
Iniciativas QV



Entendendo o momento que 

estamos vivendo,a equipe de QV se 

mobilizou para criar estratégias e 

ações que pudessem ajudar nos
desafios que por ventura os

colaboradores encontrassem na

experiência de home office e 

também agregar mais saúde e 

qualidade de vida ao dia-a-dia.

O Contexto atual....



A Suzano em parceria com a Ação Corporate, 

nossa empresa de ginástica laboral, 

desenvolveu um cronograma de lives e vídeo 

aulas para que possamos permanecer ativos 

durante esse período. Essas sequências de 

exercícios para o equilíbrio do corpo já estão 

disponíveis na nossa intranet para que os 

colaboradores acessem e realizem durante 

suas pausas.

As Lives são divulgadas por e-mail, e também

via invite.

1. Lives e vídeo aulas de 

ginástica laboral



Mindfulness: ou Atenção Plena - é um estado 

onde treinamos qualidades de atenção ao 

momento presente e autocompaixão com 

experiências desafiadoras, A respiração é uma 

das ferramentas mais acessíveis que 

possuímos para nos ajudar a relaxar, a cultivar 

a consciência e focar no presente, porém 

passamos grande parte do tempo 

desconectados dela. Estão disponíveis 

também, lives e vídeo aulas que nos mostram 

algumas possibilidades de prática dessa 

modalidade.

As Lives são divulgadas por e-mail, e também

via invite.

2. Lives e vídeo aulas 

Mindfulness



Nosso grupo de nutricionistas esta empenhado na 

montagem de dicas e receitas que contribuam 

positivamente para o nosso organismo. Além 

disso, a maioria esta seguindo com os 

atendimentos na modalidade online.

3.Nutrição



Estamos compartilhando treinos, lives e dicas nos 
nossos grupos de corrida para que os 
colaboradores se mantenham ativos mesmo em 
casa.

Eles são montados e acompanhados por nosso 
grupo de profissionais de educação física, afinal 
sair do sedentarismo é o objetivo, porém sempre 
com segurança e cautela.

É recomendado que o colaborador se programe e 
estabeleça um horário do dia para essa atividade 
nova, para que ele não tenha de tomar a decisão 
ao longo do dia de quando fazer o exercício. Da 
mesma forma que tem uma hora certa para 
trabalhar, por exemplo, vai ter uma hora certa 
para se exercitar.

4.Exercício Físico



É um programa de apoio pessoal que foi 
desenvolvido para amparar e orientar em 
momentos difíceis, nossos colaboradores.

O programa é dividido em três grandes pilares: 
Saúde mental, Saúde física e Saúde financeira, e 
dentro deles, temos vários profissionais 
disponíveis para atendimento 24 horas, como: 
Psicólogos, nutricionistas, personal trainers, 
advogados entre outros.

5.Disque Viver Bem



Semanalmente são enviados infográficos aos 

colaboradores que estão de home office com 

informações importantes e dicas para esse 

momento diferenciado que estamos vivendo.

São temas diversos, como dicas de home office, 

saúde mental, sedentarismo, entre outros.

6.Infograficos de saúde



Para ajudar a manter a saúde e bem-estar de nossos 

colaboradores e dependentes, o Gympass ofereceu 60 

dias de acesso gratuito ao Gympass W, uma plataforma 

que oferece planejamento nutricional, meditação e 

exercícios físicos para toda a família! Se o colaborador 

já tem um plano ativo no Gympass, para passar a usar 

a novidade, basta entrar no aplicativo do Gympass, 

recuperar o código de acesso disponível, acessar o 

Gympass W e  preencher os campos com seus dados 

cadastrais.  

8.Plataforma Gympass W (Disponível apenas 

para colaboradores elegíveis)



O programa Faz Bem  em parceria com o Espaço 

Ecofuturo by Pólen, agora oferece a oportunidade aos 

colaboradores de também ler bons livros sem sair de 

casa.

Para obter um E-book basta o colaborador acessar o 

site do Ecofuturo, fazer seu cadastro e indicar qual 

livro gostaria de ler no espaço digital, e mais: a obra 

não precisa compor o acervo atual.

9.Ecofuturo Espaço by Pólen vai 

até você



Buscando contribuir com o bem-estar dos 
colaboradores e familiares que, neste momento, 
realizam trabalho remoto, o programa Faz 
Bem/Ergonomia preparou um material para reforçar a 
importância da ergonomia no home office. Além das 
dicas relacionadas ao espaço de trabalho e ao 
mobiliário recomendado, no documento também são 
destacadas as orientações para cuidar do corpo e da 
mente. 

10. Lâmina de ergonomia e bem 
estar



Pensando nos cuidados e bem-estar de nosso time, 

serão promovidas webinars para troca de informações, 

boas prática ,orientações e reflexões para que você e 

sua família possam encarar de forma positiva esse 

momento, serão recebidos os psicólogos da Auster 

nosso parceiro no Disque Viver Bem.

As datas e horários foram compartilhadas via 

comunicação corporativa.

11. Webinar’s de Qualidade de 

Vida



12. Desafio Tik Tok
Promover um desafio de forma 

sadia entre os colaboradores, 

estimulando o uso do app Tik Tok

e a interação com a familía.



O intuito é disponibilizar conteúdos online e lives para 

as gestantes, bem como cursos, vídeos e apostila.

O acompanhamento da gestante pelo programa Fale 

Mamãe da Auster foi mantido e absorve pré parto e 

pós parto com equipe multidisciplinar.

13. Programa de Gestantes

Projetos em andamento...



Obrigado


