
Horário flexível  Empresa: 100%

Bolsa de estudos  Línguas   MBA ou pós   Ensino técnico     Graduação

Práticas esportivas  Academia dentro da empresa Subsídio para academia externa

  Prática de atividades coletivas (corrida, futebol...)

Percentual de contribuição   
para plano de previdência  

Programa de desenvolvimento  Coaching Mentor Universidade interna

  Verba para o funcionário usar no programa de desenvolv. que quiser

Até 99% 100% a 120% 120% a 200%

Cisa Brasile

Desenvolvolvimento 
profissional

Qualidade de vida

Estabilidade

Remuneração e benefícios

Meus valores alinhados  
com os da empresa

MÉDIA MELHORES SC

MÉDIA MELHORES SC

MÉDIA MELHORES SC

MÉDIA MELHORES SC

TOTAL

TOTAL

AnO DE fUnDAçãO 
2002

fATURAMEnTO EM 2014 
não informado 

ATIVIDADE

Produção e manufaturas/ 
equipamentos médicos

TRABALHADORES

CARGOS DE CHEfIA

A EMPRESA OfERECE

85%

84%

35%

47%

19%

Admitidos

Demitidos

Promovidos

15%

16%

CIDADE 
Joinville

www.cisabrasile.com.br

29%
44%

5%

11%
10%

27%
Entre 35 e

44 anos
42%
Entre 26 e 34 anos

12%
45 anos ou mais

16%
Universitário

incompleto ou cursando

14%
Pós-graduação

45%
20 grau ou 
menos

25%
Universitário completo

19%
25 anos ou menos

5o

19

88

HOMEnS

HOMEnS

MOVIMEnTAçÕES

fAIXA ETÁRIA

MULHERES

MULHERES

ESCOLARIDADE

O QUE OS fUnCIOnÁRIOS MAIS VALORIzAM

40 MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR

O EXPEDIEnTE DOS 
EMPREEnDEDORES

A Cisa Brasile quer ter não apenas 
funcionários; seu objetivo é contar 
com um time de empreendedores e 
parceiros. Para conseguir isso, a fa-
bricante de equipamentos e produ-
tos de esterilização de Joinville (SC) 
aposta em um clima organizacional 
qualificado e cheio de vantagens. 
Um exemplo é a flexibilidade de ho-
rário, que facilita a rotina de todos. 
“Eles podem sair mais cedo para ir 
à academia, dedicar-se aos estudos 
ou mesmo fugir do trânsito intenso”, 
explica Celso Gallina, diretor de re-
cursos humanos da Cisa.

Em vez de um horário fixo, a em-
presa adota “janelas” para demarcar 
o início e o fim do expediente. Os 
funcionários podem chegar entre 7h 
e 8h30 e sair entre 16h48 e 18h18. 
A Cisa também valoriza as comemo-
rações e datas especiais: quem faz 
aniversário pode escolher um dia da 
semana para tirar folga. 

Outro benefício é o reforço no 
plano de previdência. “Aportamos 
100% do valor investido pelo em-
pregado que optar pelo fundo”, diz 
Gallina. Aliás, a Cisa já estuda um 
pacote que incluirá a delimitação de 
um plano de cargos e salários, além 
de participação nos resultados, ali-
nhando as estratégias da empresa às 
necessidades de todos.

Visão de longo prazo: a Cisa busca criar 
laços duradouros com seus funcionários – 
que são vistos como parceiros do negócio

47%

61%

53%

39%


