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GPTW Brasil: Novartis é top 10!

[1]

Conscientização e educação [2]
De acordo com o mais recente levantamento do Instituto Great Place to Work (GPTW), a
Novartis é a 7ª melhor empresa para trabalhar no Brasil. Essa é a melhor posição já
alcançada pela Novartis Brasil, que subiu nove posições em relação ao ano passado.
“A conquista é marcante, pois, entre outras razões, mostra o senso de colaboração e de
propósito dos nossos funcionários. Fico feliz e orgulhoso ao ver o empenho da equipe em
melhorar e estender a vida das pessoas ser recompensado”, celebra Renato Carvalho,
presidente da Novartis Brasil.
“A trajetória de premiações consecutivas no GPTW é mais um indicador de que estamos
evoluindo em uma cultura de maior proximidade e confiança entre as pessoas. Assim, os
colaboradores trabalham engajados por um propósito em comum e se sentem valorizados e
respeitados”, reforça Julia Fernandes, diretora de People & Organization.
O levantamento do GPTW é baseado na avaliação do nível de confiança dos funcionários em
cinco dimensões: Credibilidade, Respeito, Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem. Para o
GPTW, uma boa empresa para trabalhar é aquela na qual seus colaboradores acreditam nas
pessoas para as quais trabalham (liderança), têm orgulho do que fazem e gostam do
ambiente organizacional.
“Nossa jornada de transformação cultural nos trouxe até aqui e ainda temos muito a fazer nos
próximos anos”, reforça Julia. Para ela, 2020 será o ano de reforçar a cultura de trabalho ágil
na empresa, permitindo que os colaboradores possam atuar com mais protagonismo,
independentemente da posição ocupada. “Queremos manter e intensificar nosso ambiente
seguro psicologicamente para que todos possam dar o seu melhor, atuando com
pensamento voltado à diversidade e à inovação”, finaliza.

Funcionários da Novartis celebram a conquista no GPTW
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