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GESTÃO DE SAÚDE

Prevenção a doenças reduz
custo de empresas com saúde
A Lexmark adotou um
programa de melhoria
da saúde dos
funcionários que
reduziu os custos com
plano de saúde de 110%
da franquia para 65%

Leonel Costa

são paulo

As empresas estão investindo ca-
da vez mais em programas para
melhorar a saúde dos funcioná-
rios. As seguradoras também têm
se movimentado nesse sentido,
oferecendo acompanhamento e
diagnóstico para as empresas que
usam seus serviços. Segundo es-
pecialistas, um colaborador
doente pode custar, em média,
duas vezes mais.

Umexemplodisso éaLexmark
International do Brasil, que de-
senvolve programas de preven-
ção de saúde para reduzir os cus-
toscomsaúdee oaumentarode-
sempenho das equipes. “Quando
o funcionário está feliz e saudá-
vel, ele rende mais no seu traba-
lho. Por isso, resolvi investir em
programas de prevenção. Há
quatro anos nós gastávamos
110% da nossa franquia do segu-
ro-saúde.Hoje utilizamosapenas
65% de todo o pacote”, explicou o
presidente da Lexmark Interna-
tional do Brasil, Leonel Costa.

A companhia ainda desenvol-
veprogramas quevisama tratara
depressão, uma das doenças que
mais atingem as empresas. De
acordo com Costa, o doente ne-
cessita de um a dois anos para
conseguir serecuperar totalmen-

te, equando volta aotrabalho tem
o seu rendimento reduzido em
20%. “Nós não visamos o quanto
vamos gastar com a saúde dos
nossos funcionários. Queremos
que todos os departamentos es-
tejam bem e que as pessoas te-
nham cada vez mais
vontade de trabalhar
com a gente. A idéia é
conciliar desenvolvi-
mento, desempenho e
saúde no ambiente de
trabalho”, ressaltou
Costa.

Outro ótimo exem-
plo é o Hospital Sírio-Li-
banês, que implantou
um Programa de Pre-
vençãoe Tratamentodo
Tabagismo para seus
funcionários. A medida
usada com 220 funcio-
nários deutão certoque
a entidade iniciou o
atendimento a empre-
sas que queiram realizar o pro-
grama com seus profissionais.
“Fizemos uma parceria com a
Klabin, que se interessou pelo
programa, e temos mais 29 em-
presasna listadeespera. Osresul-
tados sãorápidos, masas empre-
sas precisammanter apolítica de
gestão desaúde continuamente”,
alertou a chefe do check-up de
executivos do Hospital Sírio-Li-
banês e responsável pelo Progra-
ma de Prevenção e Tratamento
do Tabagismo.

Segundo pesquisas realizadas
pelo hospital, 80% das pessoas
tratadas param de fumar no pri-
meiro mês. O tratamento dura
dois meses e érealizado com gru-
pos de cinco a dez pessoas.

Preocupadas também com a
saúde de seus clientes, diversas
seguradoras de saúde incorpora-
ram ao seu portfólio o serviço de
prevenção de saúde.

Além de agregar mais clientes
coorporativos, as seguradoras

ainda ganham com a
conscientização de seus
próprios funcionários.

De olhonuma fatiade
um segmento que tem
crescido muito nos últi-
mos anos, a SulAmérica
Saúde lançou o Saúde
Ativa, que traça o perfil
dos funcionários por
meio de questionários.
Depois disso, é dado iní-
cio aoplanejamento das
ações de prevenção, e,
nos casos de doenças
crônicas, a empresa for-
nece acompanhamento
de profissionais qualifi-
cados. O trabalho não

tem nenhumcusto paraa empre-
sa clientenem paraos segurados.
Para a seguradora, o retorno do
investimento no Saúde Ativa está
namelhoriada qualidadedevida
dos usuários,além daredução da
sinistralidade e de gastos com
serviços de saúde.

Para a empresa cliente, o ganho
se dá na produtividade, uma vez
que a medicina preventiva pode
reduzir o absenteísmo dos fun-
cionários. “O programa Saúde
Ativa da SulAmérica atende hoje
mais de 71 mil segurados, com
previsão de triplicar este número
nos próximos anos. Nosso foco é a
melhorianaqualidade devidade
nossos segurados e clientes por
meio do incentivo a hábitos sau-

dáveis e do acompanhamento
daqueles que já possuem doen-
ças crônicas”, afirmou o diretor de
Prestadores Médicos da SulAmé-
rica Saúde, Roberto Galfi.

