidão

▪ Aumentar o acesso a videoconferências para possibilitar reuniões 
virtuais para manter os empregados conectados no trabalho

▪ Fomentar as oportunidades para os empregados se conectarem 

para fins não relacionados ao trabalho

▪ Treinamento dos gestores

▪ Equipar os gestores com as ferramentas para engajar os 

empregados remotos

▪ Promover a importância da flexibilidade para as necessidades e 
desafios dos empregados em relação às restrições decorrentes 

do COVID-19

Benefício saúde

▪ Empregadores esperam um aumento nos custos de 

assistência médica, licença médica, invalidez e seguro de 

vida em grupo durante o próximo ano em decorrência do 

COVID-19

▪ Muitos empregadores monitorarão atentamente os custos de 

seus planos durante o próximo ano

▪ Empregadores se concentram em promover atendimento 

médico virtual

▪ Muitos empregadores procuram adicionar ou aprimorar soluções 

virtuais de saúde mental e telemedicina

▪ Cerca de 3 em cada 5 empregadores planejam revisar sua 

estratégia de assistência médica em 2021.  As principais 

prioridades incluem:

▪ Monitorar a utilização do empregado e educar para minimizar os 

comportamentos inadequados

▪ Adicionar ou aumentar o atendimento virtual
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Seção 1: Impacto nos negócios
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Aproximadamente metade dos empregadores acredita que a 

COVID-19 terá um impacto negativo de moderado a grande nos 

negócios no próximo ano

Um terço das empresas não tem certeza do que esperar nos próximos dois anos
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Observação: Os percentuais podem não totalizar 100% devido ao arredondamento.

Fonte: Pesquisa COVID-19 – Impacto nos negócios e nos benefícios, Brasil (jun2020)

3% 3%
7%5% 6%

19%
22%

30%

25%

33%

40%

13%

28%
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2%

8%
12%

34%

6 meses 12 meses 2 anos

Total: 

61%

Total: 

48%

Total: 

15%

Qual impacto o COVID-19 terá nos resultados do seu negócio durante os próximos seis meses? 12 meses? Dois anos?

Impacto positivo Sem impacto Pequeno impacto 
negativo

Impacto negativo 
moderado

Grande impacto 
negativo

Não tenho certeza
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Congelar ou reduzir contratações

Demissões/redução da força de trabalho

Licença não remunerada

(ou seja, demissões temporárias)

Programas de isolamento voluntário

Aumentar as contratações

Aposentadoria  antecipada

Mais da metade das organizações tomaram ações para congelar ou 

reduzir as contratações

As empresas consideram mais ações devido aos desafios econômicos prolongados

CONTRATAÇÕES E DESLIGAMENTOS
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Observação: Opção “não se aplica” excluída. Os percentuais podem não totalizar 100% devido ao arredondamento.

Fonte: Pesquisa COVID-19 – Impacto nos negócios e nos benefícios, Brasil (jun2020)
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10%

19%

40%

55%

55%
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74%

3%

7%

12%

12%

9%

12%

Ações tomadas Ações 
planejadas

Ações sendo 
consideradas

Nem planejando e nem 
considerando tomar ações

Não tenho 
certeza

Favor indicar quais ações sua empresa já tomou em resposta à COVID-19 e o que sua empresa está planejando ou 

considerando para o restante do ano de 2020. 
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Reduzir ou adiar aumentos por mérito

Reduzir salários

Congelar salário

Reduzir bônus anual

Aumentar a remuneração para trabalhadores 

selecionados (por exemplo, bônus único, aumento do 

valor-hora, outros benefícios)

Reduzir política de indenização por 

desligamento

REMUNERAÇÃO

8
© 2020 Willis Towers Watson. Todos os direitos reservados. Proprietário e Confidencial. Uso exclusivo pela Willis Towers Wats on e seus clientes. 

Observação: Opção “não se aplica” excluída. Os percentuais podem não totalizar 100% devido ao arredondamento.

