
Philips usa arte para fazer funcionários refletirem sobre diversidade  
 
O teatro e o cinema foram os instrumentos escolhidos pela Philips do Brasil, empresa que atua 
nos mercados locais de eletroeletrônicos, equipamentos para recepção de TV por assinatura e 
eletrodomésticos portáteis, entre outros, para dar forma ao “Projeto Singulares”, que tem como 
objetivo conscientizar os funcionários sobre a diversidade humana e a importância de se promover 
a interação com as minorias. A idéia do projeto surgiu depois que a empresa verificou, a partir 
dos Indicadores Ethos, que havia ainda um longo caminho a percorrer internamente quanto à 
diversidade.  
 
O foco das ações iniciais é a conscientização. Em 2004, como resultado dessa fase introdutória, 
serão elaborados projetos de inclusão de minorias. No “Projeto Singulares”, os funcionários 
assistem a filmes de curta-metragem sobre temas como preconceito racial e diferenças físico-
corporais, por exemplo. Já foram exibidas fitas nas fábricas de São Paulo/SP, Mauá/SP, 
Manaus/AM, Recife/PE e de Varginha/MG. Ao final das sessões, é feito um debate sobre o tema da 
projeção para que os funcionários reflitam sobre o papel que eles e a empresa podem 
desempenhar na integração dessas minorias. Profissionais especializados conduzem a discussão e 
indicam outros filmes para quem quer se aprofundar no assunto.  
 
Elizabeth Madei Nogueira, coordenadora do Departamento de Saúde, participou das atividades e 
acredita que essas ações estão promovendo uma mudança. “Antes, nem havia questionamentos, 
pois as diferenças dentro da empresa eram muito sutis. Agora, as pessoas pelo menos passaram 
a discutir a respeito. Eu achei maravilhoso, porque essa questão é pouco estimulada”, avalia a 
coordenadora.  
 
O projeto contempla ainda a formação de grupos teatrais com a participação dos funcionários. Os 
participantes recebem orientações de diretores profissionais. A primeira peça a ser produzida, sob 
o título de “Diverso”, será a mesma em todas as unidades da Philips e foi escrita exclusivamente 
para o projeto pelo dramaturgo Aimar Labaki.  
 
A história levanta questões como o processo de inclusão social de minorias no mercado de 
trabalho e na sociedade. Flávia Moraes, gerente-geral de Responsabilidade Social da Philips para a 
América do Sul, afirma que a adesão dos funcionários surpreendeu a todos. A peça, escrita 
inicialmente para a participação de seis colaboradores, teve de ser adaptada pois, em alguns 
locais, como Manaus e Recife, mais de 120 funcionários pleitearam participar.  
 
“A grande diferença é que eles vão atuar como agentes transformadores, não estarão apenas 
assistindo a qualquer peça já pronta”, ressalta Flávia. Em Manaus, por exemplo, o processo de 
interação está sendo mais intenso, pois alguns profissionais portadores de deficiência auditiva 
também irão participar da montagem. Para a gerente, a diversidade estimula o crescimento 
profissional e pessoal. “Uma equipe diversificada traz novas formas de se fazer as coisas. O 
projeto está ligado à ética, ao fato de encarar a tolerância e de encontrar espaços para o outro no 
ambiente de trabalho”, afirma a gerente-geral.  
 
Funcionários participam de projetos educacionais e de qualidade de vida  
 
A educação e o crescimento profissional fazem parte dos planos de ação da empresa. Além de 
oferecer bolsas de estudo de MBA, a Philips optou por direcionar seu esforço a atividades 
educativas de inclusão digital. Foram instaladas, em parceria com o Comitê para a 
Democratização da Informática, as Escolas de Informática e Cidadania Philips (EIC Philips), em 
que funcionários voluntários ensinam informática a outros colaboradores da empresa, além de 
abordarem questões sobre cidadania.  
 
A secretária Solange Barbosa Leal realizou o trabalho voluntário até junho de 2003, data da 
formatura de uma turma de alunos. Foi sua oportunidade de ajudar colegas sem acesso aos 



computadores, colocando em prática seus conhecimentos. Com a diversidade do público 
participante, Solange ampliou seus relacionamentos e pôde trocar experiências. “Às vezes 
chegávamos a temas que eu nunca havia parado para pensar. Você aprende muito”, recorda 
Solange. Alguns micros ficam disponíveis nas EICs para os funcionários que desejarem fazer 
pesquisas, estudos e trabalhos em horários livres.  
 
Na área da saúde, a empresa desenvolve diversas ações, como o projeto “Antitabagismo”, o 
programa “Pró-Rede”, voltado para funcionários dependentes químicos e suas famílias, e ações de 
imunização contra gripe. O plano de saúde dos funcionários permite que eles tenham 
acompanhamento psicológico quando constatada sua necessidade. A companhia realiza, também, 
projeto para prevenção e tratamento da AIDS e de doenças sexualmente transmissíveis.  
 
Realizada desde 1995, a experiência obteve sucesso e foi estendida à comunidade. No projeto 
“Philips Doe Vida”, funcionários voluntários levam informações sobre doenças sexualmente 
transmissíveis para os adolescentes da rede pública de ensino. A ação já favoreceu mais de 21 mil 
alunos e obteve dois prêmios nacionais.  
 
Para a promoção do bem-estar e qualidade de vida de seus funcionários, a empresa oferece 
orientações sobre como manter uma alimentação saudável por meio do “Programa Reeducação 
Alimentar”. Promove, também, passeios ecológicos para parques, termas e cavernas, organizados 
a cada dois meses. Para aqueles colaboradores que preferem movimento, a equipe de corrida 
recebe apoio e patrocínio. Todas as fábricas da Philips contam com restaurantes no local e 
sistema de transporte para os funcionários.  
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