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Dia Mundial da Qualidade

Equipe da Diretoria de Estratégia e Gestão do Grupo São Cristóvão Saúde

Com o objetivo de promover a data instituída na década de 90 pela Organização das
Nações Unidas (ONU) e comemorada na segunda quinta-feira de novembro, o Grupo São
Cristóvão, através da Diretoria de Estratégia e Gestão, realizou o 5º encontro do Dia
Mundial da Qualidade.

O objetivo da data é fomentar a importância da qualidade na produtividade e
competitividade das organizações, bem como estimular o engajamento de
colaboradores na promoção da qualidade.

Em 2020, o tema foi “Adaptar-se é preciso”. No Grupo São Cristóvão Saúde, o evento foi
on-line no dia 12 de novembro, sendo destinado a todos os colaboradores da Instituição.
A ação contou com a abertura do Presidente/ CEO do Grupo, Engº Valdir Pereira
Ventura, seguido da Diretora de Estratégia e Gestão, Caroline Amaro.
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“Adaptar-se às mudanças
é preciso, aplicá-las com
Empatia e Qualidade em
nosso

dia

a

dia

é

fundamental”, explanado
pela

Gerente

de

Qualidade, Fabiana Reis,
que linkou a ideia de

Mais de 150 pessoas participaram do evento on-line

adaptabilidade, não somente pelo cenário atual de pandemia, mas também para
promover uma discussão de que não basta apenas se adaptar, é preciso querer e buscar
essa capacidade. “Nossa palestra abordou questões fisiológicas sobre adaptabilidade.
Uma das camadas do nosso cérebro é a responsável por buscar essa mudança de se
adaptar, ir atrás do conhecimento, pesquisar e desenvolver essa competência de
adaptabilidade”, destacou a Gerente de Qualidade.

O evento também trouxe mensagens tanto motivacionais quanto para sensibilizar o
colaborador, bem como demonstrar como o Grupo São Cristóvão Saúde se adaptou
nesses últimos tempos para ajudar cliente e colaborador.

A data organizada pelo Grupo São Cristóvão Saúde também ofereceu almoço e jantar
especial a todos os colaboradores no refeitório da Instituição.