Fonte: Pesquisa COVID-19 – Impacto nos negócios e nos benefícios, Brasil (jun2020)

40%

31%

30%

16%

4%

3%

13%

2%

8%

5%

1%

3%

15%

12%

12%

19%

6%

8%

28%

48%

46%

50%

80%

79%

5%

7%

5%

10%

8%

8%

Ações tomadas Ações 
planejadas

Ações sendo 
consideradas

Nem planejando e nem 
considerando tomar ações

Não tenho 
certeza

Favor indicar quais ações sua empresa já tomou em resposta à COVID-19 e o que sua empresa está planejando ou 

considerando para o restante do ano de 2020. 

As organizações estão controlando os custos por meio de redução 

ou adiamento dos aumentos por mérito ou congelando os salários
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“Home office” obrigatório para a maioria 

dos empregados

Reduzir a semana de trabalho

Alternar equipes de trabalho no escritório ou 

acordos em que as equipes são divididas

Fornecer subsídios aos empregados para gerenciar 

os custos do trabalho remoto 
(ex.: custo de equipamento, acesso à internet, outras contas)

Fazer mudanças onde o trabalho é realizado 

para reduzir os riscos da cadeia de suprimentos 
(ou seja, "reshoring", diversificar locais)

Paralização obrigatória

Um terço das empresas está reduzindo as semanas de trabalho

ACORDOS DE TRABALHO
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Favor indicar quais ações sua empresa já tomou em resposta à COVID-19 e o que sua empresa está planejando ou 

considerando para o restante do ano de 2020. 

Observação: Opção “não se aplica” excluída. Os percentuais podem não totalizar 100% devido ao arredondamento.

Fonte: Pesquisa COVID-19 – Impacto nos negócios e nos benefícios, Brasil (jun2020)

71%

33%

30%

19%

15%

13%

7%

4%

24%

9%

10%

4%

17%

21%

35%

25%

19%

10%

3%

35%

8%

39%

37%

70%

2%

7%

3%

7%

19%

3%

Ações tomadas Ações 
planejadas

Ações sendo 
consideradas

Nem planejando e nem 
considerando tomar ações

Não tenho 
certeza

Políticas obrigatórias de “home office” são amplamente utilizadas
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Seção 2: Restaurando a 

estabilidade
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Estratégia

Desenvolver estratégias/protocolos sobre como os 

empregados retornarão ao trabalho quando as 

restrições forem suspensas

Desenvolver uma estratégia de comunicação para o 

retorno ao local de trabalho

Suporte

Utilizar estratégias para ouvir os empregados para 

identificar suas necessidades no local de trabalho, 

preocupações com segurança, bem-estar, para que 

possa desenvolver uma estratégia de retorno ao trabalho

Incentivar os empregados a usarem aplicativos para 

rastrear a exposição potencial (ex.: rastreamento de contatos)

Oferecer/melhorar serviços de cuidados de crianças 
(cuidados emergenciais - no local ou de acompanhamento, 

reembolsos)
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Observação: Os percentuais podem não totalizar 100% devido ao arredondamento.

Fonte: Pesquisa COVID-19 – Impacto nos negócios e nos benefícios, Brasil (jun2020)

30%

32%

29%

5%

2%

46%

45%

30%

10%

9%

20%

20%

24%

21%

11%

1%

2%

8%

43%

59%

4%

2%

8%

20%

19%

Ações tomadas Ações 
planejadas

Ações sendo 
consideradas

Nem planejando e nem 
considerando tomar ações

Não tenho 
certeza

As empresas estão na fase de planejamento estratégico para 

quando as restrições de distanciamento social forem suspensas ou 

reduzidas

Como resultado, muitas empresas estão planejando suas estratégias de ouvir e testar 

Sua organização tomou ou planeja tomar alguma das ações a seguir em preparação ao momento em que as restrições 

de viagens e distanciamento social impostos pela COVID-19 forem suspensos ou reduzidos?
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Local de 

trabalho

Revisar/atualizar os protocolos de segurança no trabalho

Reconfigurar os espaços de trabalho para manter o 

distanciamento social

Teste

Exigir teste de temperatura para empregados e visitantes 

ao entrar em uma instalação

Exigir testes periódicos da COVID-19 para entrar nas 

instalações (por exemplo, anticorpos, teste "swab")

© 2020 Willis Towers Watson. Todos os direitos reservados. Proprietário e Confidencial. Uso exclusivo pela Willis Towers Wats on e seus clientes. 

