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Novo ano, novas realizações!
A Gestão de Pessoas da Santa Luzia tem um
propósito social claro, que define o que somos e
para que existimos: a valorização do capital
humano e a formação de cidadãos de bem.
Independente da tecnologia adotada, é preciso do
toque humano.
A responsabilidade social é tão importante
quanto à produtividade e pessoas são essenciais
para alcançar o sucesso de uma organização.
Cuidado pleno e bem estar não são um benefício,
mas sim uma estratégia vital para o desempenho
corporativo.
Alcançar e exceder expectativas não é
simplesmente uma questão de promover nossa

imagem junto a nossa marca. É gerar impactos
positivos junto a sociedade e aos nossos
colaboradores.
Nosso objetivo é desenvolver um relacionamento
forte e duradouro com você, que é nosso
principal cliente.
A Santa Luzia acredita que todo colaborador
pode apresentar oportunidades inexploradas.
Permita-se, reinvente-se, requalifique-se e
torne-se um talento através de uma liderança
inovadora!
Bem-vindo a Santa Luzia, onde ideias prosperam!
Apresentamos a VOCÊ, as principais práticas de
gestão de pessoas que acontecerão em 2019.

Programa

“RECONHEÇO VOCÊ”
Com objetivo de valorizar os colaboradores, melhorar o grau de satisfação em trabalhar
nessa empresa, reter nossos melhores talentos e aumentar o engajamento com a marca,
criamos um Programa super legal de Reconhecimento Profissional.
Confira como vai funcionar.
Ao você completar determinado tempo de empresa, você será premiado:
5 anos – Uma bonificação no valor de ¼ de seu salário.
10 anos – Uma bonificação no valor de 2/4 de seu salário.
15 anos – Uma bonificação no valor de ¾ de seu salário.
20 anos – Uma bonificação no valor de 1 salário inteiro.
25 anos – Uma viagem com um acompanhante para qualquer lugar do Brasil no valor de
R$6.000,00.
30 anos - Uma viagem com um acompanhante para qualquer lugar do Brasil no valor de
R$8.000,00.

Programa de Novos Talentos e
valorização do primeiro emprego

O Programa de Novos Talentos tem como objetivo criar conexões com jovens profissionais e
desenvolver novas habilidades de modo a ampliar seu plano de carreira dentro das diferentes
áreas de nossa empresa.
Perfis que buscamos: Este programa é voltado para estudantes a partir do 2º ano do Ensino Médio,
universitários a partir do 1º ano de graduação e recém-formados. Será criado parcerias com as
principais escolas e universidades da região. Divulgue essa ideia para seus filhos e conhecidos!
E se o seu primeiro emprego fosse o início de uma grande carreira? E se fosse
em uma organização em que você faz a diferença?
Na Santa Luzia, você encontra profissionais experientes, que apoiam o seu
crescimento e que reconhecem o seu valor.
Esta é a sua oportunidade de definir o seu futuro.
A chance de mostrar o seu potencial e também a possibilidade de gerar
impactos positivos para sua vida.
Estamos no mercado a mais de 75 anos, criando
conexões importantes com as pessoas.
Juntos, faremos a diferença para um mundo melhor!
#sousantaluzia

E aí! Gostou?
Então convide sua família e amigos a fazerem
parte do Time Santa Luzia. Sua indicação é muito
valiosa para nós!

Minha família
na Santa Luzia
Que tal apresentarmos nossa
empresa para sua família e servir um
delicioso café colonial a eles? Em
2019 será proporcionado a seus
familiares uma oportunidade de
conhecer seu local de trabalho com
o
intuito
de
promover
o
engajamento de sua família com a
Santa Luzia.

Meu dia com o Diretor
Esse projeto tem por objetivo o alinhamento e
inspiração com os objetivos da Santa Luzia, através de
um encontro trimestral entre a Diretoria e um grupo
de colaboradores. Será um momento onde os
profissionais terão a oportunidade de discutir novas
ideias/estratégias com o diretor da empresa.

Atrelada
ao
Programa
Melhorando Sempre, a
partir de 2019 sua ideia fará
o maior sucesso! Além de
você ser premiado por suas
ideias apresentadas, as
ideias em destaques serão

publicadas no informativo
mensal Santa Luzia. A ideia
desse programa é buscar
novas
ideias,
soluções
rápidas
e
formas
de
incentivar e promover a
inovação interna.

