
Empresas já investem na saúde mental da equipe  
Renata de Gaspari Valdejão  
 
Oferecendo de psicólogo a pedagogo, nova geração de benefícios objetiva o bem-estar  
 
No princípio eram os planos de saúde. Para manter o funcionário saudável e produtivo, as 
empresas atentavam principalmente para seu corpo -subsidiando consultas médicas, check-ups, 
remédios. Depois vieram os incentivos financeiros: empréstimos, gratificações, programas de 
participação nos lucros. Hoje, são as cabeças -ou melhor, as mentes- dos empregados que estão 
na mira dos empregadores. 
 
"Agora é a hora de cuidar da mente dos profissionais", confirma Adilson Araújo dos Santos, 
gerente de pesquisas de remuneração da consultoria HayGroup. A nova preocupação incorpora 
bem o conceito de saúde da OMS (Organização Mundial de Saúde), definida como "um estado 
completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou 
enfermidade". 
 
Em países como os Estados Unidos, mais de 90% das corporações já têm o benefício. Não se trata 
de solidariedade: segundo o Departamento de Trabalho norte-americano, para cada dólar gasto 
em programas de assistência (psicológica, jurídica e social) aos empregados, as companhias 
economizam de US$ 5 a US$ 16. 
 
Pesquisa da seguradora Marsh & McLennan com as 50 maiores empresas dos EUA revela que 
esses programas reduziram as faltas em 21% e elevaram a produtividade em 14%, em média. 
 
Na prática 
A terceira geração de benefícios corporativos está voltada à vida pessoal dos funcionários como 
um todo. Além de psicólogos -que estão entre os profissionais mais requisitados pelo serviço-, 
psiquiatras, advogados e até pedagogos foram recrutados para ajudar em dilemas como a 
educação dos filhos, imbróglios jurídicos e dificuldades de relacionamento dos empregados. 
No Brasil, gigantes como Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Du Pont, Procter & Gamble 
e Redecard têm o benefício. 
 
O serviço é confidencial (nem o departamento de recursos humanos sabe quem participa), 
extensível a familiares, tem curta duração e é conduzido por uma empresa terceirizada. 
 
A Boehringer Ingelheim implantou o programa em 2002. "Deu muito resultado. Tivemos um 
grande "feedback" dos funcionários", afirma Valderene Batista Del Grande, analista de RH. 
 
A enfermeira do trabalho Mirtes Telles, 47, é uma das beneficiadas. Ela procurou os psicólogos do 
programa porque, depois de uma reestruturação no ambulatório da empresa, teve problemas de 
relacionamento. "Queria saber se estava agindo corretamente. O atendimento foi acolhedor." 
 
Para quem busca auxílio psicológico, o tempo de terapia (seis sessões) pode parecer curto, mas a 
proposta não é fazer um tratamento psicoterapêutico tradicional. "A idéia é trabalhar o problema 
específico do funcionário. A terapia é focal", diz Rita Passos, sócia da Solutions Latin America, que 
presta serviços de assistência funcional a outras empresas. 
 
Distúrbios mais graves ou que precisem de acompanhamento duradouro são encaminhados a 
outros profissionais. 

 
 
Leia Mais 
 
Prioridade é dividir os altos custos  
 
O plano de saúde é o benefício mais popular do Brasil. Praticamente 100% das empresas dizem 
oferecê-lo a seus funcionários. Seu custo, no entanto, é alto, o que está levando a uma mudança 



de estratégia. As palavras de ordem hoje no setor são co-participação e gerenciamento de riscos 
e casos. 
 
Estudo da Mercer mostra que reduzir os custos dos planos de saúde é prioridade para 55,4% das 
empresas. Embora impopular, a co-participação cresce nesse cenário -76% das empresas já 
repassam, em média, 17% dos custos do plano ao funcionário, informa a Towers Perrin. 
 
A outra solução, que não mexe no bolso dos colaboradores, é mapear a população de funcionários 
e dividi-los em categorias que vão de doentes críticos a saudáveis. 
 
Na base da pirâmide (80%) estão os saudáveis, com os quais são gastos 20% do orçamento da 
saúde. No topo, aparecem os doentes em estado crítico (0,8%) e os que convivem com moléstias 
crônicas (7%). Apesar de menos numerosos, eles são os que mais geram despesas às empresas: 
consomem, juntos, 28% da receita. 
 