Observação: Os percentuais podem não totalizar 100% devido ao arredondamento.

Fonte: Pesquisa COVID-19 – Impacto nos negócios e nos benefícios, Brasil (jun2020)

37%

33%

44%

9%

43%

42%

23%

19%

18%

19%

19%

38%

1%

2%

6%

22%

2%

4%

7%

13%

Ações tomadas Ações 
planejadas

Ações sendo 
consideradas

Nem planejando e nem 
considerando tomar ações

Não tenho 
certeza

Os empregadores estão revisando os protocolos de segurança e 

muitos reconfiguraram o espaço de trabalho

Muitas empresas exigirão a medição da temperatura das pessoas que forem acessar as 

instalações

Sua organização tomou ou planeja tomar alguma das ações a seguir em preparação ao momento em que as restrições 

de viagens e distanciamento social impostos pela COVID-19 forem suspensos ou reduzidos?
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Em fases 
(empregados retornam gradualmente ao longo de um período de 

tempo) 

Empregados de baixo risco primeiro (pedir aos 

empregados com baixo risco de complicações graves que sejam os 

primeiros a retornar)

Empregados essenciais primeiro 
(pedir aos empregados essenciais e gestores que sejam os 

primeiros a retornar)

Por turnos
(por exemplo, um terço ou metade dos empregados trabalham em 

turnos semanais)

Voluntariamente
(buscar voluntários que gostariam de ser os primeiros a retornar)

Atestado médico 
(empregados recebem liberação médica para retornar ao trabalho)

Rapidamente 
(todos/a maioria dos empregados retornam de uma só vez)
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Qual é a probabilidade de sua organização adotar alguma das abordagens abaixo para o retorno ao trabalho após a 

suspensão das restrições impostas pela COVID-19?

Observação: Opção ‘Não tenho certeza’ excluída. Os percentuais indicam 4 e 5, muito provável, em uma escala de Likert de 5 pontos.

Fonte: Pesquisa COVID-19 – Impacto nos negócios e nos benefícios, Brasil (jun2020)

74%

58%

52%

47%

29%

24%

5%

A maioria das empresas planeja adotar uma abordagem de retorno 

em fases e trazer de volta ao trabalho, primeiramente, os 

empregados essenciais ou de baixo risco
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Seção 3: Prioridades 

relacionadas aos benefícios
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Três quintos das empresas já fizeram ou planejam fazer alterações 

em seu programa de benefícios como resultado do COVID-19
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Fez alterações 

e planeja fazer 

mais alterações 

Fez alterações, 

mas não planeja fazer 

mais alterações

Nenhuma alteração, 

mas planeja fazer 

alterações 

Nenhuma alteração

e não planeja fazer 

alterações

Observação: Os percentuais podem não totalizar 100% devido ao arredondamento.

Fonte: Pesquisa COVID-19 – Impacto nos negócios e nos benefícios, Brasil (jun2020)

35% 10% 16% 39%

Alterações nos programas de benefícios

61%

Em que medida sua empresa já realizou mudanças em seus programas de benefícios como resultado da pandemia da 

COVID-19 e da crise econômica? Em que medida planejam realizar mudanças nos próximos 6 meses?
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Melhorar os serviços de saúde mental e 

gerenciamento de estresse/resiliência 58%

Comunicar sobre programas de benefícios 

e bem-estar que podem ser importantes 

para os empregados neste momento
54%

Garantir a continuidade dos programas de 

benefícios (ex.: gerenciamento de fornecedores) 39%

Aprimorar programas/ações relacionados à segurança dos 

empregados
39%

Reestruturar benefícios em um ambiente pós-COVID 20%

Reduzir os custos dos programas de benefícios 18%

Oferecer mais flexibilidade para os empregados em relação 

à escolha dos benefícios
15%

Aprimorar as conexões sociais (ex.: reduzir a solidão) 14%

Melhorar o bem-estar físico dos empregados 12%

Apoiar o bem-estar financeiro dos empregados 11%

Lidar com a questão dos benefícios para os empregados 

que não estão trabalhando (por exemplo, licença não 

remunerada, férias coletivas, licença médica)
8%

#1

#2

#3

Observação: Percentuais indicam “ser selecionado entre os 3 primeiros”.

