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O Prêmio Nacional de Qualidade de Vida -
PNQV - é a maior premiação e o mais nobre
reconhecimento voltados para a valorização
das melhores e mais consistentes práticas

de promoção de saúde e bem-estar
corporativos aplicados nas mais robustas e
modernas organizações em todo o mundo.
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Respeitado internacionalmente, o PNQV®, vem ganhando destaque a cada
edição, e agora em 2022 comemora 25 anos de trajetória reconhecendo e
premiando programas de promoção de saúde e qualidade de vida nos ambientes
corporativos que se destacam pelas boas práticas e efetividade nas suas ações.

Trata-se da premiação mais tradicional neste campo em nosso país, cuja jornada
traz atualizações e aprimoramentos constantes, sempre alinhados às
necessidades e transformações do universo organizacional sob o aspecto de
saúde como pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável e a obtenção
de resultados, tanto para a empresa quanto para sua população e sociedade.

Com esse conceito, o papel do PNQV® vem sendo ampliado e cumprido com
fidelidade através do incentivo e fomento para que as práticas gerenciais e
estratégias de governança estejam ajustadas com a proposta de se obter
ambientes de trabalho cada vez mais saudáveis para todos.
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Conheça a nossa história e
venha fazer parte!
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Tudo começou em 1990, quando os programas de promoção de saúde e
qualidade de vida passaram a ser implantados por empresas no Brasil.
Um grupo de profissionais das áreas de recursos humanos e saúde,
pertencente a empresas de segmentos diversos, iniciou uma série de
visitas a companhias americanas e canadenses, buscando inteirar-se das
melhores práticas organizacionais vigentes à época.

Propondo-se a discutir sistematicamente as questões que permeavam a
saúde, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas nas organizações,
o grupo reunia-se periodicamente. O número de profissionais
interessados nestas discussões foi crescendo substancialmente e, em
pouco tempo, já eram muitos os adeptos.

Em 26 de abril de 1995 o grupo fundou a Associação Brasileira de
Qualidade de Vida - ABQV, concebida para disseminar estudos na área,
viabilizar a troca de informações e de experiências entre profissionais e
empresas sobre como implantar, gerenciar e manter programas que
contribuíssem para a promoção da saúde e qualidade de vida das
pessoas nos ambientes de trabalho.
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E não é que o interesse foi tão grande, que já no ano seguinte, em
1996, nasceu o Prêmio Nacional de Qualidade de Vida - PNQV® -
com o intuito de estimular o desenvolvimento de programas de
qualidade de vida, através do reconhecimento público das empresas
que realizavam as melhores práticas e obtinham êxito na melhoria da
qualidade de vida e do bem-estar da sua população.

E assim tantas pessoas, representando essas corajosas, ousadas e
humanas corporações, puderam discutir, rever, alinhar, participar,
melhorar, acrescentar, contribuir, e assim se transformar em grandes
exemplos e inspirações para tantas mais! 

É bonito de se ver, uma rede do bem, propondo um futuro de mais
saúde, cuidado e autorresponsabilidade para nós, para os nossos e
para todo o planeta!
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ROMPEMOS
AS
FRONTEIRAS
MUNDO À
FORA

A ABQV é parceira da IAWHP – International Association For Worksite
Health Promotion, uma das mais potentes e atuantes instituições no
segmento de promoção de saúde organizacional no mundo. 

A ABQV é membro fundadora do Global Accreditation Consortium que
forneceu a base para os critérios do Global Healthy Workplace Award –
GHWA, premiação que também utiliza o Modelo de Ambiente de Trabalho
Saudável da OMS como referência e reconhece os programas de
promoção de saúde no ambiente de trabalho que se destacam em âmbito
global. O evento é promovido pelo Global Centre for Healthy Workplace e
tem a ABQV como parte da banca de jurados representando a América
Latina.

A ABQV é a única entidade no Brasil que representa o World Kindness
Movement, o movimento que engloba mais de 28 nações comprometidas
em produzir ações para construir um mundo mais gentil.
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Somos Ciência

Somos Pesquisa

Somos Prática

Somos Atitude
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Na linha do tempo é
mais fácil ver como vai
longe a nossa missão.

Celebrar é preciso!
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100 empresas premiadas.

600.000 vidas impactadas diretamente
com saúde e bem-estar.

25 anos reconhecendo as melhores
ações em promoção de saúde.
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Nosso começo foi puro
propósito e daí por diante
muitos se conectaram a

esta desafiadora e
tranformadora missão. 
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1996 20092007

Marca o início de uma desafiadora e
transformadora jornada: o PNQV®
tem sua primeira edição e é recebido
com muito prestígio pelo mercado.

E assim se fez o caminho, analisando,
planejando, aplicando e medindo
resultados.

