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Ser Pernambucanas é 
respeitar os princípios que 
regem a relação com os 
colaboradores 

 
 
 
 
 
 
 
Com o propósito de ser A Marca que Evolui com a Família Brasileira, na Pernambucanas 
acreditamos que o progresso se torna possível por meio das pessoas que constroem a nossa história 
diariamente. Uma de nossas premissas é investir na capacitação de nossos colaboradores para que 
se sintam motivados a caminhar e a evoluir junto com a gente. Por isso, reconhecimento, 
valorização e desenvolvimento são um lema para nós e é contínuo nosso trabalho nesse sentido.  
 
Toda essa trajetória vem permitindo a construção de parcerias sólidas e duradouras, tanto com 
colaboradores, quanto com nossos clientes. Esse alto índice de comprometimento e satisfação 
reflete não apenas em uma política de remuneração competitiva, mas também na atuação essencial 
de nossas lideranças no engajamento, motivação e gestão do clima organizacional. O resultado é um 
ambiente de trabalho positivo, acolhedor e propício ao desenvolvimento de carreira. 
 
O pioneirismo que marca nossa história também se reflete em nosso quadro funcional no nosso 
time. Já na década de 70, a Pernambucanas foi pioneira na contratação de mulheres para atuarem 
como vendedoras em uma época em que elas eram admitidas no mercado apenas para funções 
administrativas. Esse é apenas um exemplo que revela a importância que a mulher sempre teve para 
nós, principalmente em todas as oportunidades geradas por esse relacionamento. Acreditando que 
elas têm muito a contribuir, sempre abrimos as portas do mercado de trabalho às mulheres, demos 
espaço ao protagonismo feminino, que é parte importante da nossa empresa. Hoje, temos 75% de 
colaboradoras que são mulheres, 41% de nossos cargos de gerência e coordenação e 27% das 
diretorias estão sob liderança de mulheres (dados fev/2019), não havendo qualquer distinção de 
salários entre homens e mulheres, exercendo a mesma função.  
 
Nossas relações são pautadas por nossos valores, RESPEITO, CONFIANÇA, DIVERSIDADE, INOVAÇÃO 
e SIMPLICIDADE. Respeito, confiança e diversidade são à base de todo relacionamento humano, por 
isso, repudiamos qualquer forma de assédio, abuso ou arbitrariedade aos direitos humanos. Temos 
à disposição de nossos colaboradores o Canal de Ética Pernambucanas, aberto a todos os nossos 
públicos. Esse canal foi desenvolvido para que situações que descumpram o Código de Ética e 
Conduta da Pernambucanas, ou firam nossos valores e políticas, assim como o estabelecido nesse 
documento, possam ser relatadas de maneira segura, já que é um canal independente, administrado 
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por empresa especializada no tema. Ele é um forte instrumento na garantia da  ética, transparência 
e integridade. 
 
Seleção e Retenção  
Com intuito de atrair e reter colaboradores, a Pernambucanas mantém as políticas de remuneração 
baseadas nas práticas de mercado, com atualização por meio de pesquisas salariais, porém, sempre 
respeitando o mínimo estabelecido na Convenção Coletiva de cada localidade. 
A Pernambucanas não pratica distinção na seleção ou promoção, no que se refere a gênero, idade, 
raça ou qualquer outra forma de discriminação, de acordo com nossos valores de Respeito e 
Diversidade.   
 
Relações trabalhistas 
A empresa segue a legislação trabalhista vigente mediante a contratação de colaboradores com 
registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Por meio de contrato de trabalho são 
identificadas as condições contratuais, tais como cargo, horário de trabalho e salário. A efetivação 
desse contrato é consolidada por meio do cumprimento das questões legais e o estabelecimento de 
políticas internas condizentes com tais obrigações (cumprimento da jornada de trabalho dentro dos 
limites legais, intervalos e descansos, intervalo inter jornada, DSR - descanso semanal remunerado, 
direito às férias e aos feriados), com base legal nacional, ou conforme definido em Acordo ou 
Convenção Coletiva).  
 
