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Consultor recomenda a escolha de acordo com o tipo de trabalho desenvolvido na empresa 
Andrea Viallide São PauloO gerenciamento interno da saúde e o investimento estratégico em 
capital humano contribuem efetivamente para diminuir os custos com saúde nas empresas. Essa é 
a avaliação de Chuck Reynolds, presidente do The Benfield Group, consultoria para gestão de 
saúde, e pesquisador da Health Enhancement Research Organization (HERO), norte-
americana.Reynolds parte do princípio já conhecido de que funcionários saudáveis e com boa 
qualidade de vida são mais produtivos e, conseqüentemente, mais lucrativos para as empresas.  

Uma gestão de saúde eficiente, na opinião do consultor, não se resume à contratação de um 
plano ou apólice de seguro saúde. O primeiro passo é a elaboração de um "business case", um 
estudo do perfil do trabalho executado pelos funcionários – físico, intelectual, de atendimento a 
clientes ou envolvendo criação – e os problemas de saúde decorrentes."Em organizações onde 
predomina o trabalho físico deve haver atenção para os males decorrentes do esforço dos 
funcionários, como problemas ósseos e musculares, além da preocupação com acidentes. Já num 
ambiente em que o esforço é intelectual, é necessário estar atento a males como stress, 
depressão e insônia", explica Reynolds. Segundo ele, nos Estados Unidos os trabalhadores com 
depressão oneram as empresas em US$ 31 bilhões anualmente com perdas de produtividade.O 
segundo passo previsto na estratégia do consultor é levar as informações contidas no business 
case ao conhecimento da diretoria da empresa, de modo a persuadi-la a investir estratégicamente 
em saúde. Depois disso, a empresa deve destacar o foco a ser atacado. "A eficiência das 
empresas na elaboração de programas de saúde consiste em identificar o perfil e focalizar as 
necessidades dos colaboradores, que são o capital humano das corporações", diz.. O 
gerenciamento interno da saúde e o investimento estratégico em capital humano contribuem 
efetivamente para diminuir os custos com saúde nas empresas. Essa é a avaliação de Chuck 
Reynolds, presidente do The Benfield Group, consultoria para gestão de saúde, e pesquisador da 
Health Enhancement Research Organization (HERO), norte-americana.  

Reynolds parte do princípio já conhecido de que funcionários saudáveis e com boa qualidade de 
vida são mais produtivos e, conseqüentemente, mais lucrativos para as empresas. Uma gestão de 
saúde eficiente, na opinião do consultor, não se resume à contratação de um plano ou apólice de 
seguro saúde.  

O primeiro passo é a elaboração de um "business case", um estudo do perfil do trabalho 
executado pelos funcionários – físico, intelectual, de atendimento a clientes ou envolvendo criação 
– e os problemas de saúde decorrentes.  

"Em organizações onde predomina o trabalho físico deve haver atenção para os males decorrentes 
do esforço dos funcionários, como problemas ósseos e musculares, além da preocupação com 
acidentes. Já num ambiente em que o esforço é intelectual, é necessário estar atento a males 
como stress, depressão e insônia", explica Reynolds. Segundo ele, nos Estados Unidos os 
trabalhadores com depressão oneram as empresas em US$ 31 bilhões anualmente com perdas de 
produtividade.  

O segundo passo previsto na estratégia do consultor é levar as informações contidas no business 
case ao conhecimento da diretoria da empresa, de modo a persuadi-la a investir estratégicamente 
em saúde. Depois disso, a empresa deve destacar o foco a ser atacado. "A eficiência das 
empresas na elaboração de programas de saúde consiste em identificar o perfil e focalizar as 
necessidades dos colaboradores, que são o capital humano das corporações", diz.  

Nesse sentido, o plano de saúde contratado deve ser escolhido levando-se em consideração não 
apenas os preços mais competitivos – o que motiva a maior parte das empresas –, mas a atenção 



às reais necessidades dos funcionários. "A escolha de um plano de assistência médica inadequado 
pode acabar custando mais num futuro próximo. Cerca de 10% dos trabalhadores americanos 
estão fora da cadeia produtiva, devido a doenças crônicas ou incapacidade gerada no próprio 
ambiente de trabalho, e essa população é responsável por 70% dos gastos corporativos com 
saúde", conta.O programa de promoção de saúde defendido por Reynolds prevê ainda a medição 
periódica de alguns indicadores, que o consultor chama de "princípios vitais de métrica": 
satisfação dos funcionários, absenteísmo, acidentes no trabalho e qualidade na produção e no 
atendimento aos clientes. "Cada empresa tem seus parâmetros de produtividade, e o mesmo 
método deve ser usado para avaliar a eficácia do programa de saúde que foi implementado", 
explica.  

Algumas empresas já investem na formação de departamentos específicos para avaliar as 
informações pertinentes à saúde. Outras, em especial as de pequeno e médio portes, podem 
recorrer a consultorias para fazer a medição, que é necessária para que sejam comparados os 
resultados da implantação dos programas de saúde. Nos Estados Unidos, as iniciativas adotadas 
por empresas como Federal Express, Dow Chemicals, Pitney Bowes e ABB são exemplos de 
eficiência na gestão de saúde, na avaliação de Reynolds. Outros grandes grupos trilham o mesmo 
caminho, que é um diferencial competitivo. "Se a empresa não enxergar a relação entre saúde, 
aumento da produtividade, melhoria do capital humano e lucratividade, não está pronta para ser 
competitiva no mercado e terá que amadurecer suas idéias antes de enfrentar a concorrência", 
conclui.  
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