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Uma das

Ronaldo Dolabella

A Fecomércio criou o “Projeto
Bem-Estar”, que ocupa um andar do
edifício: o presidente Lázaro Luiz
Gonzaga (em pé, no centro)
está debruçado em projetos para
melhorar a interação e sinergia
entre os colaboradores

Integração e bem-estar
O sexto andar do edifício da Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado de Minas Gerais
(Fecomércio MG), no centro de Belo
Horizonte, retrata um pouco de como
é o clima de trabalho dos colaboradores.
É lá que eles relaxam e recarregam as
energias. Em um espaço amplo e bem
equipado, podem fazer as refeições, descansar (e até dormir nas salas com pufes
confortáveis), jogar totó, ler, ver televisão
e tocar instrumentos musicais, como
cavaquinho e violão. O amplo ambiente,
dividido em salas, faz parte do “Projeto
Bem Estar” da entidade, que está debruçada em projetos para melhorar a interação e sinergia entre os colaboradores.
São nada mais do que 20 benefícios,
muitos deles lançados nos últimos anos,
que abrangem ainda investimento em
capacitação profissional e novas tecnologias. “Nossa bandeira é a modernização e integração do sistema”, afirma
Lázaro Luiz Gonzaga, presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac. A
entidade representa em média 700 mil
empresas do setor no Estado, espalhadas
por 853 municípios. São cerca de 60 sindicatos, entre filiados e conveniados.
“Nosso objetivo é promover a sinergia entre os colaboradores, sindicatos
e as entidades”, diz Lázaro. Foram ini70 |Encontro

JULHO DE 2016

RAIO-X

118 TRABALHADORES

ESCOLARIDADE

18%

38%

Pós-graduação

Ensino médio
ou menos

52

66

44%
homens

56%
mulheres

17%

27%

Superior
incompleto

20 CARGOS DE CHEFIA

FAIXA ETÁRIA

Superior
completo

28

Abaixo de 25 anos
55%

45%

Entre 26 e 34 anos

54

28

11

homens

9
mulheres

Entre 35 e 44 anos

8

Acima de 45 anos

ciadas ainda ações no interior de Minas, antes concentradas nas grandes
cidades. A Fecomércio abriu também o
intercâmbio para a capacitação de funcionários e lideranças com países como
Estados Unidos, China, França, Itália e
Alemanha. E foram criados programas
de estímulo educacional, com auxílio
de até 50% nos cursos de graduação,
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pós, especialização e idiomas. Os aniversariantes são lembrados com festas no
final do expediente a cada mês. Além
disso, há ainda o almoço trimestral de
relacionamento com o presidente. Tudo
com o objetivo de levantar o astral dos
colaboradores, o que tem surtido resultado. Basta dar uma volta e observar o
sexto andar da Federação.