A realização de horas extraordinárias são cumpridas de acordo com a legislação e Convenções 
Coletivas. É garantido a todo colaborador, conforme prevê a legislação, após o cumprimento do 
período aquisitivo, anualmente, o direito às férias. 
 
Quando ocorre o término do vínculo empregatício, os processos rescisórios (demissões), seja por 
parte do empregador ou pelo empregado, seja por sanção disciplinar, são cumpridos de acordo com 
as determinações legais e convenções coletivas (tais como, cumprimento/pagamento do aviso 
prévio, prazos para pagamento e disponibilização de documentos). 
 
A empresa dispõe de meios de comunicação interna onde são publicados os manuais operacionais e 
políticas internas para execução dos processos relacionados à: contratação de colaboradores 
(admissão); férias; ponto eletrônico (jornada de trabalho, intervalos, feriados, horas extras); 
desligamento de colaboradores, bem como disponibiliza acesso ao colaborador aos seus 
demonstrativos de pagamentos mensais, programação de férias, acesso à consulta e alteração dos 
dados cadastrais. 
 
A empresa tem apólice de seguro de vida para os colaboradores com contribuição da empresa e do 
colaborador no seu custeio, e também segue a legislação previdenciária. Em casos de afastamentos, 
por motivo de doença ou acidente, a empresa arca com as despesas de salário nos primeiros 15 dias, 
encaminhando para avaliação pericial previdenciária a partir do décimo sexto dia de afastamento. 
 
Para a Pernambucanas, além dos pontos mencionados até o momento, acrescenta e declara, de 
forma irrevogável e irrefutável, que também adotamos as seguintes práticas e procedimentos 
trabalhistas:  

 Nossos colaboradores não são intimidados ou assediados em relação ao exercício de seu 
direito de se afiliar ou não se afiliar a qualquer organização; 
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 Não utilizamos e repudiamos qualquer forma de trabalho escravo, ou condições 
análogas ou, ainda, qualquer outra forma de trabalho que atinjam os princípios básicos 
da dignidade humana. Seguimos em nossas relações as normas trabalhistas brasileiras e 
as convenções internacionais que tratam da matéria, em especial as Convenções OIT; 

 Não contratamos pessoas com idade inferior à mínima estabelecida pela legislação; 

 Não discriminamos colaboradores na contratação, promoção, remuneração, avaliação 
de desempenho, ou qualquer outro termo ou condição de trabalho, em razão de raça, 
cor, nacionalidade, gênero, orientação sexual, religião, deficiência física ou qualquer 
outra condição que seja proibida por lei na jurisdição aplicável; 

 Não pagamos salários inferiores ao salário mínimo ou inferior ao valor mínimo fixado, 
pelas leis locais ou por acordos firmados com sindicatos ou organizações congêneres; 

 Propiciamos condições de trabalho seguras e saudáveis aos nossos colaboradores. A 
saúde, a segurança e outros padrões do ambiente de trabalho aderem a todas as leis e 
regras de segurança locais; 

 Aplica as mesmas práticas e procedimentos trabalhistas para colaboradores estrangeiros 
e migrantes. 

 
Saúde e Segurança  
A Pernambucanas, preocupada com a saúde e segurança dos seus colaboradores, segue a legislação 
pertinente ao tema, e tem programas próprios chamados Programa Saúde Mais e Proteção Mais, 
voltados para a promoção à saúde e prevenção de doenças. 
 
