
Philips do Brasil diz “xô” para o estresse  
Patrícia Bispo   
 
Atualmente, diante da acirrada competitividade que envolve o mercado globalizado, a visão 
estratégica das organizações não se restringe apenas à obtenção de tecnologias de última 
geração. É preciso algo a mais, afinal as organizações não se resumem a números ou 
máquinas, mas também contam com um fator que faz a diferença: o capital humano. E esse, 
por sua vez, não pode e nem deve ser tratado de qualquer forma, afinal as pessoas possuem 
suas individualidades, suas expectativas e seus sonhos. 
 
Nesse contexto, as empresas buscam alternativas para captar e reter talentos e isso, diga-se 
de passagem, vai além dos salários atraentes. Hoje, por exemplo, é comum encontrar 
profissionais que preferem receber remunerações mais baixas, caso encontrem um 
organização que invista na melhoria da qualidade de vida dos funcionários. Um case 
interessante e que retrata bem essa realidade acontece no dia-a-dia da Philips do Brasil. Em 
novembro de 2004, por exemplo, após uma reunião com a presença de 350 executivos, a 
organização traçou uma nova estratégia para a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). 
 
Na oportunidade, como o tema estresse sempre era considerado uma das grandes 
preocupações do Departamento de Saúde e Qualidade de Vida da empresa, os executivos 
decidiram implantar um programa específico para trabalhar essa questão junto aos 
funcionários de todos os níveis hierárquicos, estagiários e terceiros que atuavam nas unidades 
da Philips do Brasil. A partir daquele momento, surgia o “Ação Inteligente Contínua (AIC)” – 
um programa criado com o objetivo de oferecer um conjunto de subsídios que 
proporcionassem aos colaboradores estabilidade e equilíbrio interno para lidar com as 
inúmeras pressões com que conviviam e enfrentavam na rotina corporativa. 
 
A Philips do Brasil é uma subsidiária da Royal Philips Electronics da Holanda e atua no país há 
82 anos. A organização atua nos mercados locais de eletroeletrônicos, equipamentos para 
recepção de TV por assinatura via satélite, eletrodomésticos portáteis, produtos para cuidados 
pessoais e iluminação. A Philips do Brasil também está presente nos setores de 
telecomunicações, informática e equipamentos médico-hospitalares. A Royal Philips Electronics 
da Holanda (NYSE: PHG, AEX: PHI) possui aproximadamente 125.500 funcionários, em mais 
de 60 países em todo o mundo. 
 
Segundo Renato Barreiros, gerente do Departamento de Saúde e Qualidade de Vida da Philips, 
o programa também foi criado com o objetivo de aprimorar técnicas para lidar com as 
pressões corporativas e ajudar as pessoas a conviverem com elas, permitindo, inclusive, 
reduzi-las através do reconhecimento de como são criadas e mantidas no ambiente 
organizacional. 
 
A implantação do “Ação Inteligente Contínua” foi gradativa e compreendeu as seguintes 
etapas: 
 
* realização de sessões de coaching com membros da alta diretoria, afinal era indispensável 
que todos os membros da companhia estivessem cientes dos benefícios que o programa iria 
gerar; 
 
* promoção de palestras de sensibilização sobre o AIC com todos os níveis hierárquicos; 
 
* divulgação do programa e aplicação do "Questionário de Sintomas", referentes ao estresse, 
junto ao público-alvo. Esse material foi direcionado a todos os níveis hierárquicos da 
companhia. Para executivos e funcionários administrativos esse material chegou por via 
eletrônica. Já para os colaboradores operacionais o questionário foi distribuído através de 
formato impresso; 
 
* tabulação dos questionários por unidade. Logo após, foi traçado um plano de ação de acordo 
com as necessidades levantadas através das respostas dadas pelos colaboradores. A partir de 



então, a organização observou a necessidade de promover workshops, palestras e uma nova 
aplicação de questionários, entre outras atividades; 
 
* apresentação dos resultados e do fluxograma aos gerentes responsáveis por cada unidade 
da Philips do Brasil, aprovação e implementação de um plano de ação. 
 
Além de conscientizar os funcionários, através de eventos, sobre como conviver com o 
estresse e minimizar seus impactos tanto no campo pessoal quanto profissional, graças ao 
“Ação Integrada Contínua”, a organização implantou outras ações. Em 2005, por exemplo, foi 
lançado em São Paulo, o projeto piloto “Espaço +Vida” - um local criado dentro das 
dependências da empresa que oferece, durante o expediente de trabalho, espaço para 
relaxamento e terapias alternativas como quick massage, shiatsu e massagem relaxante. 
“Além disso, promovemos palestras mensais que abordam diferentes temas focados no auto-
conhecimento. O Projeto do Espaço +Vida está sendo estudado para ser implantado em outras 
unidades da Philips. O AIC é dinâmico e versátil, sendo constantemente avaliado e reajustado 
às diferentes necessidades da empresa”, ressalta Renato Barreiros. 
 
A divulgação do “Ação Integrada Contínua”, junto aos colaboradores, é realizada através de e-
mails, quadros de aviso, informativos eletrônicos, distribuição de wobblers, bottons, porta 
crachás, folders e intervenções direta junto ao público-alvo do programa. Quando questionado 
sobre os benefícios que o “Ação Integrada Contínua” proporciona, Renato Barreiros, afirma que 
esses podem ser avaliados de duas formas.  
 
De maneira imediata, explica o gerente, o AIC trouxe para os colaboradores uma percepção de 
alternativas para se conseguir uma melhor qualidade de vida, através da adoção de 
alternativas saudáveis. Para a empresa, também em curto prazo o programa estimulou 
melhoria significativa no desempenho dos profissionais. 
 
Em longo prazo o “Ação Integrada Contínua” proporcionará benefícios diferenciados. No caso 
específico dos funcionários, esses terão a possibilidade de desfrutar de uma vida mais 
integrada e saudável. Em relação à companhia, a Philips poderá otimizar os custos com a 
assistência médica oferecida aos seus colaboradores. Isso porque com ações de prevenção 
contra o estresse, muitas pessoas não precisarão se ausentar do trabalho por problemas de 
saúde que, em certos casos são gerados por efeitos estressantes, a exemplo de gastrites, 
enxaquecas, hipertensão, entre outros. 
 
“Além do AIC, a Philips do Brasil também realiza outras atividades destinadas à melhoria da 
qualidade de vida dos funcionários. Dentre essas, podemos destacar a outras ações como 
Programa de Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis e à AIDS, Programa de 
Reeducação e Prevenção da Dependência Química, Campanha de Prevenção ao Câncer, 
Programa de Prevenção e Tratamento do Tabagismo, Campanha de Vacinação contra a Gripe, 
o Programa de Condicionamento Físico e Campanha de Prevenção de Saúde Bucal para os 
filhos dos funcionários”, finaliza Renato Barreiros. 
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