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Grandes companhias perceberam que o sobrepeso e a obesidade prejudicam a produtividade. 
Conscientes de que podem contribuir para a saúde e o emagrecimento dos funcionários, 
algumas empresas como Petrobras, Votorantim, Banco Central e Xerox do Brasil aderiram ao 
programa "at work" do Vigilantes do Peso. Nas experiências mais recentes, os profissionais da 
Siemens perderam, juntos, 700 quilos, e dois grupos formados na Johnson & Johnson ficaram 
150 quilos mais magros. Um reflexo desses programas é a auto-estima melhor.  
 
Menos peso e mais saúde nas empresas 
 
Companhias aderem a programa dos Vigilantes do Peso para ajudar funcionários. Estar acima 
do peso ideal incomoda qualquer pessoa. E, nos últimos anos, passou a incomodar também as 
empresas. Companhias como Varig, Petrobras, Eletrobrás, Vale do Rio Doce, Net, Banco 
Central, Xerox do Brasil, Shell do Brasil e Votorantim aderiram ao programa "at work" do 
Vigilantes do Peso. "A iniciativa foi criada há oito anos com o objetivo de atrair os homens, 
principalmente executivos, para as reuniões. Os encontros eram vistos como tipicamente 
femininos", explica Fernanda Fernandes, gerente de marketing do Vigilantes do Peso.  
 
Além de atrair mais os homens, as reuniões nas empresas atraem também quem não encontra 
tempo para participar dos grupos tradicionais. "As organizações perceberam que um 
funcionário bem alimentados e sem sobrepeso é mais saudável, tem melhor auto-estima e 
produz mais", diz Fernanda. No ambiente corporativo, o foco não é exclusivamente no 
emagrecimento, mas também na reeducação alimentar.  
 
Segundo a gerente de marketing do Vigilantes do Peso, durante o expediente o tempo para se 
alimentar é reduzido e algumas vezes não é possível seguir horários regulares para fazer as 
refeições. Outras vezes os profissionais comem sem prestar atenção no que estão ingerindo, 
diante do computador como uma forma de compensar o estresse e a pressão.  
 
Por isso, o principal desafio a ser enfrentado para a perda de peso é a mudança dos hábitos 
alimentares. "Todo mundo sabe que se comer menos vai emagrecer. O que pretendemos é 
ajudar as pessoas a mudarem o modo como comem. Em nossos encontros desmistificamos a 
idéia de que ingerir alimentos mais saudáveis não é gostoso", esclarece.  
 
O programa dura dez semanas e pode ser prorrogado. Durante esse período, acredita-se que é 
possível emagrecer de cinco a dez quilos. Há companhias que mantêm os encontros durante 
anos. "Na pior das hipóteses, as pessoas realizam pequenas mudanças na sua rotina, 
melhorando sua qualidade de vida, como beber mais água durante o dia", afirma Fernanda. "A 
reeducação alimentar, na verdade, leva muito mais tempo, mas já há um aprendizado razoável 
durante o at work", complementa.  
 
Os benefícios do programa são reconhecidos pelas empresas. Segundo a Dra. Maria Cristina 
Nader, gerente do departamento de saúde e bem-estar da Siemens, além de estimular a 
adoção de hábitos alimentares mais saudáveis, o programa fez crescer a disposição dos 
funcionários e reduziu os efeitos nocivos do estresse diário. "Os que participaram das reuniões 
formam equipes mais integradas e leves. Só em São Paulo ficamos 700 quilos mais magros."  
 
Na Johnson & Johnson, um programa piloto implementado no segundo semestre do ano 
passado com duas turmas, uma em São Paulo e outra em São José dos Campos, tornou os 
participantes 150 quilos mais magros. De acordo com Heloisa Ribeiro, coordenadora do 
Programa de Assistência ao Empregado (PAE), a maioria não era obesa, tinha apenas 
sobrepeso. "Todos perderam peso e ganharam auto-estima. Tornaram-se mais confiantes na 
vida pessoal e profissional e, sem dúvida alguma, estão mais saudáveis." Maria Bastos, 
assistente executiva da área de saúde, segurança e assuntos ambientais para América Latina e 
Caribe da Johnson & Johnson terminou 2005 quatro quilos mais magra e mantém a boa forma 
até hoje. "Passei a comer mais frutas e legumes e menos frituras e refrigerantes.  



Também descobri que é importante comer mais vezes - pelo menos quatro vezes ao dia -, mas 
fazer refeições menores", conta.  
 
"A partir do programa me conscientizei da necessidade de praticar atividade física com 
regularidade. Eu fazia exercícios de vez em quando. Agora quase diariamente caminho depois 
do trabalho", diz Maria que, aos 53 anos, está se preparando para entrar na terceira idade com 
muita saúde.  
 
Além de influenciar a saúde, a gordura pode interferir na contratação de profissionais. A "A 
Contratação, a Demissão e a Carreira dos Executivos Brasileiros", realizada entre os meses de 
maio e julho de 2005 pelo Grupo Catho junto a 31 mil executivos, identificou que 65% dos 
presidentes e diretores têm alguma restrição na contratação de pessoas obesas. O 
levantamento também indicou que os magros ganham mais. Cada ponto a mais no Índice de 
Massa Corporal (IMC) diminui em R$ 92 o ganho mensal de um gerente, por exemplo.  
 
"Todas as pessoas com excesso de peso têm maior chance de desenvolver doenças 
oportunistas, como problemas de coração, joelho e coluna", diz Fernanda, do Vigilantes do 
Peso. "Acredito que não haja um preconceito em relação à gordura, mas sim a preocupação 
em contratar profissionais com menos probabilidade de ficarem doentes."  
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 maio 2006, Plano Pessoal, p.  C-8.   
 