Programa Saúde Mais  
Realizamos anualmente campanhas de sensibilização dos temas tratados no Outubro Rosa e 
Novembro Azul, informando e sensibilizando nossos colaboradores para que realizem os exames 
preventivos. Vale reforçar que, os colaboradores recebem isenção de coparticipação no convênio 
médico para realização desses exames preventivos (homens e mulheres) e que estendemos a 
isenção da copartipação também nos casos de doenças graves, inclusive HIV. 
A Pernambucanas tem parceria com o Gympass, rede que conecta diversas academias em várias 
regiões do país, estimulando a prática de atividades físicas entre nossos colaboradores, que têm 
condições exclusivas nos planos.  
No Escritório Central contamos com bicicletário com estrutura de vestuário para que nossos 
colaboradores possam usufruir das ciclovias da região e consigam vir trabalhar com suas bicicletas. 
Nessa unidade, também contamos com o Espaço do Colaborador, que é ao ar livre e ambientado 
para facilitar a integração.  
 

Maternidade e licença paternal 
Além do atendimento ao artigo 392 da CLT, que determina a licença maternidade de 120 
dias sem prejuízo do emprego e do salário, e também licença a paternidade de 5 dias aos 
colaboradores, oferece o benefício auxílio creche para todas as colaboradoras até o sexto 
mês de vida. No nosso Escritório Central em São Paulo temos um berçário (berçário Helena 
Lundgren), instalado no próprio edifício, para os filhos de colaboradoras entre o quarto e 
nono mês de vida, este benefício é oferecido há 35 anos e já atendeu quase 1000 bebês. 
A empresa tem também um programa de acompanhamento exclusivo para as gestantes, 
com enfermeiras dedicadas a este acompanhamento e orientações durante a gravidez, e 
também no período inicial após o nascimento da criança. Todas as colaboradoras gestantes, 
ativas no plano de saúde oferecido pela empresa, também têm isenção total de 
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coparticipação no convênio médico durante toda a gravidez, garantindo tranquilidade para 
realização de todas as consultas e exames necessários neste período. As colaboradoras, 
quando realizam todo pré-natal corretamente ainda recebem um kit personalizado chamado 
kit “Mãe Pernambucanas” com itens exclusivos para o bebê. 
É mais tranquilidade, segurança, valorização e amor. 

 
Programa Proteção Mais  
A segurança dos colaboradores também é uma premissa. Periodicamente são feitas campanhas de 
orientação para prevenção de acidentes de trabalho, ao menos a cada trimestre. Qualquer acidente 
envolvendo um colaborador no trabalho ou no trajeto para sua residência é cuidadosamente 
investigado pela equipe de Segurança do Trabalho, visando compreender os motivos do acidente 
ocorrido e as ações que podem ser tomadas para evitar novos acidentes semelhantes. Todas 
unidades realizam anualmente a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT). 
Com essas ações, a Pernambucanas tem apresentado significativa redução no número de acidentes 
do trabalho nos últimos anos. 
 

Com relação às práticas e procedimentos de segurança também se aplicam:  

 Designamos responsáveis para o gerenciamento dos termos de saúde ocupacional e 
segurança do trabalho e informamos os colaboradores de suas responsabilidades 
individuais; 

 Praticamos uma eficaz prevenção de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais, 
dando prioridade máxima à prevenção na origem, à eliminação ou redução de riscos 
ocupacionais; 

 Possuímos e mantem atualizados o Atestado de Saúde Ocupacional e demais 
documentos pertinentes que atestem a aptidão de cada colaborador à plena execução 
das suas atividades de trabalho; 

 Realizamos o monitoramento das aptidões pessoais (técnicas, físicas e psicológicas) de 
nossos colaboradores, para que possam executar com segurança suas tarefas; 

 Realizamos o armazenamento adequado dos produtos perigosos, considerando os riscos 
socioambientais associados e em conformidade com as regulações aplicáveis; 

 Fornecemos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Coletivos (EPCs), bem como, 
quando exigível, uniformes, exigindo o mesmo de eventuais terceiros, necessários à 
execução de serviços contratados;  

 Promovemos atividades relacionadas à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais; 

 Investigamos acidentes ocorridos a fim de evitar sua reincidência, assim como quaisquer 
desvios com potencialidade de causar danos à integridade física de nossos 
colaboradores. 

 

 

 