A primeira grande colheita, a experiência
de 10 anos de PNQV® gera a publicação
”Prêmio Nacional de Qualidade de Vida: A
Trajetória de uma Década” e marca o
primeiro momento de maturidade do
PNQV®.

É iniciado o processo de renovação do
PNQV® com levantamento detalhado
das práticas nacionais e internacionais
vigentes, com a proposta de reformular
os critérios de avaliação do prêmio.
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2010 2014

O PNQV® passa a integrar conceitos de
gestão e governança mais profundos com
base nos critérios da Fundação Nacional
da Qualidade – FNQ – e incorpora o
Modelo de Excelência da Gestão – MEG,
os quais expressam resultados que
refletem positivamente em toda cadeia de
valor.

Modelo de Ambiente de Trabalho Saudável
da Organização Mundial da Saúde – OMS
passa a integrar os critérios de avaliação. 

Congressistas do Congresso Brasileiro de
Qualidade de Vida da ABQV passam a
votar nos finalistas do PNQV®
proporcionando visibilidade pública das
empresas e ampliando a percepção de
valor para todo o mercado.

MODELO DE EXCELÊNCIA DA
GESTÃO – MEG 

X 
MODELO OMS PARA AMBIENTE

DE TRABALHO SAUDÁVEL

CONSAGRA-SE ENFIM O
CONCEITO GLOBAL DO PNQV®
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2015 20202019
Sedimentação dos conceitos e
práticas do Modelo da OMS e
sustentadas pelos fundamentos do
MEG.

Novas percepções e tendências -
melhorias são feitas com base no avanço
do mercado. Modelo de Excelência da
Gestão (MEG) Modelo de Ambiente de
Trabalho Saudável da Organização
Mundial da Saúde – OMS mantidos e
aprimorados.

Melhoria e simplificação do processo de
participação no PNQV®.

Readequação e redução do número de
questões do questionário de autoavaliação
e das evidências requeridas.

Chegou mostrando de maneira inusitada a
todo globo terrestre e seus respectivos
habitantes qual o verdadeiro significado de
saúde e como essa palavrinha tão
expressiva se conecta diretamente ao
maior desejo da humanidade!

O mundo conhece o SARS-CoV-2 e o
COVID-19 deixa uma marca profunda na
nossa história.

Ano de grandes reflexões, apoio mútuo e
readequação das maneiras de conexão com
toda a rede. A experiência de todos os anos
a favor da superação e resiliência, em uma
das maiores crises sanitárias e humanitárias
de todos os tempos.
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2021
Resiliência - O aprendizado na prática 

O PNQV® seguiu!
 
Novas devolutivas das organizações,
rápidas e criativas adaptações das empresas
para acolher e orientar sua população.

Superação! Ano de parabenizar as
instituições e seus guerreiros profissionais
fielmente comprometidos com o bem, e com
as milhares de vidas impactadas diretamente
por suas escolhas e ações!

2021 chegou híbrido - O fortalecimento
das relações humanas, mudança na
percepção sobre a importância da saúde
pelas pessoas, empresas e mercado,
modelo voltado para a promoção da saúde
e não para a doença, marcam este
período. 

Novos tempos!
Saúde em primeiro lugar!

Foi o ano com maior número de inscrições
para o PNQV® e assim 16 empresas
classificadas foram reconhecidas por suas
práticas.

Superar limites,
capacidade humana que

inspira!
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2022

Viva 2022!
Um ano de vencedores!

Nunca foi tão percebido o fato de que a saúde dos trabalhadores
traz relevantes impactos econômicos e sociais para os negócios
(e isso notoriamente se estende para toda a sociedade, para a

nação, para o planeta).”
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2022
Este ano o PNQV® vem com toda coragem de um jovem adulto
no auge dos seus 25 anos!

As sagradas lições vividas amplificou os olhares sobre a
promoção de saúde e seu imenso papel em tempos
remodelados pelas antigas e novas necessidades!  Momento
disruptivo para as relações de trabalho e entre pessoas, velhos
paradigmas foram rompidos e um novo conceito começa a
emergir. 

Em evidência revelada pelas imposições do novo mundo, a
integração dos conceitos de ESG e ODS na agenda 2030 vem
ganhando maior repercussão no cenário corporativo global.

Muito desse contexto está relacionado ao posicionamento do
mercado financeiro sobre estes temas, atribuindo maior valor
para marcas que seguem estas condutas.

Já na prática esses critérios trazem alinhamento e direcionam as
ações das instituições para o crescimento econômico mais
sustentável e de real valor para as pessoas e sociedade, e mais
do que nunca se mostram intimamente ligados à promoção de
saúde como estratégia de desenvolvimento.

Trazer o ser humano para o centro do cuidado potencializa
consideravelmente a produtividade e o engajamento da força de
trabalho, indicadores intimamente ligados à resultados.

Por isso em 2022 decidimos enfatizar o entendimento sobre os
temas ESG e ODS como forma de conectar todos os conceitos e
provocar reflexões mais aprofundadas sobre onde eles se
encaixam no cotidiano de prevenção e promoção de saúde!

