
Um simples sorriso
pode mudar o

ambiente de trabalho
Programas de qualidade de vida estreitam
os laços entre empresas e colaboradores

Empresas que estimulam a qualidade
de vida de seus colaboradores tendem
a se tornar mais reconhecidas entre
os consumidores, O desenvolvimento
de programas assistenciais denota a
seriedade das grandes corporações que,
consequentemente, desfrutam de um
prestígio maior entre seu público.

Baseada nessa premissa, a pesquisa "As
150 Melhores Empresas em Práticas
de Gestão de Pessoas", realizada pela
Gestão & RH, destacou programas que
promovem a qualidade de vida nas grandes
corporações. No ranking desse parâmetro
estão: Natura, Ecorodovias, IBM, Hering,
Landis+Gyr, Masa, Odontroprev, Visa Vale,



Dimensões
de Avaliação

Plascar, Visteon, Yara, Leucotron, Elektro,
Laboratório Sabin e Hospital Sírio-Libanês.

As organizações promovem uma série
de programas visando o bem-estar social
e a saúde de seus colaboradores, como
ginástica laborai, atividades em academias e
clubes próprios, programas de orientações
médicas e nutricionais, assistência médica e
social, entre outros.

"Na Landls+Gyr, as práticas e programas
voltados ao estímulo da qualidade de vida
de nossos colaboradores fazem parte
do Sistema de Gestão. Na nossa visão,
qualidade de vida não deve estar restrita
somente a bons programas, mas também
a algo mais abrangente, que contemple o
ambiente de trabalho, a maneira como nos
relacionamos, a valorização da pessoa - na
vida pessoal e profissional - e a família",
destaca o diretor de Recursos Humanos,
Luiz Barchechen.

A empresa desenvolve programas e
práticas de qualidade de vida há 15
anos, Entre os principais, destacam-se:
Programa de Assistência ao Empregado
(PAE); Programa de Ginástica Laborai;
Programa de Maternidade sem Risco;

Programa de Ergonomia; Alimentação
Saudável; campanhas de vacinação; e
planos de assistência médica, nutricional e
odontológica.

A mesma filosofia é seguida pela Plascar. A
empresa possui práticas que estimulam a
qualidade de vida entre seus colaboradores
há quatro anos, e os resultados e as
mudanças de comportamento já são
perceptíveis. "Os resultados têm sido
positivos. Colaboram para a redução dos
índices de absenteísmo e, sobretudo, com
a satisfação das pessoas no ambiente de
trabalho, favorecendo a produtividade e a
criatividade", ressalta a diretora de RH, Ana
Lúcia Zacariotto.

A Natura é umas das corporações que
possuem o ideal do bem-estar. Com o
slogan "Bem estar bem", a empresa
direciona inúmeros projetos visando o
aproveitamento e a qualidade de vida de
seus colaboradores. As iniciativas são
voltadas para todos os públicos e vão desde
orientações para aposentadoria e auxílio
doença até apoio à família, em projetos
educacionais e estruturais. (D.P.)
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