A conclusão é que programas de prevenção, isoladamente, não resolvem. "Só usam as academias 
de ginástica os que já estão saudáveis. Investir na academia sem saber quem são os diabéticos, 
por exemplo, não faz sentido", pondera Francisco Bruno, da Mercer. "Se for o caso, a empresa 
pode até investir na distribuição gratuita de algum medicamento." 
 
Para completar a assistência, só 57% oferecem check-up aos funcionários, diz a Mercer, e 
praticamente só aos executivos. O exame custa, em média, de R$ 1.450 ("classic") a R$ 2.060 
(executivo). 
 

 
 

 
Leia mais 
 
Curso corporativo cresce 1.100%  
Ariel Kostman  
 
Quantidade total de universidades ligadas a empresas passou de 10 para 120 nos últimos sete 
anos 
 
O mundo acadêmico, formado por universidades e faculdades tradicionais, já não dá conta das 
necessidades do mundo corporativo. Hoje, as empresas têm pressa e querem programas que 
atendam exatamente às suas demandas para superar a concorrência. 
 
Esse é o principal motivo do crescimento espantoso no número de universidades corporativas e de 
cursos sob medida para companhias no Brasil. "No final dos anos 90, existiam cerca de dez 



universidades corporativas no país. Hoje, são mais de 120", diz a professora da Faculdade de 
Economia e Administração da Universidade de São Paulo Marisa Eboli, autora do livro "Educação 
Corporativa no Brasil: Mitos e Verdades" (ed. Gente). 
 
Nos EUA, esse mercado também cresce. Em 1988 o país tinha 400 universidades corporativas. 
Hoje, são 2.000 (400% a mais), e as projeções indicam que, em dez anos, o número de 
universidades corporativas ultrapassará o de instituições tradicionais. 
 
Sob medida 
Junto com as universidades corporativas, ganham cada vez mais espaço os cursos personalizados. 
"Você obtém mais resultados em um tempo menor porque o aluno recebe exatamente a 
informação de que precisa", diz Luca Borroni, coordenador dos cursos "in company" do Ibmec, 
onde a demanda por aulas "sob medida" cresceu 25% em 2004. 
 
Para os alunos, a ênfase na prática agrada. Peterson Silva Judaber, 33, consultor financeiro do 
Grupo Telefônica, faz MBA específico para a empresa e elogia o fato de "estudar coisas mais 
relacionadas ao dia-a-dia". Mas, para o MEC (Ministério da Educação), relegar a teoria a segundo 
plano tem desvantagens. 
 
Menos subsídios 
Ao mesmo tempo em que investem na educação corporativa, as empresas estão mais 
parcimoniosas na hora de patrocinar cursos tradicionais para a equipe. 
Na Fundação Dom Cabral, a quantidade de alunos patrocinados nos cursos de MBA caiu 10% nos 
últimos anos. "Hoje, a maior parte dos nossos cursos é personalizada", diz o diretor de 
desenvolvimento, Carlos Arruda. 
 
Na Brazilian Business School (BBS), só 7% dos alunos tiveram os cursos totalmente pagos pelas 
empresas no ano passado. "As companhias querem cursos mais rápidos e com custo menor", diz 
Giselle Guimarães Ramos, gerente comercial da instituição. 
 
A razão é simples. Antes de investir na educação do funcionário, os empregadores querem saber 
qual retorno terão. "As empresas perceberam que o pagamento de cursos deve estar vinculado a 
um plano de carreira", diz Marcio Zanetti, diretor da consultoria Watson Wyatt. "Senão o 
funcionário conclui o curso e vai procurar outro emprego." 

 
 
Leia Mais 
 
Empresa valoriza diploma normal  
 
Nas universidades corporativas não há diplomas reconhecidos pelo Ministério da Educação nem 
parâmetros curriculares estabelecidos pelo governo. Com ênfase na prática, o formato conquista 
as empresas, mas via de regra é menos vantajoso para o funcionário do que um curso tradicional, 
com diploma e avaliação. "O diploma faz diferença", defende Joel Souza Dutra, diretor da FIA 
(Fundação Instituto de Administração), ligada à Faculdade de Economia e Administração da USP. 
 
