
A pesquisa Global Workplace
Survey mostra que quase dois
terços (63%) dos empregado-
res brasileiros acreditam que o
fumo tem um impacto finan-
ceiro negativo para as compa-
nhias. O percentual é significa-
tivamente mais alto do que a
média mundial (46%). No en-
tanto, apenas 35% dos empre-
gados brasileiros que fumam
concordam com essa premissa
— índice que também está aci-
ma da média global (29%). O

levantamento apontou ainda
que, no Brasil, os tabagistas
gastam aproximadamente 40
minutos por dia durante o ex-
pediente para fumar, em mé-
dia, meio maço de cigarros. A
pesquisa revela também que
as companhias deveriam aju-
dar na cessação do tabagismo:
essa é a opinião de 87% dos
empregadores e 69% dos fun-
cionários.
Foi para contribuir na rever-

são desse cenário que a Pfizer
criou um programa antitabagis-
ta voltado às empresas chama-
do ‘Eu Quero Parar Corporati-
vo’. Uma das companhias que
já adotou o sistema, a AES Bra-

sil atingiu um índice de 89%
de sucesso entre os funcioná-
rios participantes na cessação
do tabagismo.
“Ao oferecer

aos funcionários
uma oportunida-
de de tratamento
para parar de fu-
mar, proporciona-
mos maior quali-
dade de vida e,
consequentemen-
te, vantagem
competitiva frente ao merca-
do”, diz Ana Paula Gama deOli-
veira, especialista em Qualida-
de de Vida da Diretoria de Rela-
ções Sindicais, Operações de

RH e Medicina do Trabalho da
AES Eletropaulo.
O programa Respire Saúde

foi implementa-
do pela compa-
nhia em 2009, si-
multaneamente,
nos estados de
São Paulo, Rio
Grande do Sul e
Rio de Janeiro.
“Com duração
de três a quatro
meses, o projeto

oferece aos nossos colaborado-
res avaliação médica e encon-
tros em grupo com psicólogos
objetivando apoiá-los de forma
integral na cessação do tabagis-

mo, trazendo situações do dia a
dia e possibilidades de enfrenta-
mento”, explica Ana Paula.
A executiva ressalta que o

projeto, cuja quarta edição será
realizada no segundo semestre
de 2012, tem tido adesão signifi-
cativa entre a população taba-
gista da companhia e mostrado
resultados animadores.
Atualmente, o tabagismo é

responsável por quase 14 mil
mortes no mundo todos os
dias, de acordo com aOrganiza-
ção Mundial de Saúde (OMS).
No Brasil, segundo o Instituto
do Câncer (INCA), são 200 mil
mortes por ano (23 pessoas por
hora). ■ Redação

Nos últimos anos, as maiores
construtoras brasileiras atraves-
saram a fronteira com o Peru e
se estabeleceram no vizinho
sul-americano. Os funcioná-
rios que aceitaram o desafio fi-
cam, em média, por três anos
no local e cerca de 80%deles le-
vam a família para residir no
país. Em geral, ocupam posi-
ções estratégicas, de maior ní-
vel hierárquico. Por esses moti-
vos, a FGV in company, progra-
ma da Fundação Getulio Vargas
que customiza cursos de acor-
do com as necessidades das em-
presas, decidiu seguir os passos
daquelas que abriram filiais do

outro lado do Amazonas. Para
conhecer melhor esse público
e saber o que as empresas mais
demandam em termos de edu-
cação, a FGV Opinião realizou
uma pesquisa com as 40 empre-
sas associadas à Asociación Ci-
vil Peruana de Empresas Vincu-
ladas al Brasil, conhecidas co-
mo Grupo Brasil.
Goret Pereira Paulo, diretora

do FGV in company, conta que
a instituição fez um acordo com
a Escuela de Administración de
Negocios para Graduados (Esan)
para trocar experiências e prepa-
rar cursos de visão global, mas
com uma pitada local. “Esta-
mos atuandono treinamento pa-
ra empresas nesse país. É a pri-
meira praça fora do Brasil que fa-