Fonte: Pesquisa COVID-19 – Impacto nos negócios e nos benefícios, Brasil (jun2020)

As empresas estão focadas em melhorar os serviços de saúde 

mental e gestão de estresse/capacidade de resiliência 

Quais itens você acredita 

que estão entre as 

principais prioridades da 

sua organização nos 

próximos 6 meses?
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Seção 4: Benefícios 

relacionados ao bem-estar
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Oferecer novas soluções virtuais fáceis de 

implementar para apoiar os empregados em “home 

office” (ex. atividade física virtual, encontros sociais virtuais

Assegurar o acesso aos cuidados necessários e apoio 

para aqueles com doenças crônicas

Oferecer/melhorar o acesso ao Programa de 

Assistência aos Empregados (PAE)

Avaliar necessidades imediatas de bem-estar para grupos 

específicos de empregados (ex. empregados "in loco", 

em situação de risco, em licença não remunerada)

Promover a nutrição saudável, atividades físicas, 

gerenciamento do peso para 

empregados em "home office"
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Observação: Opção ‘Não tenho certeza’ excluída. Os percentuais podem não totalizar 100% devido ao arredondamento.

Fonte: Pesquisa COVID-19 – Impacto nos negócios e nos benefícios, Brasil (jun2020)

67%

40%

40%

33%

23%

7%

11%

6%

10%

9%

14%

23%

14%

19%

28%

12%

25%

40%

38%

40%

Novas soluções virtuais que apoiam o “home office” são uma 

prioridade para os empregadores

Que ações sua organização já tomou ou planeja tomar para apoiar o bem-estar dos empregados em consequência da 

pandemia da COVID-19? 

Ações tomadas Ações planejadas Ações sendo 
consideradas

Nem planejando e nem 
considerando tomar ações
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Aumentar o acesso a videoconferências para 

permitir reuniões virtuais de modo a manter os 

empregados conectados ao trabalho

Promover oportunidades para que os empregados 

se conectem para interação não relacionada às 

atividades de trabalho (ex. “coffee breaks” virtuais)

Oferecer horários flexíveis para permitir que os 

empregados cuidem das crianças ou idosos

Medir a ansiedade dos empregados durante o 

período atual (ex.: possíveis doenças, perda de emprego)

Promover grupos de empregados, “champions”, 

redes para incentivar discussões entre os 

empregados com interesses/situações em comum

Os empregadores estão tomando diversas medidas para lidar com 

a ansiedade dos empregados com foco no apoio às interações 

virtuais
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Que ações sua organização já tomou ou planeja tomar para lidar com a ansiedade dos empregados em consequência 

da pandemia da COVID-19?

Observação: Opção ‘Não tenho certeza’ excluída. Os percentuais podem não totalizar 100% devido ao arredondamento.

Fonte: Pesquisa COVID-19 – Impacto nos negócios e nos benefícios, Brasil (jun2020)

.

78%

52%

49%

21%

18%

7%

15%

10%

11%

12%

6%

14%

20%

23%

16%

9%

19%

21%

46%

55%

Ações tomadas Ações planejadas Ações sendo 
consideradas

Nem planejando e nem 
considerando tomar ações
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Gerenciamento e engajamento de força de 

trabalho desempenhando as atividades 

remotamente

Promover a importância da flexibilidade para as 

necessidades e desafios dos empregados em 

função das restrições da COVID-19 
(por exemplo, cuidar das crianças em casa)

Reconhecimento de sinais de ansiedade e/ou 

depressão e como fornecer orientação sobre 

recursos disponíveis (PAE, etc.)

