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J.M.P. foi demitido por alegada justa causa, com muito estardalhaço e sem direitos 
trabalhistas. Executivo em posto de decisão, foi flagrado consumindo "uma ínfima 
quantidade de cocaína", como relatam os colegas. J.M.P. processou a empresa e 
ganhou. Recebeu uma milionária indenização com base na resolução da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), que classifica dependência química como doença. Corria 
então o final dos anos 80 e, a partir daquele episódio particular, as corporações em 
geral vêm formulando e reformulando suas políticas em relação a funcionários que 
usam, abusam das drogas ou dependentes. 
 
"Empresários precisam entender que tratar problemas de saúde diminui os custos e 
melhora a produtividade", diz a psicóloga Neliana Figlie, coordenadora do ambulatório 
de álcool da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas (Uniad) da Unifesp. "É muito 
mais econômico tratar o dependente que demitir." Quando a empresa tem uma política 
clara em relação às drogas, como parte de um programa de educação para a saúde, o 
funcionário se sente confortável para pedir ajuda, concorda a psicóloga Silvia Azevedo, 
especializada no tratamento de dependentes.  
 
Os números da dependência confirmam as advertências. No Brasil, o custo econômico 
do abuso de substâncias químicas representa 7,9% do PIB. São cerca de US$ 48 
bilhões consumidos anualmente com tratamentos médicos, perda de produtividade e 
acidentes em geral ligados à dependência, segundo estimativas do Grupo 
Interdisciplinar de Estudo de Álcool e Drogas (Grea). Desse total, 5,4% são gastos com 
recuperação de dependentes de álcool. 
 
A dependência do álcool atinge entre 10% e 15% da população brasileira, segundo 
dados da Unifesp. Outros 4% são dependentes de cocaína e ainda outros 6% 
dependentes de maconha. O Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 
Psicotrópicas (Cebrid), que faz levantamentos periódicos em hospitais e clínicas 
psiquiátricas, comprova o crescimento da dependência. Entre 1988 e 1999 foram 
analisadas 726.429 internações das quais 90% estavam relacionadas ao álcool.  
 
Desde o final dos anos 1980, contudo, os estragos provocados por outras drogas vêm 
ganhando proporção. Internações por causa de psicotrópicos passaram de 4,7% em 
1988 para 15,5% em 1999, o último período analisado. Naquele ano foram notificadas 
44.680 internações, das quais 84,5% por álcool; 8,3% por múltiplos psicotrópicos; 
4,6% por cocaína; 1,3% por maconha; 0,2% por solventes, entre outros. 
 
Na tentativa de brecar a evolução desses números, as corporações vêm se 
mobilizando. Segundo a advogada trabalhista Deise Botelho, a quantidade de 
empresas que implantam, ampliam ou reformulam seus programas de educação, 
prevenção e detecção aumenta 400% a cada ano. A iniciativa tem relação direta com o 
artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que destaca a embriaguez 
como um dos motivos de demissão por justa causa, mas que há muito tempo já foi 
atropelado pela decisão da OMS. 
 
A CLT é de 1943, mas a reformulação oficial do artigo 482 só veio em 1976, nove anos 
depois de a dependência estar classificada como doença. A nova ordem brasileira, 
contudo, ainda era deficiente: incriminava tanto o traficante como o cidadão flagrado 
por porte de droga para consumo próprio. Só em 2002 a lei passou a conferir 



tratamento específico para usuários. "Em princípio, o usuário deixa de ser criminoso", 
explica Deise. "Mas está sujeito a penas sociais e comunitárias que, se não cumpridas, 
podem evoluir para medidas alternativas." 
 
