
EMPRESAS APOSTAM NAS
VANTAGENS ALÉM DO SALÁRIO
PARA ATRAIR E RETER TALENTOSO REAL

BENEFÍCIO DOS
BENEFCOS

NOS ATRÁS, NUMA ENTREVISTA DE EMPREGO, Ro-

BÊRTA RAFAELA GARUTTI NÃO viu MUITAS VANTA-

GENS EM TER UM PLANO MÉDICO DA EMPRESA, MAS

MESMO ASSIM OPTOU POR TÊ-LO JÁ QUE SAIRIA MAIS

BARATO PARA ELA. Até algum tempo atrás, essa era a tendência:
quando uma companhia oferecia um plano de saúde no paco-
te de benefícios os funcionários não acreditavam muito que
seria um produto com valor agregado. Agora grávida, a
executiva, que trabalha numa grande agência de publicidade,
foi surpreendida quando recebeu uma ligação da Omint
dizendo que ela tinha direito a participar de um programa
chamado "Boa Hora". O programa funciona como
uma ferramenta importante de gestão para a área
de Recursos Humanos (RH) e ajuda a mapear
as gestantes da empresa-cliente, o que pos-
sibilita a tomada de medidas preventivas
em relação ã gravidez de risco. Quem
participa do programa recebe uma

cartilha com dicas e orientações importan-
tes para serem seguidas durante a gestação.
O "Boa Hora" ainda oferece o acompa-
nhamento de uma enfermeira obstetra
que visita a gestante ao longo da gra-
videz. "Fiquei surpresa quando re-
cebi o telefonema. Esse tipo
de iniciativa realmente faz a
diferença na hora de ana-
lisar a qualidade de
uni plano", conta
Rafaela.



Com a ascensão das mulheres em
cargos executivos, esse tipo de iniciativa
vem ganhando espaço hoje em dia. A
questão das complicações na gravidez é
dramática entre as executivas e a influ-
ência do estilo de vida é determinante.
Fatores como estresse, sedentarismo e
alimentação desequilibrada contam
muito nesse momento. Além disso, as
mulheres acaham priorizando a carreira,
deixando parar engravidar com idade
mais avançada. E quanto mais tarde,
maior o risco. O "Boa Hora" reflete
uma tendência do mercado de
benefícios em oferecer produtos cada
vez mais com elementos de relevância
para seu público-alvo. E, muitas vezes,
esses adicionais acabam sendo um
fator de retenção dos funcionários e
ajudam as empresas a compor um
pacote de benefícios atraente, que vai
desde vale-alimentação, passando por
planos de previdência privada até
cartão de crédito com adiantamento
de salário.

Para Márcio Serôa de Araújo Co-
riolano, diretor gerente da Bradesco
Saúde e da Bradesco Dental, nenhu-
ma empresa deseja perder os bons
profissionais. "Encontrar um traba-
lhador qualificado e já entrosado com
as normas e a cultura da organização
não é fácil e custa dinheiro. Os be-
nefícios são uma forma de manter os
bons profissionais, permitindo que
construam uma carreira produtiva
dentro da empresa e também servem
de atrativo para outros bons profissio-
nais do mercado", diz.

Geraldo Flávio Gomes da Silva, di-
retor comercial da Ecx Card, explica que
o crescimento do mercado de benefícios
e o surgimento de produtos de maior
valor agregado se deve ao fortaleci-
mento e crescimento da área de recur-
sos humanos nas organizações. "Esses
profissionais estão sendo valorizados e
as companhias entendem que oferecer
benefícios é uma necessidade, não só
para o colaborador, mas porque o por-
tfólio de benefícios diferencia a empre-
sa no mercado", diz.

O QUE FAZ A DIFERENÇA
Paulo Frossard, díretor-exe-

cutivo comercial de marketing e
produtos da CBSS, operadora dos
cartões Visa Vale, afirma que os prin-
cipais fatores que contribuem com o
RH são controle sobre o beneficio con-
cedido aos funcionários, agilidade e re-
dução de despesas operacionais, execu-
ção de todas as operações eletronica-
mente por meio do website Visa Vale,
isenção de encargos sociais sobre o valor
do beneficio concedido e dedução de até
4% do imposto de renda devido, e maior
produtividade, uma vez que, asseguran-
do a alimentação do colaborador, as
empresas elevam as condições de tra-
balho e reduzem a rotatividade, atrasos
e ausências.

"A CBSS, operadora dos cartões Vi-
sa Vale, foi. a primeira empresa 100%
eletrônica do mercado e nunca operou
por meio de vouchers de papel. Sua
operação simplificou a vida de milhões
de trabalhadores no Brasil, que passa-
ram a contar com um cartão eletrônico
que acumula saldo, extingue a necessi-
dade de contravales e é aceito em mais
de 135 mil estabelecimentos comerciais
em todo o Brasil", diz Frossard. Os usu-
ários dos cartões Visa Vale podem efe-
tuar consultas de saldo, extratos, estabe-
lecimentos comerciais e muito mais via

celular e internet, minimizando o traba-
lho do RH das empresas.