Educar para ampliar a percepção sobre esses temas é uma das
nossas contribuições, uma vez que esses critérios já fazem
parte do coração do PNQV®.
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20

Modelo de Excelência da Gestão – MEG 
(Fundação Nacional da Qualidade – FNQ)

Modelo de Ambiente de Trabalho Saudável da
Organização Mundial da Saúde (OMS)

Modelo Global para Ambientes de Trabalho
Saudáveis (OMS)
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O Questionário de Auto Avaliação do PNQV®,  instituído a partir de 2010 e modificado em 2019, constitui um
conjunto de orientações e parâmetros que têm por referência o Modelo de Excelência da Gestão – MEG,
proposto pela FNQ, alinhado e integrado aos critérios e objetivos do PNQV®.

Esta estratégia foi adotada porque o Modelo de Excelência da Gestão – MEG segue uma metodologia sistêmica,
ou seja, considera a estruturação e o alinhamento dos componentes da gestão sob o prisma de um sistema,
permitindo que os vários elementos de um Programa de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida possam ser
implantados e avaliados tanto em conjunto, quanto de forma interdependente e complementar.

Assim os critérios do PNQV® foram integrados à linguagem dos Fundamentos do MEG e à realidade dos
Programas, promovendo transparência, confiabilidade e credibilidade ao processo de avaliação. 

São 11 (onze) os Fundamentos de Excelência da Gestão integrados de forma transversal originando os
critérios de avaliação aos quais os Programas de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida são submetidos. 

Cada critério refere-se a um Fundamento de Excelência da Gestão que, em seu conjunto, identificará a aplicação
do Modelo no próprio Programa como um todo. 

Cada item ou questão de avaliação deve ser entendido como uma boa prática para os Programas e, neste
sentido, sempre que assinalado “sim” (ação realizada), receberá uma pontuação. Para tanto, a empresa deverá
apresentar as evidências exigidas pelos critérios.

As questões identificarão os métodos ou ações a serem evidenciados pela empresa, de forma a demonstrar que
ela atende aos requisitos dos critérios.
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Conhecimento do cliente e do mercado

Responsabilidade social

Liderança e constância de propósitos

Visão de futuro

Orientação por processos e informações

Valorização das pessoas

Geração de Valor

Pensamento sistêmico

Aprendizado organizacional

Cultura da inovação

Desenvolvimento de parcerias

Os Fundamentos/Critérios de Excelência
da Gestão considerados são:
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Uniformidade de linguagem e comunicação gerencial

Clareza de pontos fortes e oportunidades para melhoria da gestão

Desenvolvimento da visão sistêmica

Foco em resultados planejados

Medição clara do desempenho

Comprometimento e cooperação das pessoas

Reconhecimento das partes interessadas

A implementação do Modelo de Excelência da Gestão - MEG, trouxe valores altamente
relevantes para todo o sistema que gerencia e promove saúde e qualidade de vida no
meio corporativo, conheça alguns deles:
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Devido à crescente pressão social e pública, maiores
expectativas do consumidor, e as relevantes mudanças no
conceito de valor de marca para o mercado financeiro global,
cada vez mais é esperado que as empresas possam ir além das
exigências legais e que atuem de forma responsável. 

Para auxiliar as empresas ao redor do mundo e fornecer um
modelo para as instituições, a Organização Mundial de Saúde
(OMS), com base no Plano Global de Ação para a Saúde dos
Trabalhadores da OMS, 2008-2017, lançou, em abril de 2010,
um Modelo Global para Ambientes de Trabalho Saudáveis. 

Criar ambientes de trabalho saudáveis para seus trabalhadores
através de uma cultura de saúde e qualidade de vida, trabalhar
fielmente a prevenção de doenças e lesões são caminhos pelo
quais as empresas podem responder a estas expectativas, e ao
mesmo tempo melhorar sua produtividade e competitividade.

Embora atualmente existam muitas ferramentas disponíveis para
auxiliar empresas a fomentar e proporcionar ambientes de
trabalho mais saudáveis, a maioria ainda atua com foco
especificamente nos perigos e riscos ocupacionais e não adota
um modelo mais abrangente e proativo de promoção de saúde e
bem-estar.

Dessa forma boas práticas de êxito com base científica e
ferramentas conectadas a este Modelo são constantemente
estudadas e utilizadas para a aplicação nos processos
organizacionais, garantindo uma diretriz mais sólida neste
sentido, e estimulando a consciência de autorresponsabilidade. 
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Um ambiente de trabalho saudável é aquele em que os
trabalhadores e gestores colaboram para o uso de um processo
de melhoria contínua de proteção e promoção da segurança,
saúde e bem-estar de toda a população corporativa, para a
sustentabilidade do ambiente de trabalho e como dos demais
níveis interconectados.

