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Pesquisa do Hospital Albert Einstein mostra que 71% dos executivos estão acima do peso  
 
As empresas brasileiras já perceberam que dentre os números em ascensão no seu dia a dia 
não estão apenas produção e faturamento. Os ponteiros das balanças têm mostrado que o 
peso dos executivos também sobe, e já existem ações que vão desde palestras a mudança nos 
bônus de fim de ano para evitar gastos com plano de saúde e perda de produtividade.  
 
Segundo um levantamento realizado pelo Hospital Albert Einstein, 71% dos executivos 
brasileiros têm sobrepeso ou são obesos. Entre as executivas, o índice é menor: 26%. Além 
disso, 83% dos homens possuem riscos metabólicos por depósito de gordura (a medida da 
cintura dividida pela medida do quadril é superior a 0,9). Entre as mulheres, 30% apresentam 
risco (índice superior a 0,85). 
 
Nos Estados Unidos, o custo com problemas relativos ao peso já corresponde a 27% dos 
gastos empresariais com planos de saúde, cerca de US$ 45 bilhões anuais, segundo o instituto 
de pesquisa RTI International. Não não há dados sobre o gasto das empresas no Brasil, mas 
sabe-se que o problema é mais freqüente entre os executivos do que entre a população em 
geral (na casa de 43%). 
 
“As atividades do executivo propiciam a criação de uma rotina onde não há tempo para 
cuidados com a saúde”, diz o diretor médico do laboratório Eli Lilly, Mariano Janiszewski. 
“Porém, justamente por lidar com pressão e stress, o executivo precisa fazer exercícios.” 
 
Para driblar a desculpa de falta de tempo (a mais comum), o Lilly criou, dentro da empresa, 
uma academia completa com aparelhos para exercícios aeróbicos e musculação. “Quando a 
empresa propicia os recursos, é muito mais fácil encontrar motivação”, diz o executivo, que 
corre diariamente e está com a saúde em dia. “Mesmo em lugares onde não há esses recursos, 
o executivo deve caminhar mais, usar as escadas e comer balanceadamente.” 
 
No Grupo Algar, o “incentivo” é um pouco mais radical. Na empresa onde os controladores são 
esportistas, executivo fora do peso e com colesterol e pressão altas deixam de ganhar bônus 
no fim do ano.  
 
“Uma boa condição física representa 10% do bônus”, explica a diretora de desenvolvimento da 
universidade de negócios da Algar, Elizabeth Amaral. “Os 230 executivos do grupo passam por 
avaliações com médicos, nutricionistas e psiquiatras e traçam metas anuais, assim como 
fazem com os negócios.” A empresa também organiza eventos sobre nutrição balanceada 
abertos a parentes e empregados domésticos dos funcionários. Em cinco anos de programa, o 
número de executivos com sobrepeso ou obesos caiu de 66% para 53%. 
 
O executivo responsável pelos projetos da CTBC (braço de telefonia do Algar), Marco Antônio 
de Andrade, diz que já passou perto de ficar sem o bônus. “Pressão, peso e colesterol estavam 
no limite de ficarem ruins. Mas em 2007 eu disse ‘chega’ para mim mesmo e entrei fundo no 
programa.” Com dieta, acompanhamento médico e uma rotina de exercícios, ele reduziu seu 
peso de 107kg para 84kg em um ano e normalizou outros indicadores. 
 
“No início, cortar bônus parece uma atitude antipática da empresa. Mas minha saúde 
melhorou. Minha produtividade subiu, pois não me canso tanto. Minha família toda se alimenta 
bem. Essa medida deveria ser adotada por mais empresas.” 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 jun. 2008, Negócios, p. B21.  


