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A Xerox Portugal, além de liderar o ranking de 2018 da revista Exame das 100 empresas que
mais se destacam no país, também recebeu o prémio especial pelo melhor equilíbrio entre vida
profissional e pessoal.
Os programas de equilíbrio trabalho-vida apoiam os colaboradores/as nos vários aspetos e
desafios da sua vida pessoal, sem prejuízo da atividade profissional. Os colaboradores/as são
também incentivados/as a participar em programas de diversidade e inclusão e são efetuadas
várias ações para que tenham presentes estes princípios.
São também desenvolvidas estratégias para alavancar a diversidade, conseguindo assim ganhar
vantagem competitiva e impulsionar à excelência. Estas estratégias envolvem também os vários
parceiros de negócio.
Como subsidiária da multinacional americana, a Xerox Portugal aplica todas as políticas
corporativas, mas vai muito além disso: a empresa portuguesa tem implementado estratégias e
programas locais de recursos humanos, sendo uma das filiais com os melhores resultados nesta
área.
José Esfola, CEO da Xerox Portugal, salienta que esta forte cultura empresarial e o compromisso
para com os colaboradores são fatores determinantes no sucesso da multinacional em Portugal,
que é mesmo uma das companhias operativas do universo Xerox com melhores resultados de
negócio.
Segundo Maria Alexandra Pires, diretora de Recursos Humanos da Xerox Ibéria, a base de tudo
é a boa comunicação, porque “não devemos ter medo de comunicar, o bom e o menos bom”.
Desta forma, são criados laços entre os funcionários/as. Acreditamos que a nossa Política de
Comunicação Interna reforça o compromisso e a visão de que os colaboradores/as são o maior
valor de qualquer organização e a sua satisfação o motor que impulsiona o seu desenvolvimento
profissional, e, em resultado disso, o crescimento do negócio. Este prémio é o culminar de todo
o trabalho efetuado ao longo dos anos, de todas as ações que temos levado a cabo e da nossa
contínua preocupação com o bem-estar, a motivação e a qualidade de vida dos/as nossos/as
colaboradores/as.”
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