Para prevenir que o usuário chegue ao estágio da dependência, a Philips do Brasil 
revitalizou seu programa antidrogas no ano passado. O novo código é claro: "É 
proibido portar drogas, comercializar, usar e trabalhar alcoolizado ou drogado", diz a 
nova ordem, segundo a coordenadora do departamento de saúde da Philips, Elizabeth 
Amadei. Novos contratados já firmam o termo-compromisso; antigos funcionários 
assinaram um adendo ao contrato de trabalho. Hoje, os 4.202 empregados diretos 
estão cientes de que dependência química é doença e quem estiver com o problema 
precisa se tratar.  
 
Nem sempre as decisões são tão práticas quando o assunto é prevenção. Na Líder Táxi 
Aéreo, o método adotado é o de teste. "Como a legislação brasileira não contempla um 
programa antidrogas cada empresa vai definindo seus próprios métodos", explica o 
comandante Tomaz Jéferson Vaz de Oliveira, da Líder. "Nosso programa nasceu por 
exigência de uma multinacional, mas acabou sendo pioneiro em segurança de vôo", 
conta o comandante. Entre formulação e aplicação, o programa antidrogas consumiu 
quase três anos. Hoje os 180 pilotos dos 19 jatos e 30 helicópteros, além de 
mecânicos e pessoal de atendimento de pista, já passaram pelas etapas de 
esclarecimento e aplicação dos testes de urina. A próxima etapa é ampliar os exames 
para todo o quadro, com cerca de mil funcionários.  
 
"Não há receita ideal para programas de prevenção", explica a psicóloga Silvia 
Rezende. "Como corporações têm históricos diferentes os programas precisam atender 
as necessidades de cada uma." O programa de prevenção da Volkswagen, por 
exemplo, passou por muitas reformulações desde que foi implantado, há 31 anos. 
"Começamos apenas com dependentes de álcool e com tratamentos internos", conta 
Maria Teresa Sedlmeyer, coordenadora do serviço social.  
 
Dos atendimentos laboratoriais a Volkswagen evoluiu para parcerias com grupos 
externos de apoio e auto-ajuda e, mais tarde, com clínicas de recuperação. Além de 
equipes de sensibilização, a empresa mantém grupos de auto-ajuda para os familiares. 
O balanço é altamente positivo. O índice de recuperação é de até 60%, enquanto cerca 
de 62% retornam aos estudos. A freqüência constante nas reuniões dos grupos de 
auto-ajuda é responsável pela drástica redução nas internações na Volkswagen: de 
150 em 1996 caíram para nove em 2002. No mesmo período houve ainda uma 
redução de 58% da média de dias não trabalhados. 
 
Absenteísmo é o primeiro sinal de que o funcionário pode estar envolvido com algum 
tipo de droga. Segundo dados da advogada Deise Botelho, colaboradores 
comprometidos registram cinco vezes mais faltas injustificadas e são responsáveis por 
15% a 30% dos acidentes de trabalho, além de render três vezes mais licenças 
médicas que qualquer outro doente. Deise ainda tem outros dados: dependentes são 
um terço menos produtivos, registram oito vezes mais internações hospitalares e têm 
cinco vezes mais probabilidade de entrar com pedidos de indenização em caso de 
dispensa. 
 
O alto custo da rescisão contratual e de eventuais processos contra a empresa foram 
argumentos que levaram a Sabesp a formatar seu programa de prevenção há quase 
dez anos. "Nossa preocupação era a qualidade de vida do funcionário, mas 
principalmente o valor humano que se perdia em caso de dispensa", conta Regina 



Fevereiro, analista de RH da Sabesp. "A empresa investe alto em treinamento e, até 
por uma questão de economia, não pode perder o funcionário para as drogas." Com 
base nisso, o programa tem como linha mestra treinar as chefias para identificar os 
sinais principais do uso de drogas, abordar e oferecer tratamento. "Tudo dentro do 
mais absoluto sigilo." Nem sempre as primeiras abordagens são bem-sucedidas. 
"Dependência é a doença da negação", lembra Regina. É por isso que as chefias estão 
capacitadas para insistir muito. 
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