"Não há dúvida de que o mercado valoriza mais um MBA tradicional do que um curso 
personalizado. Por isso, do ponto de vista do funcionário, [o tradicional] é mais interessante." 
Outra desvantagem dos programas sob encomenda formulados para uma empresa específica é 
que eles não dão aos funcionários a oportunidade de entrar em contato com diferentes públicos e, 
assim, promover "networking". 
 
"Nos cursos personalizados o processo é muito fechado. Os alunos não têm contato com pessoas 
de outras empresas, e isso é negativo", afirma Carlos Arruda, diretor da Fundação Dom Cabral. 
Contra isso, a instituição criou programas em consórcio, que congregam um conjunto de 
empresas com objetivos semelhantes. Assim, os executivos podem trocar experiências em sala. 
 



Renato Janine Ribeiro, diretor de avaliação da Capes, órgão do Ministério da Educação 
responsável por avaliar os programas de pós-graduação, diz que os MBAs não são avaliados, o 
que impede uma verificação sobre sua qualidade. No entanto, Janine concorda que, do ponto de 
vista das empresas, eles podem ser interessantes. "Para o empregador, dar ao funcionário uma 
capacitação de três meses pode ser mais importante do que um mestrado", diz. 
 
Convênio empresarial pode virar lei  
Renata Gaspari Valdejão 
 
76% das empresas ofereciam plano odontológico em 2004; qualidade ainda é irregular  
 
A Comissão de Seguridade Social e Família, da Câmara dos Deputados, aprovou em maio um 
substitutivo alterando a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para obrigar as empresas a 
manter serviço de assistência odontológica aos funcionários. O texto será apreciado por duas 
comissões e depois segue para o Senado. 
 
Os empresários terão um ano para se adequar, a partir da data da aprovação, mas muitos já 
oferecem -e cada vez mais- a assistência no pacote de benefícios. Dados da consultoria Towers 
Perrin mostram que a quantidade de companhias que oferecem o serviço cresceu de 67%, em 
2002, para 76%, em 2004. 
 
A expansão motivou o surgimento de empresas de odontologia de grupo, muitas delas com planos 
a custos mínimos. Segundo estudo da consultoria Deloitte, planos com cobertura básica custam, 
em média, R$ 10 por funcionário. A assistência intermediária sai por R$ 15, e a total, por R$ 22. 
 
Qualidade 
Mas o que dizer da qualidade dos serviços prestados? "Depende muito do tipo de plano. Há os de 
boa qualidade, com rede credenciada adequada e até alguma possibilidade de reembolso na livre 
escolha. Por outro lado, também podemos encontrar planos com atendimento restrito a um 
dentista interno, sem abrangência para dependentes ou mesmo convênios contratados com 
alguma clínica específica, o que retira do empregado a possibilidade de escolha", diz Francisco 
Bruno, consultor na área de saúde da Mercer. 
 
Segundo ele, a maioria das tabelas de remuneração de dentistas conveniados é muito defasada 
em relação aos preços de mercado, o que "certamente afeta a qualidade do serviço prestado". 
Para medir o quesito, a pesquisa da Towers Perrin perguntou quais os principais problemas das 
empresas com seus planos odontológicos. Entre as cinco respostas mais ouvidas, a campeã foi 
"insatisfação dos usuários" (21%). Também apareceram no topo "insatisfação com a operadora" 
(10%) e "insatisfação com a rede credenciada" (8%). 
 
O Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo (Sinog), que congrega 135 
operadoras do país, afirma que o "mercado paralelo prejudica o setor". 
 
Divisão de despesas 
Seguindo a mesma tendência dos planos de saúde, a co-participação do funcionário no plano 
odontológico é praticada por 75% das empresas (a parcela do empregado é de 22%, em média). 
A julgar pelas informações acima, a analista de faturamento Adriana Regis, 30, pode ser chamada 
de uma "profissional de sorte". Seu plano odontológico é totalmente custeado pela empresa onde 
trabalha, a Unimed do Brasil. Com cobertura completa, é extensivo aos dependentes e agregados 
(pais e irmãos). "Estou muito satisfeita. Pago uma mensalidade pequena e minha dentista aceita o 
plano que tenho." 
 
Seu caso é uma exceção. Em geral, ainda há poucas empresas oferecendo o plano completo, 
mesmo nos cargos mais altos. Estudo da Deloitte mostra que 50,6% das firmas financiam 
integralmente os planos aos seus gerentes. Dessas, porém, a maioria (33%) paga só a cobertura 
básica. 
 