Outra seguradora que vem in-
vestindo neste segmento é a Amil,
com seuPrograma Amilde Quali-
dade de Vida (PAQV), idealizado
com a finalidade preservar a saú-
de doscolaboradores dasempre-
sas com as quais a Amil mantém
parceria. O PAQV é gerenciado
poruma equipedemédicos eau-
xiliares, especialmente treinados
em conjunto com a rede creden-
ciada. “Os conveniados preen-
chem umquestionário, medema
pressão e fazem exames de san-
gue para avaliação de níveis de
glicemia, colesterol e doenças
metabólicas, como diabetes, e
cardiovasculares”, disse o Diretor
Técnico da Amil, Antonio Jorge
Kropf. O conjunto de informa-
çõesdessa análiseéque definiráo
espectro de risco dos participan-
tes.Apartirdaí, osclientessãodi-
vididos em três grupos: Verde ou
Baixo Risco (onde estão as pes-
soas saudáveis); Amarelo ou Mé-
dioRisco (aquelasque têmalgum
fator de risco) e Vermelho ou Alto
Risco (composto por pessoas
com riscos mais sérios). “Depois
que detectamos onde cada pes-
soa se enquadra, conseguimos
direcionar a melhor forma de
prevenção”, conclui Kropf.
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Fundação Getulio
Vargas faz concurso
de planos de negócios

são paulo

O Centro de Empreendedoris-
mo e Novos Negócios da Escola
de Administração de Empresas
de São Paulo da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV-EAESP) pro-
movehojee amanhãa7ªedição
do International Business Plan
Competition 2007 - FGV Latin
America Moot Corp.

O concurso reúne alunos de
pós-graduação e MBA das mais
renomadasescolas deAdminis-
tração de Empresas do país e da
América Latina.

Neste ano participarão do
evento oito equipes, sendo seis
de origem nacionale duas inter-
nacionais.

Os participantes apresenta-
rão um plano completo de ne-
gócio,consolidando todasasin-
formações para estruturação ou
abertura de um novo empreen-
dimento.

O evento, que este ano tem a
parceria do Centro de Estudos
de Private Equity e Venture Ca-
pital da FGV-EAESP, ocorre em
duas etapas: no primeiro dia do
concurso, todasas turmasapre-
sentam seus planos de negócio
a um júri de profissionais con-
ceituados no mercado.

Três trabalhos se classificam
para a final que acontece no dia
seguinte.

Prêmio
A equipe vencedora será a re-
presentante oficial da América
Latina na Global Moot Corp®
Competition 2007, que ocorrerá
na Universidade do Texas, em
Austin (EUA), concorrendo ao
prêmio de US$ 100 mil.

Com patrocínio do Banco
Real e do Sebrae-SP, o evento
contará com a participação das
seguintes instituições de ensi-
no: Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da Fun-
dação Getulio Vargas
(FGV-EAESP), Fundação Ar-
mando Álvares Penteado
(FAAP), IBMEC São Paulo, IB-
MEC Rio de Janeiro, Business
School São Paulo (BSP), Escola
Politécnica da Universidade de
São Paulo(Poli USP),Escuela de
Direccion y Negóciosde La Uni-
versidad Austral (IAE - Argenti-
na) e Universidad de los Andes
(Uniandes - Colômbia).

2005
Na edição de 2005, a equipe da
FGV, “One World”, formada pe-
los alunos Rodrigo Veloso e Eric
Loudon, ficou com a primeira
colocação da competição na
América Latina, com um proje-
to que visava a exportação de
bebida esportiva para os Esta-
dos Unidos.

Embora os alunos não te-
nham vencido a competição
americana, encontraram Inves-
tidores estrangeiros para seu
projetoe jáestão exportando.Já
em 2006, o plano de negócio
vencedorfoi odoGrupo JW,pa-
ra produção deum equipamen-
to meteorológico agrícola, apre-
sentado por alunos da IAE (Ar-
gentina).

Mais informações sobre o
concurso podem ser obtidas
nos sites www.fgvsp.br/even-
tos/mootcorp/ e www.moot-
corp.com
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all anuncia investimentos de
r$ 8 milhões em treinamento
Com o investimento todos os colaboradores da
companhia devem passar por processos de
treinamento até o final deste ano

são paulo

A ALL - América Latina Logística
anunciou para 2007 o maior in-
vestimento em treinamentos de
sua história, de R$ 8 milhões.