'Acreditamos que os benefícios ofe-
recidos pelas empresas são vistos, cada
vez mais, como diferenciais. Recebemos
diversos retornos de empresas das re-
giões Norte e Nordeste do País que ti-
nham dificuldades em usar seu benefí-
cio, mas depois que passaram a utilizar
nossos produtos tiveram mais opções",
diz Frossard.

Para se diferenciar dos concorrentes,
a Sodcxo concentra seus esforços para
credenciar a melhor rede de fornecedo-
res para os usuários. "Buscamos oferecer
produtos que tragam melhor qualidade »
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de vida para os trabalhadores em todo
o Brasil. Para isso, pesquisamos a me-
lhor forma de disponibilizar esse ser-
viço: voucher, cartão, celular etc. Inde-
pendentemente do meio, queremos
oferecer nossos produtos de maneira
segura e prática para todos", diz Ge-
raldo França, presidente da empresa. A
Sodexo tem, além dos produtos mais
comuns no mercado, o "Premium Pass"
para premiar funcionários cm campa-
nhas de incentivo; o "Gift Pass", cartão
presente para brindar funcionários em
datas comemorativas, como aniversário
e Natal; o "Cultura Pass", que tem por
objetivo estimular o desenvolvimento
profissional e pessoal dos colabora-
dores; o ''Brinquedo Pass", usado para
presentear os filhos dos funcionários; o
"Auto Pass", voltado para a gestão de
gastos com combustível, estaciona-
mento e manutenção de veículos; e o
"Mobility Pass", que permite a gestão
de despesas corporativas com táxi por
meio do celular.

Já a Ticket lançou em agosto o Car-
tão RH, que auxilia o departamento
pessoal quando um novo funcionário é
admitido. "O cartão é interligado na
web e o recém-contratado pode contar
com o beneficio desde o primeiro dia de
trabalho", afirma Maximiliano Fernan-
des, gerente de marketing e produtos da
Ticket. Focando em ajudar as empresas
a ampliar a retenção de funcionário, a
Ticket lançou, em julho, o "Benefício
Club". E um conceito de clube de van-
tagens que trabalha de forma integrada
com três públicos diferentes: estabeleci-
mentos, RH e funcionários (leia mais
no box).

Como valor agregado aos clientes, a
Ecx Card oferece o cartão Material
Escolar e Vale Livro, que surgiu por
meio da identificação da necessidade de
fornecer aos colaboradores auxílio para a
compra de material escolar e é utilizado
exclusivamente na rede de papelarias e
livrarias credenciadas à Ecx Card. "O
resultado positivo da implantação de
benefícios nas empresas é gerado quan-
do a organização consegue identificar o
benefício certo para o perfil do seu cola-
borador. A empresa torna-se mais atra-
tiva para a mão-de-obra que deseja con-
tratar e a motivação do colaborador au-
menta. Por isso a Ecx Card ajuda as em-
presas c oferecerem um produto per-
sonalizado", conta o diretor comercial,
Geraldo Flávio Gomes da Silva.

Já na Embratec há uma área de tec-
nologia própria para o desenvolvimento
de soluções inteligentes que visam a
melhorias na gestão de recursos huma-
nos e na qualidade de vida dos colabo-
radores. "Oferecemos uma política de
benefícios diferenciada, a proposta não é
desenvolver apenas um simples cartão
plástico, mas produtos com valores in-
trínsecos que tenham como base saúde,
tranqüilidade e bem-estar para toda a
família do trabalhador", diz Marco Au-
rélio Fenili, diretor comercial de bene-
fícios. Um dos principais produtos da
companhia é o "Good Card Plus", um
cartão-convénio que funciona corno um
vale-eletrônico (adiantamento), isto é, o
colaborador tem até 30% do salário
(pré-aprovado) para compras em super-
mercados, farmácias, óticas, livrarias,
postos de combustíveis, entre outros
segmentos credenciados à rede Good

Card. A empresa pode especificar os
segmentos que os colaboradores po-
dem comprar. Muitas empresas, por
exemplo, abrem somente para farmá-
cias e supermercados.