Questões de segurança e saúde no ambiente físico de
trabalho;

Assim podemos dizer que o ambiente de trabalho saudável deve
buscar atender às 4 (quatro) áreas de influência (veja na figura
que representa o modelo).

Recursos pessoais para a saúde no ambiente de trabalho
(apoio e incentivo do empregador para a adoção de estilo de
vida saudável);

Questões de saúde e bem-estar no ambiente psicossocial de
trabalho, incluindo a organização do trabalho e a cultura do
ambiente de trabalho;

Maneiras de participar na comunidade para melhorar a
saúde dos trabalhadores, de suas famílias e de membros da
comunidade.
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Conheça os critérios e suas conexões 
Base das Avaliações

Os Programas são avaliados através de 11 critérios (Fundamentos de Excelência da Gestão do MEG)
Cada critério tem vários itens de verificação
Cada item de verificação tem uma ou mais áreas de influência (entre as 4 áreas descritas pela OMS)
Cada item faz parte de uma das 5 chaves fundamentais
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Critério 1
Conhecimento do Cliente e do Mercado

Conhecer o mercado e seus clientes torna possível trabalhar
a imagem de forma positiva, divulgando as informações
necessárias de forma a assegurar-lhes que suas
necessidades poderão ser atendidas, o que poderá levar à
satisfação de suas expectativas.

Para os fins do PNQV®, a segmentação do mercado está
associada à abrangência dos Programas, ou seja, à amplitude
capaz de envolver as dimensões de lazer, cultura, saúde e
demais áreas passíveis de atuação.

Importante considerar a força de trabalho da organização
como os clientes dos Programas de Qualidade de Vida.  Ela  é  
o  foco  de  levantamento  da identificação, análise e
compreensão das necessidades e expectativas.
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Critério 2
Responsabilidade Social

Propõe uma atuação ética e transparente da empresa com todos os
públicos, voltada ao desenvolvimento sustentável da sociedade, à
preservação dos recursos ambientais e culturais para gerações
futuras, ao respeito à diversidade e à redução das desigualdades
sociais.

Para os fins do PNQV®, tomou-se o cuidado de separar aquilo que
se refere à empresa do que está sendo realizado pelos Programas,
sendo eles o foco desta avaliação, o apoio às práticas de
responsabilidade socioambiental da empresa e à organização de
ações éticas e transparentes voltadas à sociedade.
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Critério 3
Liderança e Constância de Propósito

Propõe uma atuação democrática, inspiradora e motivadora,
promovendo relações de  qualidade e a proteção dos interesses das
diversas partes envolvidas.

O critério está relacionado à maneira como a liderança se mobiliza e
mobiliza os seus colaboradores para atingir seus objetivos; como
influencia outras pessoas à alcançarem as metas desejadas.

Para os fins do PNQV®, além da atuação da liderança frente aos
seus liderados, agregou-se a discussão, o cuidado/tratamento que a
empresa dedica aos riscos associados à segurança da força de
trabalho, assim como lidera/conduz os assuntos relacionados à
prevenção e promoção de saúde junto aos seus times.

32

https://www.facebook.com/abqvqualidadedevida/
https://www.instagram.com/abqv_oficial/
https://abqv.org.br/
https://www.linkedin.com/company/abqv---associa-o-brasileira-de-qualidade-de-vida/
https://twitter.com/ABQV
https://www.youtube.com/channel/UCHB9S-F2owTgCVKj1HPgZ4Q


Critério 4
Visão de Futuro

Propõe considerar todos os fatores que podem afetar a busca da
Visão, sejam eles originados no ambiente interno ou externo. Deve-
se caminhar em direção aos resultados desejáveis antecipando
mudanças, aproveitando oportunidades e fazendo correções de
rumo, quando necessário.

Para o PNQV®, a proposta é que esta análise contemple a avaliação
da abrangência das perspectivas trabalhadas pela empresa na
formulação de suas estratégias. Verifica-se se o planejamento da
empresa inclui as pessoas, de modo que façam parte da Visão de
futuro da empresa e se há objetivos e estratégias estabelecidas
para este grupo.
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Critério 5
Orientação por Processos e Informações

Propõe que a tomada de decisões e as ações tenham por base a
medição e análise do desempenho, levando-se em consideração as
informações disponíveis.

As atividades devem ser desenvolvidas e controladas. Após seu
planejamento, devem ser criados os mecanismos necessários à
geração das atividades e dos controles que efetivarão as ações.
Estes mecanismos referem-se, também, aos processos que guiarão
cada ação para a obtenção dos resultados desejados.

