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Título 02. Programa Bem Viver  
Capítulo 01 –  Considerações Gerais 
 

1. A responsabilidade social é um conceito, segundo o qual, as empresas 
decidem, numa base voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa e 
para um ambiente mais limpo. Com base nesse pressuposto, a gestão das 
empresas deve ser norteada apenas para o cumprimento de interesses das 
mesmas, mas também pelos de outros detentores de interesses como, por 
exemplo, os trabalhadores, as comunidades locais, os clientes, os 
fornecedores, as autoridades públicas, os concorrentes e a sociedade em 
geral.  

 
2.  A responsabilidade social  com estratégio de recursos humanos  visa oferecer   

ações  focadas nos colaboradores e nos seus dependentes, com o objetivo de 
satisfazê-los e conseqüentemente reter seus principais talentos e aumentar a 
produtividade.  

 
3. O AMAZONPREV busca consolidar o compromisso social assumido para 

estreitar o relacionamento dos colaboradores com a Instituição, proporcionando 
a valorização dos mesmos, através de atividades culturais, sociais, 
pedagógicas e de entretenimento, incluindo cursos, palestras e oficinas. O 
objetivo é de elevar o relacionamento entre os Colaboradores, incentivar a 
prática de esportes, além da redução do estresse e valorização desportiva do 
Colaborador. 

 
4.  Como parte da responsabilidade social foi criado o Programa Bem Viver que 

visa oferecer atividades relacionadas à qualidade de vida, desenvolvimento 
social do colaborador na instituição, contribuindo com os Programas de 
segurança, saúde e condições de trabalho (PCMSO e PPRA). 

 
5.  O Programa visa ainda motivar os Colaboradores em participar de eventos 

desportivos e culturais externos. Os ambientes foram criados para a 
execução das atividades apropriadas a fim de proporcionar boas condições 
de entretenimento, descanso e lazer aos colaboradores. 

 
6.   Dentre as ações desenvolvidas pelo Programa destacam-se: 
 
      6.1.  Salão de Jogos; 
 
      6.2 . Laboratório de Internet; 
 

 6.3.  Realização de Torneios Esportivos; 
 
 6.4.  Sessões de Massoterapia; 
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 6.5.  Ginástica Laboral;      
                                                                      
 6.6  Campanhas Filantrópicas; 
 
6.7 Campanhas de Vacinação, dentre outros. 
 

7. O Programa destina-se aos  Colaboradores em geral; 
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