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Sistema Integrado de 
Benefícios Sociais Flexíveis
Os planos de benefícios sociais 

flexíveis são ferramentas úteis 

para a competitividade das 

organizações e para reter o talento.

Os benefícios atribuídos pelas 

empresas devem ser ajustados em 

função das necessidades daqueles 

a quem se destinam. 

Como as necessidades dos 

trabalhadores evoluem ao longo da 

sua vida, em função da sua idade e 

da sua situação pessoal e familiar, 

um plano de benefícios sociais que 

não considere as escolhas dos 

trabalhadores é ineficaz nos 

objetivos que se propõe: motivar os 

trabalhadores e reter o talento. 

O planeamento dos benefícios  

compensações permite conciliar as 

vantagens financeiras e fiscais 

para a organização e para os 

trabalhadores, reduzindo o volume 

de trabalho do departamento de 

recursos humanos e aumentando a 

satisfação dos trabalhadores, 

tendente ao incremento da 

competitividade da organização.

O Flexben® permite-lhe, de forma 

integrada e eficiente, definir, 

implementar e gerir um plano 

personalizado de benefícios 

sociais, otimizando processos e 

maximizando as vantagens fiscais 

associadas aos benefícios sociais.

O Flexben® é uma referência de 

excelência nas plataformas de 

benefícios sociais variáveis e é a 

solução ideal no contexto das 

políticas de captação, retenção e 

valorização dos recursos humanos.

Através da parceria estabelecida 

com a Flexben®, a Baker Tilly 

encontra-se em posição 

privilegiada para apoiar na 

implementação do plano de 

benefícios sociais flexíveis que 

melhor se adapte à sua 

organização.

Quais as soluções de benefícios à disposição da sua empresa?
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A Baker Tilly é uma das maiores 

organizações mundiais que presta 

serviços de auditoria e consultoria. 

Desenvolve a sua atividade em 

147 países, contando com 30 500 

profissionais e uma faturação 

mundial de USD 3,2 mil milhões. 

No contexto económico atual de 

crescente globalização, as 

matérias fiscais representam um 

fator chave na rendibilidade e 

competitividade das empresas.

O departamento de Tax da Baker 

Tilly presta apoio de forma 

adaptada a cada caso concreto, 

atendendo às áreas específicas 

em análise e aos respetivos 

impostos. 

O departamento de consultoria 

fiscal da Baker Tilly é composto 

por uma equipa de profissionais 

especializados nas diversas 

vertentes da fiscalidade, de modo 

a assegurar um apoio de 

excelência aos seus clientes.

Pelo quinto ano consecutivo, a 

divisão de Consultoria Fiscal da 

Baker Tilly foi reconhecida pela 

reputada International Tax

Review, como uma Leading Tax

Firm em Portugal. Em 2014, a 

International Tax Review premiou 

a Baker Tilly em Portugal como a 

Transfer Pricing Firm of the

Year.
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Pelo quinto ano consecutivo, a divisão de Consultoria Fiscal da Baker Tilly foi reconhecida pela reputada

International Tax Review, como uma Leading Tax Firm em Portugal. Em 2014, a International Tax

Review premiou a Baker Tilly como a Transfer Pricing Firm of the Year em Portugal.