Para o PNQV®, foram contemplados os itens que estão relacionados
ao planejamento, desenvolvimento, controle e melhoria dos
processos referentes aos Programas de Qualidade de Vida. Não
obstante, tomou-se o cuidado de não prescrever ações, já que a
possibilidade de se organizar e estabelecer modelos próprios de
boas práticas para Programas é que fará toda a diferença.
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Critério 6
Valorização das Pessoas

Propõe a criação de condições para que as pessoas se realizem
profissional e pessoalmente, maximizando o desempenho por meio 
 do comprometimento, desenvolvimento de competências e espaço
para criar.

O PNQV® priorizou este Fundamento/Critério, uma vez que a força
de trabalho da empresa compõe o grupo de clientes dos Programas,
neste formato de avaliação.

Desta forma, foram utilizados itens com questões específicas para o
profissional que atua no Programa ou para os casos em que a
abrangência da gestão de pessoas da empresa (clientes do
Programa) está diretamente ligada às questões de Qualidade de
Vida.
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Critério 7
Geração de Valor

Propõe a concretização de resultados consistentes, que assegurem
o aumento de valor tangível e intangível, de forma sustentável, para
todas as partes interessadas.

Para os fins do PNQV®, os resultados são considerados muito
relevantes nos Programas de Qualidade de Vida. Conceitos de
tendência (evolução histórica do resultado) e nível atual foram
incluídos para a avaliação do desempenho dos Programas.
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Critério 8
Pensamento Sistêmico

Propõe o entendimento das relações de interdependência entre os
diversos componentes, bem como entre estes e o ambiente externo.

Para o PNQV®, o foco é a contribuição do Programa de Qualidade
de Vida para a organização e, em via recíproca, a contribuição da
organização para o Programa de Qualidade de Vida.
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Critério 9
Aprendizado Organizacional

Propõe a busca de um novo patamar organizacional, por meio da
percepção, reflexão, amadurecimento, avaliação e
compartilhamento de experiências.

O PNQV® busca verificar qual a contribuição dos Programas de
Qualidade de Vida para que a empresa atinja um novo patamar
de atuação.
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Critério 10
Cultura da Inovação

Propõe um ambiente favorável à criatividade, à experimentação e à
implantação de novas ideias, de modo a gerar um diferencial
positivo.

Para os fins do PNQV®, o foco é verificar se o Programa fomenta
novas ideias e proporciona espaço para expressá-las e implantá-las.
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Critério 11
Desenvolvimento de Parcerias

Propõe o desenvolvimento das atividades juntamente com outras
organizações, a partir da plena utilização das competências
essenciais de cada uma, objetivando benefícios para ambas as
partes.

Para os fins do PNQV®, o foco é exatamente o mesmo, verificar
quais as contribuições dos parceiros no desenvolvimento do
Programa de Qualidade de Vida e as contribuições do Programa no
desenvolvimento dos parceiros.
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Ambiente Físico de Trabalho - AFT
Ambiente Psicossocial de Trabalho - APT
Recursos para a Saúde Pessoal - RSP
Envolvimento da Empresa com a Comunidade - EEC

4 Áreas de Influências 
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Ambiente Físico de
Trabalho - AFT

Partes da  estrutura  do  ambiente  de  trabalho  (máquinas, 
 mobiliário,  produtos,  materiais e processos) podem afetar a
saúde física e mental bem como a qualidade de vida dos
trabalhadores.

Cuidar do ambiente físico significa a prevenção da exposição a
agentes que possam trazer prejuízos à saúde do trabalhador.
Isso se inicia pela identificação destes agentes que devem ser
avaliados e controlados ou eliminados.
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Ambiente Psicossocial de
Trabalho - APT

Inclui a organização do trabalho e a cultura organizacional.
Envolve as atitudes, valores, crenças e práticas que são
demonstradas no dia-a-dia da empresa.

Os agentes que causam estresse no ambiente de trabalho
podem afetar a saúde dos trabalhadores, tais como: cultura
organizacional, estilo de comando e liderança, aplicação
inconsistente da legislação, falta de suporte para equilíbrio entre
a vida pessoal e profissional, carga de trabalho, entre outros.
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Recursos para a Saúde
Pessoal - RSP

Envolve o ambiente de suporte, os serviços de saúde, informação e
oportunidades que a empresa oferece para dar suporte ou motivar os
trabalhadores a melhorar o seu estilo de vida, bem como monitorar e
acompanhar a sua gestão pessoal de saúde. 

Questões como inatividade física, alimentação inadequada, tabagismo e
uso abusivo do álcool devem ser abordadas em programas que
envolvam educação, sensibilização, suporte e orientação para os
trabalhadores.

Além disso, a empresa pode propiciar um ambiente favorável para
estilos de vida saudáveis, como refeitórios com alimentação equilibrada,
espaços para a prática de atividade física, ambientes livres do tabaco,
além de incentivos para  engajar a população. 

