Segurança do Trabalho, Luxo ou Lei?
Para manter uma empresa sempre em ascensão, é necessário três importantes fatores:
1) Investimento em capital humano;
2) Investimento em infraestrutura;
3) Investimento em tecnologia e inovação.
Segundo a Dra. Rita Pozzati e proprietária da empresa, SoulMed, (Solução em medicina e
segurança do trabalho e meio ambiente) o investimento mais importante para o crescimento e
desenvolvimento de uma empresa é no capital humano por isso devemos capacitar e treinar,
zelando pela integridade física e saúde do trabalhador, implantando segurança e medicina no
trabalho a empresa estará construindo oportunidade em direção ao sucesso.
Dra. Rita Pozzati, Ginecologista, Médica do trabalho e empresária afirma:
O departamento de Recursos Humanos de uma empresa deve saber o que é fundamental e
importante para a saúde e segurança dos trabalhadores e ter como foco principal.
Uma empresa que se ocupa com a saúde e segurança do seus colaboradores demonstra
compromisso, zelo em manter não só as máquinas funcionado mas, também o colaborador
que opera com produtividade e qualidade esta máquina, por isso o RH inteligente, criativo está
sempre buscando a performance e o aperfeiçoamento do colaborador que é um ser humano
que está prestando serviço e que precisa ter saúde.
Um funcionário saudável é mais produtivo, assíduo, responsável, cumpre metas e são os mais
criativos no ambiente de trabalho.
Muitas vezes o convívio entre empresário e colaborador no trabalho acaba em conflito levando
a um passivo trabalhista judicial incompatível com a realidade da empresa, por não atender as
normas de segurança e medicina do trabalho, podendo surgir doenças ocupacionais, acidentes
de trabalho por ato inseguro ou condições insegura, afastando-o por muito tempo das
atividades da empresa.
Uma equipe de qualidade, comprometida com a produtividade da empresa, busca
conhecimento que é fundamental para afastar o medo e trazer segurança no ambiente de
trabalho e tornando a empresa mais competitiva e lucrativa no mercado em que atua.
O sucesso da empresa está na importância de proporcionar um ambiente de trabalho
agradável, não por luxo mas, cumprindo a lei entre empregador e empregado gerando uma
relação de confiança, compromisso e a perpetuidade da empresa porque usa estratégias
inteligentes para enfrentar os diversos cenários econômicos que se apresenta todos os anos.
Por isso, a SoulMed, oferece tudo o que sua empresa precisa em Solução em segurança e
medicina do trabalho e meio ambiente.
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