A ênfase é ao tratamento preventivo, às cirurgias, à dentística restauradora e à endodontia 
(tratamento de canal). A cobertura para ortodontia e prótese é incomum e restrita à diretoria. 

 
 
Leia Mais 
 
Segmentação prejudica o setor  
 
"Esse sistema precisa se profissionalizar", afirma o cirurgião-dentista Carlos Squillaci, presidente 
do Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo (Sinog). "O mercado paralelo só 
complica. São as pequenas empresas, que não têm estrutura, que comprometem o setor." 
Segundo ele, as associadas ao Sinog não tiveram nenhuma queixa registrada no último 
levantamento do sindicato, feito em parceria com o Procon (Fundação de Proteção e Defesa do 
Consumidor). 
 
Renato Velloso, diretor comercial da OdontoPrev, uma das líderes do setor, com 1 milhão de 
usuários, diz que o problema está na segmentação do mercado. Segundo a ANS (Agência Nacional 
de Saúde Suplementar), há hoje 567 operadoras no mercado, com 5,2 milhões de beneficiados. 
Dessas, 16 são de grande porte, concentrando 2,7 milhões de usuários. O saldo restante de 
clientes é atendido por 551 firmas. 
 
"A visão de insatisfação era muito maior antes da regulamentação do setor, em 1998", afirma 
Velloso. Com a publicação dos regulamentos, diz ele, a tendência é que as grandes se consolidem, 
e as pequenas desapareçam. "É uma questão de mercado. Quanto mais a informalidade 
desaparecer, mais aumentará a satisfação." 
 
Para contratar uma operadora de qualidade, o Sinog aconselha o empresário a checar se ela é 
regulamentada pela ANS e se há reclamações no Procon. Também é possível recorrer ao Sinog. 
 

 
 
 
 
 



 
Leia mais 
 
75% investem na aposentadoria  
Ariel Kostman 
 
Planos empresariais são o benefício que mais cresce no país; só 12% das firmas bancam custo 
total 
 
A oferta de planos complementares de previdência é um dos benefícios que mais têm crescido nos 
últimos anos. Hoje, 75% das empresas oferecem o proveito -no ano passado, eram 66%, 
segundo estudo da Towers Perrin. 
 
Em março deste ano havia 124.805 planos empresariais no país, uma alta de 69% em relação aos 
73.869 planos registrados no mesmo mês de 2004. 
 
Segundo analistas, a previdência complementar se transformou em um dos principais atrativos 
para que a empresa consiga atrair e manter talentos. 
 
"A percepção de que o sistema público está esgotado e de que o teto da aposentadoria pública 
terá cada vez menos poder de compra é o que impulsiona o mercado", diz Osvaldo Nascimento, 
presidente da Associação Nacional da Previdência Privada (Anapp). "O mercado vem dobrando a 
cada dois anos e deve prosseguir nesse ritmo", completa. 
 
Apesar da correria pela aposentadoria privada, Cássia Royo, supervisora de recursos humanos da 
KPMG, relativiza o benefício e afirma que poucos o conhecem bem. "A maioria das pessoas não 
faz idéia de como os planos funcionam. Muitos não sabem que, se saírem da empresa antes de 
um prazo estipulado, só receberão de volta a parte que investiram, mas não o dinheiro colocado 
no plano pela empresa", conta. 
 
Meio a meio 
O benefício ganha importância conforme cresce o déficit da previdência social pública. Para 
garantir o fechamento das contas, contudo, menos empresas arcam integralmente com o custo da 
previdência privada da equipe. 
 
Em 2000, 21% das empresas bancavam todos os custos. No ano passado, esse número caiu para 
12%. A prática mais comum no mercado, adotada por 40% dos empregadores, é dividir o 
investimento meio a meio com seus funcionários. 
 
As modalidades mais comuns são o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e o VGBL (Vida 
Gerador de Benefício Livre). Ambos são de contribuição definida, ou seja, o funcionário sabe o 
valor das contribuições a serem pagas, mas não o valor do benefício a ser recebido na 
aposentadoria. 
A diferença está no acerto de contas com o Imposto de Renda. O PGBL é indicado para quem faz 
a declaração no formulário completo. O VGBL favorece quem faz a declaração simplificada. 