As empresas devem buscar oferecer acesso para assistência médica
adequada para os trabalhadores, com possibilidade de diagnóstico e
tratamento efetivos e de qualidade.
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Envolvimento da Empresa
com a Comunidade - EEC

Envolve atividades, ações, educação, parcerias, e outros
recursos que a empresa oferece para as comunidades onde
opera e para demais comunidades, atuando e apoiando questões
sociais que fatalmente afetam a saúde mental e emocional dos
trabalhadores, familiares e sociedade em geral. 

É necessário compreender que muitas são as questões que
afetam diretamente o ambiente de trabalho, como má qualidade
do ar, da água, falta de acesso à atenção primária à saúde,
violência urbana, desastres naturais, altos níveis de infeções nas
comunidades, falta de estrutura de transporte coletivo, entre
tantos. 
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5 Chaves Fundamentais para o Modelo de
Ambiente de Trabalho Saudável 
Vale observar que algumas dessas chaves estão muito próximas e são contempladas nos
fundamentos do MEG. Assim são consideradas e avaliadas juntas.
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Chave 1
Compromisso e envolvimento da liderança

Mobilizar e conseguir o comprometimento das principais partes
interessadas (lideranças sêniores, lideranças dos sindicatos)
para integrar ambientes de trabalho saudáveis aos objetivos,
negócio da empresa e seus valores.

Conseguir as permissões, recursos e apoios necessários.

Fornecer evidências, chave deste compromisso, desenvolvendo
e adotando uma política abrangente, assinada pela autoridade
máxima da empresa, que indique claramente que iniciativas para
a promoção de Ambiente de Trabalho Saudável fazem parte da
estratégia de negócio da organização.
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Chave 2
Envolvimento dos trabalhadores e seus representantes

Os trabalhadores e seus representantes não devem
simplesmente ser “consultados” ou “informados”, mas devem
estar ativamente envolvidos em cada etapa da avaliação do risco
e da gestão dos processos, do planejamento à avaliação,
considerando suas opiniões e ideias.

É essencial que os trabalhadores tenham meios coletivos de
expressão.
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Chave 3
A ética nos negócios e legalidade

Um dos princípios éticos universais mais básicos e aceitos é
“não causar dano” aos outros e garantir a segurança e saúde
dos trabalhadores.

Adotar os códigos éticos e sociais como parte de seu papel
na comunidade como um todo.

Reforçar normas e leis de segurança e saúde no trabalho.

Assumir a responsabilidade sobre os trabalhadores, suas
famílias e evitar riscos indevidos e o sofrimento humano.

49

https://www.facebook.com/abqvqualidadedevida/
https://www.instagram.com/abqv_oficial/
https://abqv.org.br/
https://www.linkedin.com/company/abqv---associa-o-brasileira-de-qualidade-de-vida/
https://twitter.com/ABQV
https://www.youtube.com/channel/UCHB9S-F2owTgCVKj1HPgZ4Q


Chave 4
Sustentabilidade e integração

Obter o comprometimento da gerência sênior para utilizar um
“filtro” de segurança, saúde e bem-estar em todas as decisões.

Ter equipes multifuncionais, para reduzir o isolamento de grupos
de trabalho e estabelecer um comitê de segurança, saúde e de
bem-estar no ambiente de trabalho.

Integrar as iniciativas para obter um ambiente de trabalho
saudável ao planejamento estratégico dos negócios da empresa.

Avaliar e melhorar continuamente.
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Chave 4
Sustentabilidade e integração

Manter uma visão abrangente sobre a segurança e saúde no
ambiente de trabalho e examinar todos os aspectos para
identificar um espectro mais amplo de soluções eficazes.

Mensurar não somente o desempenho financeiro, mas também o
conhecimento do cliente, processos internos do negócio,
aprendizagem e o desenvolvimento dos trabalhadores para a
consolidação de um negócio de sucesso de longa duração.

Considerar influências externas como a deficiência na atenção
primária em saúde para a comunidade.

Reforçar e reconhecer o comportamento desejado por meio de
sistema de  gerenciamento de desempenho que defina padrões
comportamentais e metas de produção.
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Chave 5
Uso de um processo sistemático e abrangente para
assegurar a eficácia e a melhoria contínua

Mobilizar e incentivar o comprometimento estratégico para a
promoção de ambiente de trabalho saudável.

Reunir os recursos necessários.

Diagnosticar e identificar a situação atual e o futuro desejado.

Estabelecer prioridades.

Desenvolver um planejamento global abrangente e plano de ação
específico, aprendendo a partir da experiência dos outros.

Implementar o plano.

Avaliar a aceitação e a eficácia do plano de ação.

Melhorar o plano quando as circunstâncias indicarem necessidade.
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Às empresas participantes
Autoavaliação gratuita que facilita o desenvolvimento organizado
e o aprendizado contínuo em promoção de saúde e bem-estar
corporativo.

Feedback eletrônico do escore obtido na avaliação do PNQV®.

Relatório preparado por consultores altamente especializados e
atuantes no mercado, apontando oportunidades de melhorias.