Identificação de empregados que possam estar se 

sentido solitários, isolados ou que estejam se 

afastando ativamente

O treinamento gerencial é uma ferramenta importante para os 

empregadores continuarem conectados com os empregados e 

apoiarem seu bem-estar
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Sua empresa oferece ou planeja oferecer treinamento gerencial relativo a algum dos itens abaixo?

Observação: Opção ‘Não tenho certeza’ excluída. Os percentuais podem não totalizar 100% devido ao arredondamento.

Fonte: Pesquisa COVID-19 – Impacto nos negócios e nos benefícios, Brasil (jun2020)

41%

40%

25%

23%

12%

10%

13%

11%

21%

18%

24%

20%

25%

32%

38%

46%

Ações tomadas Ações planejadas Ações sendo 
consideradas

Nem planejando e nem 
considerando tomar ações
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ESTRATÉGIA PARA 2021

21
© 2020 Willis Towers Watson. Todos os direitos reservados. Proprietário e Confidencial. Uso exclusivo pela Willis Towers Wats on e seus clientes. 

Melhorar os programas existentes 
(por exemplo, expandir o acesso virtual)

Promover ou comunicar os programas atuais

Adicionar novos programas alinhados às 

necessidades futuras

Medir o desempenho no programa

Identificar/lidar com necessidades específicas por 

grupos de empregados 
(por exemplo, idade, sexo, renda, tipos de trabalhadores)

60%

52%

45%

41%

31%

31%

37%

33%

42%

37%

Fonte: Pesquisa COVID-19 – Impacto nos negócios e nos benefícios, Brasil (jun2020)

Alta prioridade (4 ou 5)

Prioridade moderada (3)

A maioria das empresas pretende melhorar os atuais programas de 

bem-estar

Pensando em sua estratégia de bem-estar para 2021, até que ponto os seguintes itens são prioridades-chave?
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Seção 5: Benefício saúde
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Total: 

42%

Total: 

31%

Total:

12%
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Observação: Opção “não se aplica” excluída. Os percentuais podem não totalizar 100% devido ao arredondamento.

Fonte: Pesquisa COVID-19 – Impacto nos negócios e nos benefícios, Brasil (jun2020)

.

Total: 

16%

A maioria das empresas espera aumentos de pequeno a moderado 

nos custos do benefício saúde devido à COVID-19

Que impacto você espera que a COVID-19 tenha sobre os benefícios anuais e custos relacionados por empregado nas 

seguintes áreas no próximo ano? 

Redução do custo 
por empregado

Sem impacto no 
custo por empregado

Aumento moderado no 
custo por empregado

Grande aumento no 
custo por empregado

Não tenho 
certeza

Pequeno aumento no 
custo por empregado

17%

5% 3% 2%

16% 18%

35%

44%

18%

29% 28% 29%29%

22%

12% 11%13%
9%

4%
1%

7%

16% 17%
13%

Custos com
benefício saúde

Custos com
licença médica

Custos com programas
de incapacidade temporária

Custos com seguro de
vida em grupo
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Oferecer / expandir o acesso à telemedicina

Oferecer/expandir o acesso aos serviços de saúde mental online

Facilitar o acesso ao teste da COVID-19 
(por exemplo, anticorpos, teste "swab")

Proporcionar cuidados de saúde adicionais para atender a cobertura dos 
empregados com COVID-19

Renegociar os contratos atuais em termos de valores 
ou condições de pagamento

Projetar o impacto financeiro da COVID-19 no orçamento 
do benefício saúde

Financiar sinistros de seguros de vida não cobertos 
devido a exclusões pandêmicas

Fornecer financiamento para sinistros médicos não cobertos devido a 
exclusões pandêmicas (incluindo custos de testes da COVID-19) 

Revisar desenho do plano médico

Eliminar a coparticipação dos empregados no custo de saúde no caso 
daqueles em licença sem remuneração ou demissão temporária