zemos cursos de forma consis-
tente. Escolhemos o Peru por
causa dos brasileiros que foram
para lá, além do fato de o país
crescer 8% ao ano”, afirma.
“Mas é uma via de mão dupla: a
Esan tem enviado alunos para
conhecer a cultura e as empre-
sas brasileiras”, conta.
Entre os tópicos demaior pre-

ferência estão gestão de pes-
soas, negociação e estratégia e
economia e finanças. No entan-
to, varejo, saúde, cooperativas
e administração pública, que
são temas bastante procurados
no Brasil, praticamente não fo-
rammencionados pelas compa-
nhias que integramoGrupo Bra-
sil. “Isso mostra que as empre-
sas estão interessadas em apro-
fundar os conhecimentos do
que se entende como a base da
gestão. Os outros tópicos po-
dem ser supridos por cursos téc-
nicos, por exemplo”, explica.
No fim de semana, a equipe

do FGV in company teve um en-
contro com as empresas do Gru-
po Brasil para conversar sobre
licenciamento ambiental. “Os
desafios no Brasil são exatamen-
te os mesmos do Peru — como
lidar com as comunidades lo-
cais, se é possível fazer de for-
ma sustentável e os impactos.
O que muda é a legislação, que
é tratada pela Esan. O que eles
querem é traçar uma estratégia
para contornar os desafios — al-
go que só pode ser desenvolvi-
do com sucesso se tiver ajuda
da cultura local”, afirma.
Apesar do nome, oGrupo Bra-

sil não reúne apenas empresas
brasileiras. Dessa amostra, mais
de 20% são de origem ou con-
tam com a participação de pe-

ruanos e 30%% são de empre-
sas de origem europeia ou ame-
ricana. Os brasileiros têm entre
seus representantes as constru-
toras OAS eOdebrecht, a cimen-
teira Votorantim e amineradora
Vale. “A maior parte delas é de
construção e indústria de trans-
formação. A maioria (78%) é de

capital privado. Mas o número
de brasileiros é reduzido nas
companhias, representam ape-
nas 10% do total. Essas compa-
nhias trabalham compessoal lo-
cal: isso não é característica só
do grupo. É comum que as em-
presas contratem a comunidade
local”, afirma Goret. ■

AESBrasil tem sucesso comação antitabagista
Companhia reduziu em 89%
sua população de fumantes
com programa desenvolvido
pela Pfizer
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FGV vai atrás de empresas
brasileiras até fora do país
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O tabagismo é
responsável por
quase 14 mil

mortes no mundo
todos os dias,
segundo a OMS

Programa in company da instituição fechou parceria no Peru para oferecer aulas de negociação e estratégia

NEGÓCIOS ALÉM DAS FRONTEIRAS

Pesquisa da FGV com empresas associadas ao Grupo Brasil 
mostra necessidade de novos treinamentos

Fonte: FGV

Em geral, os treinamentos são oferecidos para funcionários de qualquer uma das 
nacionalidades; nenhuma empresa realiza treinamento específico para brasileiros

A probabilidade de realização de novos treinamentos em 2012 é alta: 66,7%

Os tópicos de maior preferência são gestão de pessoas, negociação e estratégia 
e economia e finanças; enquanto varejo,  saúde, cooperativas e administração 
pública praticamente não foram mencionados

das companhias do Grupo Brasil fazem diagnóstico para avaliar se há 
necessidade de realizar novos treinamentos, sendo que 62% delas o 
fazem com periodicidade anual

dos entrevistados realizam treinamentos a cada seis meses; 23,8% a cada ano; 
e  14,3% a cada dois anos

das empresas oferecem treinamentos para todos ou quase todos os setores; 
outras privilegiam as áreas de vendas, produção ou administrativo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




