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hello,
We love
to create
quick
revolutions
for long-run
changes_
A new one:

infinite powers
program
growth benefits
for global talents_
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For
global
talents_
A Invillia, em sua busca constante para
entender as necessidades e prioridades
de seus talentos, mais uma vez deu um
passo a frente do mercado.
Criou uma plataforma de benefícios
e relacionamento com vantagens exclusivas.
E uma missão: não parar de evoluir,
incrementar ainda mais o equilíbrio entre
vida, família e trabalho, privilegiar nosso
modelo (próximo, independente
da distância) e incentivar o crescimento
individual e profissional. Bem-vindos_

confira tudo o que
valorizamos no nosso
e no seu dia-a-dia
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freedom
is power
se essa é sua primeira
experiência remota,
não tem problema.
somos experts.
. Temos anos de experiência
em trabalho à distância, em diferentes
países, fusos e contextos.
. Você tem a liberdade de viver
onde escolher. Enquanto trabalha
com game-changers globais.
. Talento é nossa prioridade.
Queremos que todos e todas tenham
oportunidades iguais.
. Temos uma ferramenta de integração,
troca de ideias e colaboração única:
o InStation.

. Nossa cultura não é de controle.
É baseada em responsabilidade.
Em métricas e insights de comportamento.
Com foco na autonomia dos times,
nos objetivos compartilhados.
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connectivity
is power

na Invillia você nunca
está sozinho
. Ao entrar, independente do local do mundo
que está, você recebe seu Welcome.Kit,
mais que especial.
. Faz uma integração planejada e divertida,
o Onboarding Experience.
Outras vantagens que fazem diferença direta
no bolso:
. Um valor (livre) inicial para investir no seu(s)
local(is) de trabalho.
. Uma recompensa mensal (livre) para manter
ou variar de ambiente.
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. Na Invillia cada time tem independência
para estabelecer rotinas e o próprio
timeframe, assim todos podem se organizar
melhor. Até para a pausa da yoga.

family
is power
sabemos
da importância
de conciliar
diferentes situações
e momentos
com equilíbrio.

. Para fazer a diferença na vida de todos,
parte dos nossos benefícios são extensíveis
à família.
. Desenvolvemos um programa especial
para o bem-estar, o Invillia Wellness
at Home, com plataformas voltadas
para a saúde física e mental da casa toda.
Outras vantagens que fazem diferença
direta no bolso:
. Auxílio creche até os dependentes
completarem 5 anos.
. Vale Hello World (livre) de felicitação por
nascimento dos filhos.
. Gratificações (livres) Meu dia, Minha festa
(aniversário) e Nosso Dia, Minha Festa
(tempo de Invillia) para comemorar como,
com quem desejar.
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flexibility
is power
Adoramos promover
a cultura da confiança,
ela abre caminho
para a flexibilização
em vários aspectos.
Incluindo conveniências.

Outra vantagem que faz
diferença direta no bolso:
. Cartão Mastercard
com créditos Invillia.
Ele concentra seus benefícios
fixos e comemorativos
relacionados a alimentação,
lazer, bem-estar, educação,

auxílios, recompensas
e gratificações corporativas.
Que são potencializados
por descontos exclusivos.
De cursos de aprimoramento
a academias de ginástica.
E acompanhados online
por uma plataforma simples
e prática.
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health
is power
Sustentabilidade
é um tema também
fundamental quando
pensamos na harmonia
entre corpo e mente.
Precisamos, mais do que nunca, nos preocupar com nossa saúde
e bem-estar. Dentro e fora do trabalho.
. Desenvolvemos um programa especial, o Invillia Wellness
at Home, com treinamentos, webinars relacionados a nutrição,
mindfulness e vários outros temas escolhidos pelos colaboradores.
Outras vantagens que fazem diferença direta no bolso:
. Plano Saúde de abrangência Nacional. Sem co-participação
e com opção para acomodações em apartamentos. E ainda tem
a opção de um plano de saúde odontológico para você
e sua família.
. Bônus mensal para uso em sessão de terapia.
. Crédito para utilizar em farmácias.
. Bônus mensal para promover bem-estar.
. Desconto para treinos online e presenciais.
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. Nosso objetivo é dar
mecanismos e ferramentas
para que nossos talentos
se transformem em super
talentos, globais.
. Incentivar a orientação,
mentoria entre
colaboradores – técnica,
de vida e carreira – para
que experiências sejam
compartilhadas
e relacionamentos
se desenvolvam.

knowledge
is power
A gente acredita em
conhecimento como
motor da inovação.

. Criamos a Invillia Academy.
Para fomentar o “Always
be Learning”,
aprimoramento profissional
contínuo, disseminar nossa

metodologia, cultura,
práticas. E trabalhar soft
skills relevantes (liderança,
criatividade, resolução
de problemas complexos,
colaboração, entre outros).
. Promovemos
constantemente palestras,
webinars e workshops com
grandes nomes, nacionais
e internacionais.
. Mantemos um programa
anual para novos talentos,
chamado Invillia Insiders.
100% online. E com duas
versões a partir de agora:
uma para universitários.
E outra para quem resolver
passar por um reskill
de carreira, após os 50 anos.
Outra vantagem que faz
diferença direta no bolso:
. Bônus mensal exclusivo
para aplicar em cursos pelo
mundo. Conhecer mais uma
língua. Uma nova
tecnologia.
Você escolhe.

infinite powers_

community
is power
Encorajamos três palavras
entre essa grande família
que é a Invillia:
Inovar, compartilhar e agir. E são muitas
as oportunidades de colocar esses princípios
em prática.
. Pelo Invillia Social, você poderá espalhar sorrisos
em variadas ocasiões, por inúmeras causas nobres
através dos programas sociais da Care Store.
. Durante o trabalho, além de interagir com talentos
de diversas partes do mundo, você viverá
uma integração constante com a comunidade,
em diversas práticas e iniciativas. Algumas que
adoramos: o Face-to-Face mensal com o CEO,
o Good Job Bot, os encontros da Moon Coffee
e a Celebration Week.
Outras vantagens que fazem diferença direta no
bolso:
. Indica-Negócios remunerado
. Indica-Profissionais bonificado
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innovation
is power

future
is power

. Para criar e desenvolver soluções tecnológicas de ponta para
game-changers globais, a Invillia desenvolveu uma plataforma
exclusiva para inovar: O Global Growth Framework.
Engaged by data, people and action, chega a sua segunda geração,
empregando tecnologias e metodologias únicas, que farão
muita diferença no resultado final do seu trabalho.

. A maior dúvida de quem entra para uma empresa é como
a carreira vai evoluir dentro dela. Na Invillia, desenvolvemos
um plano individual para cada talento. Você poderá, em parceria
com nossos especialistas e mentores, prototipar, desenhar
os próximos passos desde o primeiro dia. E ter um guia claro
e transparente para atingir seus objetivos. Com avaliações
constantes, baseadas em critérios coerentes, pré-estabelecidos
por você e seu par direto.