Rever o modelo de financiamento do plano (ex.: segurado, 
pós pagamento, modelos híbridos, “pooled”, etc.)
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Observação: Opções “Não aplicável” e "Não tenho certeza" excluídas. Os percentuais podem não totalizar 100% devido ao arredondamento

Fonte: Pesquisa COVID-19 – Impacto nos negócios e nos benefícios, Brasil (jun2020)

54%

53%

31%

22%

16%

12%

11%

9%

9%

5%

4%

9%

17%

17%

14%

11%

15%

2%

4%

16%

2%

11%

22%

17%

27%

23%

27%

44%

13%

21%

23%

9%

14%

16%

13%

24%

42%

45%

29%

74%

65%

53%

83%

71%

Ações tomadas Ações 
planejadas

Ações sendo 
consideradas

Nem planejando e nem 
considerando tomar ações

As empresas tomam medidas para avaliar o impacto da COVID-19 

em seus orçamentos de saúde

Um número cada vez maior de empresas tentará obter redução de custo no momento de renegociação 

de contrato

Que ações sua organização já tomou ou planeja tomar com relação a seus benefícios de saúde em decorrência da COVID-19?
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Serviços online de saúde mental/emocional

Disponibilidade de telemedicina 
(serviços médicos virtuais)

Disponibilidade do Programa de 

Assistência ao Empregado (PAE)

Aplicativos de bem-estar que apoiem o 

bem-estar físico e emocional 
(ex.: meditação, gerenciamento de estresse)

Plataforma online disponível para empregados e 

cônjuges para comunicar políticas da empresa

Políticas de licenças remuneradas e 

não remuneradas

Assistência para cuidados com 

crianças e idosos

Serviços online de saúde mental/emocional são a principal 

prioridade para promoção e comunicação em decorrência da 

COVID-19
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Observação: Opções “Não aplicável” e "Não tenho certeza" excluídas. Os percentuais indicam alta prioridade.

Fonte: Pesquisa COVID-19 – Impacto nos negócios e nos benefícios, Brasil (jun2020)

73%

68%

59%

47%

30%

24%

22%

Para quais dos benefícios abaixo sua organização decidiu priorizar a promoção/comunicação em decorrência da 

pandemia da COVID-19?

Alta prioridade
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Três quintos das empresas estão revisando suas estratégias de 

saúde como resultado da COVID-19
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Em que medida os itens a seguir se aplicam a sua organização em decorrência da COVID-19?

Fonte: Pesquisa COVID-19 – Impacto nos negócios e nos benefícios, Brasil (jun2020)

Provavelmente revisaremos nossa 

estratégia de saúde para 2021

28%

32%

60%

Adiamento da implementação de 

mudanças nos benefícios ou de novos 

programas de saúde e bem-estar para 2021

18%

24%
42%

Em grande extensão (4 ou 5)

Em extensão moderada (3)

Em grande extensão (4 ou 5)

Em extensão moderada (3)
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ESTRATÉGIA PARA 2021
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Pensando no impacto da COVID-19, até que ponto os seguintes itens são importantes para a sua estratégia de saúde 

para 2021?

Monitorar a utilização dos empregados e educar para 

minimizar comportamentos inadequados

Adicionar/aprimorar atendimento virtual

Fornecer acesso a soluções de saúde mental acessíveis 

e de alta qualidade

Analisar o desempenho e os custos dos provedores

Desenhar/adotar um programa de compartilhamento de 

custos com os empregados

Reduzir/eliminar os benefícios de reembolso 

Fornecer coberturas voluntárias 

52%

49%

44%

41%

8%

5%

1%

27%

30%

34%

31%

19%

15%

11%

Fonte: Pesquisa COVID-19 – Impacto nos negócios e nos benefícios, Brasil (jun2020)

Significativamente importante (4 ou 5)

Moderadamente importante (3)

Monitoramento da utilização e educação do empregado para 

minimizar comportamentos inadequados são a principal prioridade 

das estratégias de saúde das empresas para 2021