Possibilita que a empresa possa manter a organização e o
alinhamento do programa com conceitos reconhecidos
mundialmente.

Direciona o foco do programa para seus objetivos e resultados.

Propicia relacionamento ativo com o mercado e reciclagem
sobre as melhores práticas globais em promoção de saúde
através de participação nos Fóruns da ABQV.
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Às empresas finalistas

Melhorias dos índices de atração e retenção de talentos entre
seus profissionais.

Aumento da visibilidade e fortalecimento da imagem interna e
externa da empresa e programa diante do mercado.

Possibilidades de apresentação dos cases nos Fóruns e
Reuniões da ABQV.

Posicionamento como referência no mercado.

Aumento do diferencial competitivo.

Utilização do Selo PNQV®.

Possibilidade de participação no seminário “Global Healthy
Workplace Award & Summit”.
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Empresas de Base Nacional: acima de 10.000 colaboradores e
com base em pelo menos 10 estados.

Grande Empresa: acima de 500 colaboradores.

Média Empresa: entre 100 e 499 colaboradores.

Micro e Pequena Empresa: até 99 colaboradores.

Categorias
O PNQV® acolhe quatro (4) categorias possibilitando
ampla participação.
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Critérios e Elegibilidade
Para inscrição no PNQV®, a empresa candidata deverá

preencher os seguintes critérios de elegibilidade.

As empresas participantes devem respeitar o critério de tempo
mínimo de implantação do Programa de Qualidade de Vida, ou
seja, 2 anos. No caso de empresas que passaram por processo
de fusão/aquisição, será considerado o tempo mínimo de 2 anos
do programa e não da fusão da empresa...

São elegíveis à participação organizações privadas, públicas ou
de economia mista, nacionais ou multinacionais, ou sob outras
formas legais de constituição, inclusive unidades autônomas de
uma organização maior, subordinando-se às condições deste
regulamento.

A inscrição no PNQV® está ligada à associação junto à ABQV. 

Caso a empresa ainda não faça parte de nossa rede de membros

Clique aqui e te ajudamos com isso!
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Pontuação e Premiação do PNQV®
As empresas serão avaliadas e reconhecidas com base nos níveis de
pontuação e dentro das categorias seguindo os mesmos critérios:
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Nível 4
Certificação Ouro

Pontuação acima de 90% (inclusive) dos critérios evidenciados.

Excelência em gestão e em manutenção de ambiente de trabalho
saudável que favoreça a saúde, a segurança e o bem-estar da força
de trabalho.

Nível 3
Certificação Prata

Pontuação entre 80% e 89% dos critérios evidenciados.

Boas práticas em gestão e em manutenção de ambiente de trabalho
saudável que favoreça a saúde, a segurança e o bem-estar da força
de trabalho.
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Nível 2
Certificação Bronze

Pontuação entre 70% e 79%  dos critérios evidenciados.

Práticas evidentes em gestão e em manutenção de ambiente de
trabalho saudável que favoreça a saúde, a segurança e o bem-estar
da força de trabalho.

Nível 1
Em Processo para Certificação

Pontuação abaixo de 69%  (inclusive) dos critérios evidenciados.

Não alcançaram a pontuação necessária para premiação do PNQV®. 

As empresas que ainda não estão aptas a seguir como elegíveis à concorrer ao PNQV®, assim
como as demais classificadas, recebem o apoio imediato da ABQV para dar início à trilhas e
atividades voltadas ao preparo dos profissionais, gestores e líderes, com foco no avanço em
promoção de saúde e qualidade de vida baseados nos critérios de excelência já vistos neste
manual. Essa iniciativa objetiva fortalecer e melhorar a gestão das empresas e não apenas
preparar para o PNQV®.
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Processo de Inscrição Dados Bancários:
ABQV - Associação Brasileira de Qualidade de Vida 

CNPJ: 01.045.397/0001-09
Banco Bradesco S.A

Agência: 105
Conta corrente: 225502-2

As inscrições deverão ser realizadas dentro do prazo vigente e
conforme o cronograma contido ao final deste manual.

A empresa candidata a participar do processo de avaliação deverá
efetuar o pagamento da taxa de inscrição. Os cálculos dos valores
seguem os critérios por categorias.

Empresas de Base Nacional                                         R$ 3.800,00

Grande Empresa                                                            R$ 2.800,00

Média Empresa                                                               R$ 1.100,00

Micro e Pequena Empresa                                               R$ 550,00
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Etapa 1

1. Preenchimento da pré-inscrição com o perfil da empresa no site
ABQV.

2. Preenchimento do questionário de autoavaliação do PNQV® para
pontuação dos itens de classificação para a etapa seguinte.

3. As empresas que atingirem a nota de corte (como descritas em
pontuação e premiação) estarão classificadas para a semifinal e
continuarão o processo, passando para a etapa 2.