EM EXPANSÃO

Também oferecidos corno um be-
nefício, os planos odontológicos estão
em expansão no Brasil. No período de
2002 a 2007, a taxa média anual de cres-
cimento do setor de planos odonto-
lógicos foi de 18,9%. Hoje, 80% dos
usuários são vinculados a contratos
coletivos. "O segmento empresarial já
compreendeu a importância do plano
dental para o bem-estar e manutenção
da qualidade de vida dos colaboradores
c o conseqüente aumento da produ-
tividade no trabalho. Um funcionário
com boa saúde bucal tem mais auto-
estima, e transmite uma boa imagem ao
representar a empresa em todos os mo-
mentos, Ainda há muito espaço para o
crescimento, desenvolvimento e sofis-
ticação dos planos odontológicos", diz
Renato Cardoso, diretor de desenvolvi-
mento de mercado da OdontoPrev. A
empresa oferece serviços como reco-
mendações preventivas para todos os
associados conforme seu perfil, sob o
ponto de vista clínico e comportamen-
tal. Os planos podem ser divididos em
três grupos: básico, intermediário e
executivo. "Além deles, lançamos em
junho os produtos "PME OdontoPrev"
e "PME Dental. Corp", desenhados es-
pecialmente para pequenas e médias
empresas, com preços competitivos e a
qualidade dos serviços e atendimentos
oferecidos pela nossa rede credenciada",
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conta Cardoso. A companhia oferece
também a seus clientes programas de
prevenção em saúde bucal focados na
educação para a melhor utilização do pla-
no, privilegiando o cuidado e atenção
com os funcionários e seus dependentes.

O fato de a assistência odontológica
ser o terceiro benefício mais solicitado
nas organizações, depois de assistência à
saúde e previdência complementar, fez o
Grupo Bradesco de Seguros e Previdên-
cia desmembrar a carteira da Bradesco
Saúde, estruturando a Bradesco Dental
exclusivamente para os planos odonto-
lógicos corporativos. "Temos feito todos
os esforços de investimento c moderniza-
ção para oferecer as mais de 17 mil em-
presas-clientes, em todos os Estados do
Brasil, com uma rede referenciada de 40
mil médicos, clínicas, laboratórios e
hospitais", diz Mareio Serôa de Araújo
Coriokno, diretor gerente da Bradesco
Saúde e da Bradesco Dental.

Além de oferecer produtos customi-
zados para grandes empresas, a Bradesco
Saúde disponibiliza o SPG (Seguros de
Pequenos Grupos) seguro-saúde para
empresas entre cinco e 99 funcionários, e
também o produto Empresarial para em-
presas com mais de cem colaboradores.
Estão disponíveis ainda produtos feitos
sob medida para grandes empresas, in-
clusive com a marca-afinidade nos mate-
riais distribuídos aos segurados e referen-
ciados. "No portal www.bradescosaude.
com.br, os segurados têm acesso a várias
facilidades. Na mesma linha, o Sistema
de Informações Gerenciais (SIG) permi-
te aos clientes o monitoramento de suas
despesas e freqüência de uso do seguro
contratado. Já o programa "Juntos pela
Saúde" é oferecido às empresas que dese-
jam implantar ações de prevenção de do-
enças e promoção da saúde para seus co-
laboradores", informa o diretor.

ASSISTÊNCIA MÉDICA
Norberto Birman, diretor corpora-

tivo da Amil, lembra que a despesa de
assistência medica é o segundo grande
componente de custo em uma empresa,
só perdendo para a folha de pagamento, e
ressalta que a visão de benefício corno
custo tem mudado e se transformado em
um investimento. "A vida e a saúde dos
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embolso. "A questão do reembolso é mui-
to forte, pois nossos clientes eventual-
mente querem passar em consulta com
médicos de sua preferência fora da rede
credenciada. Também oferecemos um
grupo de apoio médico 24 horas por dia,
no qual o médico pode tanto fazer uma
visita ao paciente corno aconselhamento
por telefone", con-
ta Coutinho.:

colaboradores de uma organização são
seus maiores bens. Temos programas de:

acompanhamento para doentes crônicos
com um respaldo para dar apoio físico e
psicológico. Programas com médicos,
preparadores físicos, nutricionistas para
que acompanhem no dia-a-dia", diz Bir-
man. Uma vez contratados, a Amil faz
uma fotografia com todos os doentes crô-
nicos, sedentários, fumantes, dentre ou-
tros para tratarmos com prevenção. "Va-
mos até as empresas e fazemos uma en-
trevista com todos os funcionários. Qual-
quer benefício tem de ter relevância, pois
impacto financeiro é muito grande", ale-
ga. Além disso, a Amil tem um call
center 24 horas com médico de plantão e
um concierge que acompanha clientes
em idas a hospitais, por exemplo. "Acre-
ditamos que os detalhes fazem a dife-
rença", comenta.

A Omint apostou em um público
top. Com quase 30 anos de existência, a
empresa sempre foi focada em produtos
de alto valor agregado, voltados para pre-
sidentes, CEOs e vice-presidentes. "A
forma como o beneficiado acessa os ser-
viços é rápida, direta, e com o mínimo de
burocracia. Nosso diferencial está nos de-
talhes. As autorizações são imediatas, co-
brimos todos os serviços do Hospital
Albcrt Einstein, fazemos mapeamento
de risco para pacientes crônicos", conta
André Coutinho, diretor-geral da V
Omint. A empresa tem planos médicos
e odontológicos com vários níveis de ré-
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