
São 6h45 de uma terça-feira nublada, mas 
José Antônio Marques, líder de compras de 
logística da Dow para a América Latina, já 

está na empresa. O compromisso do executivo de 
47 anos nada tem a ver com aquisições de insumo 
ou transportes de materiais. Marques está na aca
demia montada no prédio da companhia, em São 
Paulo (SP), para uma bateria de exercícios aeróbicos 
e séries de musculação. "Tento manter a disciplina e 
vir todos os dias", diz. Antes de colocar o crachá da 
empresa, ele nunca conseguira tempo e disposição 
para manter atividades físicas regulares. 

Marques ajuda a engrossar um movimento cres
cente de companhias que investem em programas 
de saúde e bem-estar para os funcionários. De acor
do com a pesquisa da consultoria Aon Hewitt, i n 
vestir em ações de qualidade de vida é uma das me
lhores formas de as diretorias demonstrarem que se 
preocupam com os colaboradores. 

No estudo As Melhores na Gestão de Pessoas 
2011, o bem-estar surge para 52% dos entrevista
dos como um dos três tópicos que os colaborado
res mais valorizam na relação com o empregador, 
depois do crescimento profissional (63%) e de 
ações de aprendizagem (60%). "As atividades mais 
usadas pelas empresas são relacionadas à preven
ção de doenças, reeducação alimentar, convênios 
ou academias in company", explica Antonietta 
Medeiros, diretora médica e de gestão de saúde da 
Aon Hewitt. A lista de benefícios também inclui o 
controle de patologias crônicas, assistência psicos
social a funcionários e parentes, além de estímulos 
para participações em corridas de rua. 

De acordo com a pesquisa, ações voltadas aos 
cuidados com a saúde como vacinação contra g r i 
pe, rotinas de emagrecimento, massagens e parce
rias com academias de ginástica são praticadas por 

93% das Melhores na Gestão de Pessoas e por 79% 
nas demais companhias. 

Com as iniciativas, as organizações também ob
têm menores índices de absenteísmo, com um maior 
engajamento dos funcionários. A ausência média 
per capta nas melhores é de 1,9 dia ao ano. Já nas de
mais organizações, esse índice salta para três dias. 

Marques, da Dow, frequenta a academia desde 
que foi admitido, em 1997. "Cheguei à companhia 
com sobrepeso e passei a me exercitar depois de um 
alerta médico. A intenção era melhorar o condicio
namento físico e d i m i n u i r os riscos de problemas 
cardíacos", lembra. Hoje, ele mantém a balança sob 
controle, sua postura corporal está melhor e ainda 
realiza atividades mais intensas nos finais de sema
na, como o ciclismo em circuitos acima de 75 qui
lômetros. A "mudança de vida" do executivo trouxe 
ainda participações em 60 corridas de rua, em pro
vas de 10 a 21 quilômetros. A Dow subsidia até 50% 
do valor das inscrições nas maratonas. "Fui muito 
além do que imaginava", diz. 

O exemplo de José Marques ilustra outras mu
danças ocorridas nos corredores da empresa. Por 
conta de um projeto antitabagismo criado em 1994, 
o porcentual de fumantes da companhia de 2,3 m i l 
funcionários caiu de 24%, em 1995, para 5,6% dos 
empregados, em 2010, segundo Lúcio Ribeiro, mé
dico coordenador dos serviços de saúde da Dow no 
Brasil. A iniciativa contra o fumo faz parte de um 
programa, batizado de VivaVida, que ainda contem
pla ações de combate à obesidade e ao sedentarismo. 
"É um dos mais bem-sucedidos projetos de saúde da 
empresa no mundo", afirma. 

Em 2010, o número de obesos na Dow Brasil d i 
m i n u i u de 18% para 15,9%. A empresa fornece re
feições balanceadas e organiza palestras em parce
ria com a organização Vigilantes do Peso, além de 
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apoio médico para quem deseja perder medidas. 
Um dos aliados das equipes na empreitada é um 
sistema online em que o funcionário define uma 
meta a ser atingida e recebe dicas quinzenais para 
cumprir o desafio. 

Para estimular mais pessoas a se movimentar, a 
Dow modernizou neste ano a academia de ginástica 
na sede central, em São Paulo (SP), e iniciou refor
mas na unidade do complexo industrial do Guarujá 
(SP). Os restaurantes também ganharam novos i n 
gredientes no cardápio, como a linhaça triturada e 
uma grelha onde os alimentos são preparados na 
hora. Para identificar necessidades, um comitê de 
saúde, formado pelos funcionários, desenha estra
tégias anuais. 