4. As empresas que não atingirem a pontuação necessária terão o
processo finalizado com uma devolutiva especializada e o apoio da
ABQV para avançar de maneira estratégica em suas iniciativas.
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Etapa 2

1. As empresas recebem um e-mail com orientações de como
enviar as evidências, juntamente com um link para envio de
documentos.

2. As empresas deverão selecionar as evidências de cada questão
e fazer upload no arquivo dos itens de verificação.

FASE 1

1. As empresas recebem um e-mail com orientações de como
enviar as evidências, juntamente com um link para envio de
documentos.

2. As empresas deverão selecionar as evidências de cada questão
e fazer upload no arquivo dos itens de verificação.

FASE 2

ATENÇÃO: As empresas que não seguirem o modelo padrão e não
enviarem dentro do prazo previsto no cronograma serão
desclassificadas.
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FASE 3

Sendo assim, a pontuação total das empresas finalistas será composta pela pontuação dos
auditores (80%) e o os 20% restantes serão complementados a partir da votação da banca.

Etapa 2

1. Empresas inscrevem os seus convidados para apresentação.

2. A apresentação dos cases finalistas (de acordo com o modelo
descrito no anexo 1) para a Banca Avaliadora com a participação
de convidados das empresas e associados da ABQV em dia e
horário programado.

Neste momento, as empresas terão a possibilidade de aumentar sua pontuação em até 20%,
através da votação de uma banca formada por membros convidados da ABQV, mais a pontuação
já alcançada anteriormente na avaliação dos auditores do PNQV®. 

As evidências apresentadas para a banca, devem já ter sido, obrigatoriamente, demonstradas no
relatório comprobatório enviado para a auditoria, estando expresamente proibido o acréscimo de
quaiquer novas evidências que não tenham sido avaliadas na auditoria.

Atenção
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Etapa 2

1. Divulgação dos resultados e cerimônia de entrega do PNQV®
conforme cronograma.

2. Envio do Relatório Devolutivo do PNQV®.

FASE 4

ATENÇÃO: Quaisquer situações não previstas neste regulamento
deverão ser encaminhadas à Coordenação Técnica do PNQV®
para as devidas providências.
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Cerimônia de premiação leva os melhores
em cada categoria para apresentação dos
cases ao público.

As empresas com maior pontuação em cada categoria
apresentarão seus programas na cerimônia de premiação.
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Que o ciclo virtuoso da
saúde e bem-estar
seja infinito!

Obrigado por
estar conosco!
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E dicas de leitura...
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Simurro, S., Matarazzo, T., Arellano, E. Prêmio Nacional de Qualidade de Vida: A Trajetória de
uma Década, Ed. ABTD, 2007.

WORLD HEALTH ORGANIZATION – 2010 Healthy Workplace Framework: Background and
Supporting Literature and Practices, Geneva, WHO Press, 2010

Fundamentos de Excelência em Gestão da Fundação Nacional de Qualidade –FNQ, versão 2013,
adaptados pela ABQV para os Programas de Qualidade de vida.
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Relatório Comprobatório das
Evidências dos Critérios Avaliados
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Os documentos do Relatório Comprobatório do Prêmio Nacional de Qualidade de Vida PNQV®,
devem ser organizados em um arquivo Power Point, de acordo com a ordem dos critérios e suas
evidências estabelecidas. 

Para cada questão a empresa poderá apresentar até três evidências. 

Será disponibilizado pela organização do PNQV® o template padrão a ser utilizado. Os
documentos deverão ser organizados conforme abaixo:

Slide 1: Slide inicial (logo da empresa)

Slide 2: Perfil da Empresa candidata (Informações da empresa e população)

Slide 3: Perfil da Empresa Informações do Programa

Slide 4: Índice dos 11 critérios / fundamentos enumerados – como no exemplo
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Slide 5: Identificação do primeiro critério: Título do critério 1 – Exemplo - Conhecimento do cliente
e Mercado e logo abaixo a pergunta referente ao critério (seguir template modelo), enumerar e
identificar, por nome, os documentos que evidenciem o primeiro item do primeiro critério, por
exemplo, Questão 1: O programa tem ações que contemplam os diferentes grupos da força de
trabalho da empresa?

Evidência 01 – Campanha de comunicação...
Evidência 02 – Lista de Presença da ação...

Slide 6: Inserir os documentos comprobatórios do primeiro item do primeiro critério;

Slide 7: Inserir a descrição do segundo item do primeiro critério e, logo abaixo da pergunta,
enumerar e identificar, por nome, os documentos que evidenciem o segundo item do primeiro
critério

Slide 8: Inserir os documentos comprobatórios do terceiro item do primeiro critério e assim,
sucessivamente, para os outros itens e perguntas deste critério, até slide 16 (ver modelo anexo)

Slide 17: Identificação do segundo critério exemplo: Responsabilidade Social e assim
sucessivamente para os 11 critérios.
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