
Fumar faz mal ao patrão   
Fabiana Ribeiro 
 
Demissão nos EUA traz à tona polêmica sobre efeitos do cigarro na produtividade 
 
Pegou fogo a polêmica da demissão de quatro funcionárias da seguradora americana Weyco, que 
se orgulha de não contratar profissionais que fumam. Motivo: elas se recusaram a fazer o exame 
de sangue que indicaria se eram fumantes ou não. O episódio foi um prato saboroso para a 
imprensa local e mais ainda para um senador que entra na história, prometendo criar leis de 
proteção para os fumantes. Radicalismos à parte, as companhias brasileiras também fazem um 
cerco a quem usa nicotina. Restringem a área do cigarro, ou até o proíbem na empresa, 
promovem campanhas antitabagismo e oferecem tratamento a quem deseja largar o vício. Tudo 
em nome da saúde do funcionário, claro. Mas também em prol da produtividade, que, segundo 
alguns especialistas, pode, nestes casos, virar fumaça.  
 
Na Petrobras, por exemplo, quem quiser fumar precisa ir a uma das cerca de dez varandas da 
empresa. Ou cruzar as portas da companhia. Uma norma que entrou em vigor em novembro de 
2003 e deixou muita gente irritada. 
 
— A princípio, a medida causou revolta. Mas, se a regra não existisse, haveria gente, até hoje, 
fumando na minha sala. É preciso ter respeito e uma política de RH democrática. Não é uma 
questão de produtividade. Quando fumava, não trabalhava menos — acredita Heitor Chagas, 
gerente-executivo de RH da Petrobras. 
 
Argumentos não faltam para empresas quererem ver fumantes à distância. Segundo a Viesanté, 
especializada em programas de prevenção, quem fuma falta ao trabalho dez dias a mais, por ano, 
do que quem não fuma. Além de gastarem 40% a mais com sistema de saúde do que os não-
fumantes. São motivos como esse que levam companhias — como GlaxoSmithKline, White 
Martins e a própria Petrobras — a adotarem programas antitabagismo para funcionários. Quem 
fuma, se quiser parar, tem apoio do patrão.  

 
 
Leia Mais 
 
Sem liberdade dentro de casa  
 
A americana Anita Epolito não revela se fuma ou não. É uma questão de privacidade, diz ela. E, 
por conta disso, recusou-se a fazer o exame de sangue imposto aos funcionários pela Weyco, 
onde trabalhava há 14 anos. Resultado: foi demitida, segundo afirmou na semana passada ao 
GLOBO, ou pediu demissão juntamente com suas colegas, de acordo com a versão da porta-voz 
da Weyco. O fato é que a recepcionista Anita entrou para a lista de desempregados dos Estados 
Unidos devido à política antitabagista austera da seguradora, que não contrata mais fumantes.  
 
— Se a empresa não quer que seus funcionários fumem no trabalho, está certa. Mas essa 
exigência não pode continuar do lado de fora. As pessoas têm de ter o direito de fumar em casa. 
Essa política é absurda, porque fere o direto à privacidade — ressaltou Anita. 
 
Segundo a recepcionista, a Weyco acredita que profissionais fumantes são menos produtivos e 
seus custos causam impacto às finanças: 
 
— É um erro. Trabalhei tanto quanto qualquer profissional. 
 
Anita acrescenta que, “infelizmente, a Weyco não está agindo de forma ilegal”. Diz isso porque no 
Estado de Michigan, que tem dois milhões de fumantes, não existe legislação sobre os direitos 
deste grupo, diferentemente do que ocorre em outros 29 estados do país.  



 
— Estamos nos mobilizando para mudar a situação. O senador Virg Bernero vai propor uma lei em 
defesa dos direitos dos fumantes. O que ocorre na Weyco é discriminação. Na maior parte dos 
EUA, seria crime.  

 
 
 Leia Mais 
 
Cigarro divide opinião das empresas 
 
Segundo pesquisa do Grupo Catho, maioria proíbe fumo em suas instalações 
 
Num processo de seleção, profissionais que fumam podem ficar em desvantagem em relação a 
outro não-fumante. É o que mostra levantamento feito pelo Grupo Catho: 78% de presidentes, 
vice-presidentes e diretores de empresas têm pouca ou muita objeção em contratar pessoas que 
fumam. Até porque, diz a consultoria, 69% das firmas não permitem o cigarro em suas 
instalações. Então, para especialistas, o melhor mesmo é apagar o cigarro. 
 
Empresas apuram de forma indireta se candidato fuma  
 
— Há áreas em que, nas entrelinhas, o entrevistador busca saber se o candidato fuma — afirma 
Tatiana Melamed, gerente de RH da GSK. 
 
A regra, porém, não vale para todas as empresas. Na White Martins, o cigarro não é um ponto 
negativo no currículo — ainda que seja terminantemente proibido fumar nas instalações da 
companhia. 
 
— Essa proibição é uma maneira de inibir o consumo do cigarro. Não é papel da empresa proibir 
que as pessoas fumem, mas podemos mostrar seus riscos. E só. Seria leviano dizer que uma 
pessoa produz menos do que outra por conta do cigarro. Até porque as pessoas param para 
fumar, assim como param para ir ao banheiro — diz Djalma Oliveira, gerente do programa de 
antitabagismo da White Martins. 
 
Na opinião de Heitor Chagas, da Petrobras, as pausas para o cigarro não são apenas momentos 
de convívio social: 
 
 
— Às vezes, o que não consigo discutir com um funcionário numa reunião acaba sendo 
conversado, mais informalmente, no fumódromo. Mas é claro que isso não é motivo para se fumar 
— diz Chagas, membro da Academia Brasileira de Ciências da Administração. 
 
NorteShopping vai ganhar fumódromos no fim do mês 
 
Nos shoppings do Rio, desde o fim de 2004, é proibido fumar em lojas e corredores. Mas, segundo 
Jaqueline Soares, consultora da Ícone RH, empresa que seleciona pessoal para lojas como Redley, 
Nativa e Verty, do Rio Sul, a legislação não trouxe impactos para os processos de seleção. Poderá, 
no entanto, trazer: 
 
— As empresas ainda não atentaram para esse detalhe. Mas isso naturalmente acontecerá. Elas 
estão evitando dar uma conotação discriminatória à questão, já que ser fumante não implica ser 
incapaz profissionalmente.  
 
Um problema que o NorteShopping não deve enfrentar. Estão sendo construídos fumódromos 
para o público em geral nos acessos ao mall, que serão bastante úteis para quem trabalha por lá. 
Os espaços serão inaugurados, no fim do mês, e terão bancos e cinzeiros.  



 
— Os fumantes ganharão um lugar reservado. Assim, atendemos a ambos os públicos, sem 
interferir no conforto dos não-fumantes — explica Marcus Vinicius Borja de Almeida, 
superintendente do NorteShopping. 
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