Em setembro, a Chevron Brasil, da área de ex
ploração, produção de petróleo e venda de lubri f i 
cantes, lançou um programa de gerenciamento de 
doenças crônicas para empregados e dependentes 
que sofrem de hipertensão, diabetes, colesterol alto, 
cardiopatias e doenças respiratórias. A ação conta 
com o suporte de fisioterapeutas, nutricionistas e 
médicos - inclusive com visitas domiciliares - e é 
parte de um conjunto de iniciativas de bem-estar, 
implementado há oito anos. 

"Oferecemos assistência especializada para pro
blemas pessoais e familiares e até para dependência 
química e alcoolismo", afirma Carla Uchôa, respon
sável pela área de RH da Chevron no Brasil, com 
700 funcionários. Na plataforma de exploração de 
petróleo na Bacia de Campos (RJ), cores identificam 
os pratos mais saudáveis no restaurante e nutricio
nistas vão a bordo para dar palestras sobre a impor
tância da alimentação balanceada. 

"Nos escritórios, as estações de trabalho têm 
um software de monitoramento que indica pau
sas programadas para evitar lesões por esforço 
repetitivo", diz Carla. De acordo com ela, ainda 
há sessões de shiatsu e alongamento duas vezes 
por semana nas fábricas e na central de atendi
mento da empresa. 

Na área de prevenção de doenças cardiovascula
res, um "coach de saúde" orienta os empregados na 
busca por um estilo de vida mais saudável. Cerca de 
20% dos empregados já passaram pelo programa 
neste ano, como a diretora de desenvolvimento de 
negócios, Patrícia Pradal, na Chevron há seis anos. 

"Como viajo muito a trabalho,o programa orien
ta sobre alimentação durante viagens e sugestões 
de exercícios", diz Patrícia, que também frequenta 
uma academia quatro vezes por semana. "A cada 15 
dias, faço uma teleconferência com um consultor 
de saúde e todo o material explicativo permanece 
on-line para ser acessado de onde eu estiver." 
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Para Viviane Gaspari, diretora de RH da Lógica, 
multinacional da área de tecnologia com 550 cola
boradores no país, um dos objetivos mais esperados 
dos planos de bem-estar é manter os funcionários 
motivados. "O retorno desejado é ter um ambiente 
saudável para trazer mais resultados ao negócio." 

A Lógica mantém ações na área desde 2008 
e investe cerca de 1% do faturamento local nas 
iniciativas. Metade dos funcionários que passou 
pelos programas pertence ao setor operacional, 
45% são gerentes e 5% diretores. Há aulas de tai 
chi chuan, ioga e incentivos a atividades fora da 
empresa, como maratonas com inscrições sub
sidiadas. "Os colaboradores que participam dos 
projetos apresentam um melhor relacionamento 
com os colegas." 

Depois de ações pontuais como sessões de mas
sagem e psicoterapia, a OKI Data do Brasil, do setor 
de equipamentos para impressão, aderiu, em maio, 
a um programa de qualidade de vida. "Em torno de 
60% dos participantes são gestores - da supervisão 
à presidência", afirma a gerente de RH Vanice Ta-
naka. São feitos exames para medir pressão, glice
mia e níveis de colesterol, além de testes de índice 
de massa corpórea (IMC) e palestras com uma nu-

tricionista. "Estamos avaliando novas atividades, 
como aulas de dança e ginástica laboral." 

Para Rosana Martins, vice-presidente de RH da 
Schneider Electric Brasil, com 5 m i l funcionários, é 
importante realizar pesquisas com o quadro para 
mapear demandas e customizar ações. Uma das no
vidades na empresa é um programa de acompanha
mento de gestantes - desde o início da gravidez até o 
pós-natal - com o apoio de obstetras, nutricionistas 
e psicólogos. "Atendemos não só as nossas colabora
doras, mas as esposas dos funcionários." Quase 70 
mulheres já foram beneficiadas. 

Na Procter & Gamble Brasil (P&G), com 4,5 m i l 
empregados, o escritório de São Paulo (SP) mantém 
um espaço que oferece até manicure, sempre às 
sextas-feiras. Há reembolso mensal de R$ 100 para 
atividades físicas e planos de trabalho baseados em 
resultados que dispensam a rigidez de horários, se
gundo o gerente de RH, Antônio Nunes. 

"É possível trabalhar de casa, ter folga no dia do 
aniversário e licença-maternidade estendida por até 
um ano", afirma o executivo. "Quando os funcioná
rios sentem que a vida pessoal e a profissional estão 
em equilíbrio, conseguem se concentrar mais e al
cançam um nível de produtividade maior." A ut
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Text Box
Fonte: Valor carreira, São Paulo, ano 9, n. 9, p. 116-118, out. 2011.




