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Nossos princípios
A E-Invest reconhece a importância do trabalho realizado por seus colaboradores, visto que 
sem o seu desempenho e dedicação não haveria êxito nas atividades realizadas e não teríamos 
o crescimento constante da Entidade. Somos uma empresa que visa o futuro, o planejamento 
e a organização, desta forma é importante para nós, ter em nosso time, colaboradores 
engajados, dispostos e responsáveis, que busquem conhecimento e crescimento profissional.
Fornecemos sempre aos nossos colaboradores, espaço para troca de ideias e diálogos que 
visam a permanente evolução da Entidade e o aprimoramento dos colaboradores. Nos 
preocupamos em exercer nossas atividades em ambiente amigável, acolhedor e seguro, para 
que as ideias e todas as questões importantes que tratamos possam fluir de forma natural e 
saudável.

Gestão
O preparo dos gestores é uma das nossas 
prioridades, sendo eles os principais condutores 
das equipes e responsáveis por observarem em 
seu time, os colaboradores que estão dentro do 
perfil necessário para uma efetivação ou futura 
promoção, não visando os grupos sociais nos 
quais os colaborados se encaixam, mas sim, 
visando seu profissionalismo e desempenho. Não 
permitindo dentro de sua equipe, qualquer 
desamparo ou falta de comunicação, estando 
sempre alinhado com os acontecimentos e 
responsável por compartilhar informações 
especificas quando necessário.

Renumeração
Motivar, atrair e manter os colaboradores para o time é muito importante. Assim, devemos 
levar em consideração vários requisitos, tais como, renumeração, isso envolve a confiança, 
parceria, conhecimento e as nossas diretrizes de missão, visão e valores. Seguimos com rigor e 
ética a legislação trabalhista, principalmente a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
buscando oferecer benefícios, salário e renumeração variável, de acordo com o desempenho 
e atingimentos das metas e objetivos, tratando todos os colaboradores de forma justa e 
alinhado às melhores práticas de mercado.
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Benefícios
Atrair novos talentos e reter os atuais colaboradores não se resume à remuneração, mas 
também ao pacote de benefícios proporcionado, nesse sentido a Entidade disponibiliza os 
seguintes benefícios: assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, 
previdência privada, aparelho celular, treinamento e veículo, de acordo com as regras e 
políticas utilizadas pela patrocinadora principal (Ericsson Telecomunicações S.A.), sendo 
aplicados de acordo com o nível hierárquico de cada colaborador.

Participantes, Assistidos e Patrocinadores
A E-Invest atua de forma transparente na administração dos planos de benefícios, através de 
uma comunicação clara e objetiva aos Participantes, Assistidos e Patrocinadores. Sempre 
agindo com eficácia, no sentido de buscar caminhos estratégicos na solução das diversas 
questões que afetam as atividades da rotina administrativa.