Serão formados mais de 3.500
colaboradores operacionais em
Red Belt, White Belt e Yellow Belt,
diferentes níveis da metodologia
de solução de problemas.

Também está previsto o lança-
mento do programa Times de
Melhoria Contínua (TMC). “São
grupos de colaboradores treina-
dos em metodologia que se reú-
nem para resolver problemas li-
gados à sua rotina ou às suas me-
tas, como um indicador verme-
lho, por exemplo", explica a Ge-
rente de Qualidade, Sara Casta-
nheira.

Asequipes deViaPermanente,
Mecânica e Administrativa ga-
nharão novos programas de for-
mação técnica com base em três
pilares: comportamento, trans-
missão de informações e desen-
volvimento de habilidades para
as tarefas do dia-a-dia. Coorde-
nadores e Gerentespassarão pelo
programa de Formação de Líde-
res, e as equipes de Via Perma-
nenteeMecânica vãocontarcom
a formação de Técnicos de Via e
Técnicos Mecânicos.

Os analistas, técnicos e estagiá-
rios vão passar por cursos que
abordam o modelo de custos,
gestão e rotinas da ALL.

O desenvolvimento de atitu-
des será abordado no Business
Game, programa desenvolvido

pela Fundação Getúlio Vargas,
com simulações denegócios e to-
mada de decisões que impactam
no resultado do negócio.

A companhia investirá tam-
bém no ensino à distância, para
desenvolver cursos básicos e in-
tegração com metodologia onli-
ne. ”Somente utilizando várias
metodologias eestruturas detrei-
namento e desenvolvimento
conseguiremos abordar todo o
processo: transmitir informa-
ções, desenvolver habilidades,
atitudes e análise“, destaca Tatia-
na Soares Sponholz, responsável
pela área de Desenvolvimento, da
Gerência de Gente.

Maior empresa de logística da
América Latina e maior compa-
nhia ferroviária do Brasil, a ALL -
América Latina Logística possui
uma malha de 20.495 mil quilô-
metros de extensão, que abrange
os estados do Paraná, Rio Grande
do Sul, SantaCatarina, São Paulo,
Mato Grosso e Mato Grosso do

Sul no Brasil e as cidades de Paso
de losLibres, BuenosAires eMen-
doza na Argentina, e opera uma
frota de 960 locomotivas e 27 mil
vagões, além de cerca de 1,4 mil
veículos entre próprios e agrega-
dos.

A ALL possui ainda uma estru-
tura consolidada que conta com
mais de 70 unidades espalhadas
por cidades do Brasil, Argentina,
Chile e Uruguai e localizadas em
pontos estratégicos para embar-
que e desembarque de carga.

Entre seus principais clientes,
estão algumas das maiores em-
presas dopaís, comoCargill, Am-
Bev, Unilever, Ford, Votorantim,
Scania, Ipiranga e Gerdau.

Seus serviços logísticos in-
cluem o desenvolvimento de
projetos customizados, movi-
mentação nacional e internacio-
nal door-to-door, distribuição ur-
bana e gestãocompleta de arma-
zéns e centros de distribuição.
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Telsinc contrata Anna Azilagyi
para gestão de pessoas

são paulo // A Telsinc, empresa integradora de serviços e
soluções de tecnologia da informação, nomeou Anna Ka-
tarina Azilagyi como nova coordenadora de gestão de
pessoas. Formada em psicologia, Anna possui 11 anos de
experiência em recursos humanos de empresas de TI.
Sua principal missão na Telsinc será aprimorar o setor
dando maior foco em desenvolvimento de pessoas. Além
disso, Anna passa a administrar também os processos de
recrutamento e seleção da empresa. "Um dos meus ob-
jetivos é ajudar no desenvolvimento e retenção de talen-
tos internos", resume Anna.
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André Elias assume marketing
da Drogaria São Paulo

são paulo // Com cerca de 20 anos de experiência no se-
tor farmacêutico, o paulistano André Elias Gonçalves, 45
anos, assume no dia 2 de abril a diretoria de Marketing
da Drogaria São Paulo. Ele substitui Solange Beneducci,
que está deixando a empresa para desenvolver projetos
pessoais. André Elias esteve à frente da área de marketing
da Droga Raia por 18 anos e, recentemente, atuou como
diretor comercial da Drogaria Iporanga. Agora, toma par-
te no corpo de diretores comandado, desde 2000, pelo
superintendente Marcus Paiva. A Drogaria São Paulo é a
líder no segmento de varejo farmacêutico.
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