
Empresas investem em atendimento 24 horas para funcionários 
 
PAE, PAPO, PAP, POP ... O nome pode variar conforme a vontade do cliente, mas o produto é 
sempre o mesmo: EAP – Employee Assistance Program, benefício originário dos Estados Unidos, 
que as organizações brasileiras passaram a adotar mais fortemente nos últimos três anos, 
possibilitando aos funcionários e seus familiares apoio psicossocialpor telefone, 24 horas por dia, 
sete dias da semana. 
 
Nas empresas onde já foi implantado, os profissionais de RH garantem que, além deorientação e 
aconselhamento, o benefício pode ser traduzido em mais produtividade, menor absenteísmo e 
melhora do clima organizacional. E com custos satisfatórios. "Os preçossão bastante acessíveis", 
confirma, sem abrir números, a consultora interna de RH do Hospital Albert Einstein, Lucília 
Marques Pires. João Cardoso, gerente de RH da ADM, empresa processadora e exportadora de 
soja, diz que o programa da empresa propicia ganho indireto. 
 
"O usuário acaba recorrendo menos ao plano de saúde e, com a redução na taxa de sinistralidade, 
podemos negociar preços melhores." 
 
Segundo Lucília, o POP - Programa de Orientação Pessoal - como é chamado no Albert Einstein-foi 
adotado em março de 2000 para auxiliar no combate ao estresse causado 
pelo ambiente hospitalar. O hospital já tinha uma psicóloga, mas queria dar assistência de 24 
horas aos 4 mil funcionários e seus núcleos familiares, ou seja, a todas as pessoas que moram 
com o funcionário, inclusive a empregada. "O bemestar dessas pessoas influenciam o seu bem-
estar", explica a consultora. Além do suporte pela linha 0800, o POP agrega serviços 
ambulatoriais, como fonoaudiologia, e não exclui o plano de saúde do menu de benefícios do 
hospital. Pela ADM, Cardoso conta que o PAE - Programa de Assistência ao Empregado foi 
implantado em outubro de 2000, seguindo a orientação da matriz, nos Estados Unidos. Destinado 
aos mais de 2 mil funcionários e seus cônjuge e filhos, o benefício já foi utilizado por algo entre 
14% e 18% do quadro da empresa. "Mais do que o retorno do investimento com redução do 
absenteísmo e de acidentes de trabalho, temos a motivação do funcionário, que se reflete 
imediatamente no seu desempenho e satisfação", avalia.  
 
Na Ernst Young, o PAPO - Programa de Apoio Profissional e Pessoal foi implantado em 
2002. "Quem o procura são pessoas que querem melhorar como indivíduo e não apenas 
solucionar um problema", avalia a diretora de RH Elisa Carra. O programa, diz ela, foi adotado 
porque a empresa acredita que a saúde emocional é tão importante quanto a saúde física. 
 
"Somos seres únicos, não há como entrar no trabalho e deixar os problemas na porta", 
completa. Também extensivo ao núcleo familiar, o benefício da Ernst Young subsidia consultas 
para o funcionário que precisa ir além do atendimento telefônico e abrange terapias alternativas, 
como acupuntura. 
 
FASE DE EXPANSÃO – Segundo Eliana Audi, diretora técnica da Auster, pioneira no País na 
implantação do EAP, chamado na empresa de PAP – Programa de Apoio Pessoal, as causas mais 
freqüentes das chamadas são problemas familiares e conjugais (35%); orientação sobre filhos 
(20%); dificuldades pessoais, como estresse e ansiedade (29%); e no trabalho (11%). Situações 
críticas, como verbalizações suicidas, exigem deslocamento de especialistas até o local é 
representam 5% das chamadas. "O grande benefício é socializar informações e orientações que 
são o 'pulo do gato' na conquista da qualidade de vida e do equilíbrio, especialmente para aquelas 
populações com menos recursos", avalia. 
Na Solutions LA, que atende 25 clientes na América Latina, a empresa acrescentou aos seus 
programas a orientação jurídica que, segundo a diretora clínica Liliana Scheliga, é até mais 
utilizada que o apoio psicossocial. O ano de 2003, diz ela, tem se mostrado mais aquecido na 
procura e contratação do benefício, independentemente da origem,  tamanho e segmento de 
atuação da empresa. 



 
Liliana ressalta que os programas servem como ferramenta gerencial porque, apesardo sigilo das 
informações, a empresa pode saber quais são os pontos críticos que mais afligem seus 
funcionários e, a partir daí, desenvolver ações e programas. 
 
O diretor de RH da Boehringer Ingelheim, Guilherme Cavalieri, conta que o PAE foi implantado em 
fevereiro de 2002 porque a empresa queria transformar a assistência social num trabalho de 
desenvolvimento social. "Como os recursos internos são limitados, a empresa buscou uma 
parceira no mercado para dar continuidade ao trabalho antes realizado pela assistente social", 
conclui Cavalieri. 
 
O programa, diz ele, ajuda a melhorar as relações internas, pois permite, por exemplo, que um 
supervisor se aconselhe para saber como tratar a situação de um funcionário que passa a ter 
baixa produtividade. 
 
Na primeira fase, o PAE foi destinado aos 400 funcionários da fábrica; com os resultados positivos 
- segundo o relatório entregue à Boehringer, 85% dos usuários acham que o benefício os ajudou 
na solução dos problemas -, em maio será estendido aos outros 700 profissionais. 
 
"A matriz, na Europa, não conhecia o benefício e ficou absolutamente interessada. 
Eles estão acompanhando o nosso processo para ver se, futuramente, instalam lá", orgulha-se 
Cavalieri. 
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