 
 
Leia Mais 
 
Nova regra privilegia longo prazo  
 
Desde janeiro deste ano houve mudanças nas regras dos planos de previdência privada. Agora, 
são dois os modelos de tributação. O que já existia segue a tabela progressiva do Imposto de 
Renda e incide de acordo com o valor do resgate, no caso do PGBL, e sobre a rentabilidade, no 
caso do VGBL. 
 



O novo modelo privilegia o longo prazo. Para até 24 meses, a alíquota de Imposto de Renda é de 
35%. A cada dois anos, são reduzidos cinco pontos percentuais dessa taxação, que pode atingir o 
mínimo de 10% após dez anos. 
Com isso, a previdência se tornará mais rentável que fundos de investimento apenas se a reserva 
ficar intocada por um prazo superior a quatro anos. "Muita gente usava a previdência privada 
como aplicação. Agora não é mais vantajoso", diz Newton Conde, diretor da Conde Consultoria. 
"Comparados os riscos e a rentabilidade, os planos privados são um ótimo investimento", afirma 
José Ronoel Piccin, presidente da Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, 
Administração e Contabilidade). 

 
Leia mais 
 
Alto escalão ganha carro blindado  
Ariel Kostman 
 
Quase metade das empresas reforça a segurança dos seus presidentes; país tem 30 mil blindados 
 
No mundo corporativo de hoje, já não basta ceder, como benefício, um carro a presidentes e 
diretores de empresas: é preciso blindá-lo. Pesquisa da consultoria Mercer com 205 companhias 
mostra que quase a metade delas (44%) já fornece um blindado a seus presidentes, um 
crescimento considerável em relação a 2003, quando 38% ofereciam o reforço. 
 
O mesmo levantamento revela ainda que 19% das companhias estendem o pagamento do serviço 
a diretores. Blindar um veículo custa, em média, R$ 56 mil. 
 
O motor desse avanço são os altos índices de criminalidade nas grandes capitais brasileiras. "Já 
existem empresas que blindam carros até para os gerentes", afirma Franco Giaffone, sócio da 
empresa de blindagem G5 e presidente da Abrablin (Associação Brasileira de Blindagem). 
 
Giaffone estima que, hoje, de cada 10 blindagens de carro, 6 sejam pagas por pessoas jurídicas. 
Há dois anos, eram 4 em cada 10. A frota total de blindados, hoje na casa dos 30 mil, cresce à 
taxa de 10% ao ano. Os veículos mais procurados, diz, são Toyota Corolla, Volkswagen Golf e 
Audi A3. 
 
Transporte 
O benefício de fornecer um automóvel comum para o topo da pirâmide empresarial já é uma 
prática consolidada, presente em mais de 90% das empresas. Além de presidentes (74%) e 
diretores (84%), 65% dos gerentes de primeira linha e 32% dos gerentes de segunda linha têm o 
benefício. 
 
 
Mais do que status, o extra traz economia. Segundo projeção da consultoria Watson Wyatt, para 
um funcionário que recebe um salário de R$ 10 mil mensais, um carro concedido pela empresa 
representa uma remuneração indireta de mais R$ 2.000. 
 
Modalidades 
Para fugir dos gastos administrativos e com a manutenção dos veículos, as empresas estão 
deixando de ter frota própria e optando por leasing, concessão de verba para o executivo comprar 
seu próprio carro (de R$ 49 mil, para gerente de segunda linha, a R$ 135 mil para presidente) e, 
mais raramente, aluguel. 
 
No leasing, o veículo fica alienado em nome da instituição que cedeu o carro. O prazo de 
utilização do veículo varia entre 12 e 36 meses e, nesse período, a empresa paga um "aluguel". 
Ao final do período, pode-se quitar a dívida (leasing financeiro) ou devolver o bem (leasing 
operacional). 
 
"Dar o dinheiro à pessoa é uma maneira muito menos burocrática, o que acaba gerando economia 
para a empresa", defende Cássia Royo, supervisora de recursos humanos da KPMG. 



Segundo ela, em algumas companhias, após um prazo determinado, o funcionário passa a ser 
proprietário do veículo. "Por ser um benefício visível, a concessão do carro muitas vezes acaba 
sendo um fator importante para atrair um executivo." 

 
 
Leia Mais 
 
Vale-refeição de papel será extinto  
 
Até o fim de 2006, os 6 milhões de trabalhadores que recebem tíquetes de vale-refeição em papel 
terão cartões eletrônicos, estima o presidente da Associação das Empresas de Refeição e 
Alimentação Convênio para o Trabalhador, Artur Almeida. "Até o final de 2005, 100% dos nossos 
clientes terão cartão", diz o presidente do Grupo VR, Claudio Szajman. 
 
O benefício é oferecido por 95% das empresas, segundo a Towers Perrin. No nível operacional, o 
início de carreira, representa R$ 286,70 por mês (considerando tíquetes diários de R$ 12). 
Do nível de supervisor ao de diretoria, o vale-refeição significa acréscimo de R$ 336,12 mensais. 
 

 
Leia mais 
 
Meta é equilibrar vida e trabalho  
Renata Gaspari Valdejão 
 
Equipes mais jovens buscam bônus em dinheiro; indústria prioriza qualidade de vida e 
flexibilidade 
 
Um pacote de benefícios que privilegie a qualidade de vida ou uma política de remuneração 
variável que pode quintuplicar o salário anual? Se você pudesse, qual das opções escolheria? 
 
Para suavizar o dilema, a maior parte das grandes empresas tenta contemplar as duas opções. 
 
"Tudo depende do tipo de companhia e da sua população de funcionários", raciocina Marcelo 
Ferrari, consultor na área de remuneração da Mercer. "Se 80% de seu quadro é composto de 
jovens, é preciso considerar o fato. Eles preferem dinheiro." 
 
Alguns setores pendem naturalmente para o lado do cifrão. É o caso do farmacêutico e do 
financeiro, por exemplo. No primeiro, 77% das empresas já oferecem planos de incentivo de 
longo prazo, de acordo com pesquisa da consultoria HayGroup. Entre as instituições financeiras, 
esse tipo de remuneração está presente em 85% das companhias. 
 
"O pessoal de linha de frente dos bancos e o do setor farmacêutico têm cotas muito definidas a 
serem cumpridas", diz o professor André Fischer, da FEA/USP. 
Ricardo Coelho, 35, gerente de planejamento financeiro da farmacêutica Bristol-Myers Squibb, 
valoriza a qualidade de vida, mas não dispensa o reconhecimento financeiro que recebe da 
empresa. "Sem isso, acho que haveria uma fuga de talentos", afirma. 
 
Tipos de bônus 
A forma de remuneração variável mais popular é a participação nos lucros e resultados (PLR): 
82% das empresas a adotam. Os bônus e gratificações são praticados em 96% das companhias, 
mas destinados apenas aos executivos. 
 
Incentivos de longo prazo (ILP) são exclusivos de diretores e presidentes de 44% de corporações. 
O grupo Accor, que reúne 28 marcas, não se restringe a essas práticas. Como incentivo, já 
distribuiu cartões de débito com crédito para gastar em locais credenciados. O valor pode atingir 
até 75% de um salário. No ano passado, o grupo distribuiu R$ 18,4 milhões em remuneração 
variável. 
 



Mas se o profissional prioriza mais tempo para a família, Fischer aconselha a procurar uma 
companhia cujo foco esteja no relacionamento com o consumidor, e não em números. "Um 
laboratório de exames médicos, por exemplo, não vai poder remunerar por performance", diz. 
O reduto das empresas "ligadas" na qualidade de vida é a indústria, mas há exemplos também no 
comércio varejista. 
 
Representante do primeiro setor, a Procter & Gamble desenvolveu um programa de horário 
flexível. O profissional escolhe entre 8h, 8h30 ou 9h para entrar e 17h, 17h30 e 18h para sair. 
Além disso, testam diminuir a jornada em até quatro horas semanais. 
 
No grupo Pão de Açúcar, uma das atrações é o programa que ajuda empregados a trabalhar perto 
de casa. A chefe de seção Fabiana Pereira da Silva, 20, foi beneficiada. Moradora da Mooca (zona 
leste), ela trabalhava na unidade da Ricardo Jafet (Vila Mariana, zona sul) do Extra, um dos 
supermercados da rede. Quando ficou sabendo da inauguração de uma loja na Mooca, inscreveu-
se no programa. Foi transferida três dias depois. Hoje, mora a duas quadras do trabalho. 
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