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Empresas investem em programas internos de prevenção e combate a vícios. 
 
Prejuízos para a saúde do trabalhador e para as finanças da empresa. Seja por responsabilidade 
social ou pelos gastos com perdas patrimoniais, por queda na produtividade ou aumento com 
despesas médicas, o assunto drogas está deixando de ser tabu no universo corporativo. Enquanto 
no Brasil o problema começa a ser pesquisado e debatido, nos Estados Unidos já se sabe quanto 
as companhias perdem por ano por causa de vícios como maconha, cocaína, cigarro e álcool: 
US$100 bilhões.  
 
A cifra, alarmante, foi apresentada pela psicóloga americana Karen Garret, diretora da River 
Region Human Services, ONG dedicada à qualidade de vida, que participou do III Encontro 
Interagir de Empresas, realizado em maio, no Rio. Presentes ao evento, que contou com o apoio 
do Consulado dos Estados Unidos, estavam Petrobras Distribuidora, Light, Furnas e Eletronuclear, 
entre outras. 
 
A assistente social da Eletronuclear Joanna Elisenbusch, que participou do encontro pela empresa, 
informa que a idéia é implementar uma política de grande âmbito:  
 
— Nós temos técnicos que são altamente treinados, ninguém é descartável. A recuperação desses 
funcionários interessa à empresa. 
 
Segundo Karen Garret, cerca de 40% de todos os acidentes de trabalho estão relacionados ao 
consumo de drogas, álcool e tabaco. Isso porque esses funcionários trabalham com 67% de sua 
capacidade produtiva. Além disso, os profissionais dependentes químicos faltam 2,5 vezes mais, 
chegam tarde três vezes mais e usam cinco vezes mais os serviços de assistência médica: 
 
— Tudo deve começar com uma política antidrogas que se dissemine por toda a empresa, após 
um profundo trabalho de educação em todos os níveis hierárquicos. 
 
Para a psicóloga Ana Cristina de Melo e Souza, de Furnas, essa é a grande dificuldade. A empresa 
desenvolve desde 1988 um programa de prevenção e tratamento, sendo uma das pioneiras no 
Brasil: 
 
— A detecção depende muito do preparo dos chefes e, com tantas prioridades de qualificação 
profissional, fica difícil capacitar também o corpo gerencial para que saiba fazer esse 
encaminhamento. 
 
Karen conta ainda que muitas empresas, em países em que a lei permite, estão submetendo 
funcionários a testes toxicológicos, na admissão ou por sorteio a qualquer hora. No Brasil, no 
entanto, a prática não é permitida, explica a procuradora do Ministério Público do Trabalho 
(MPT/RJ), Lisyane Chaves Motta: 
 
— Apesar de muitas empresas alegarem o direito constitucional à propriedade, prevalece o direito 
à privacidade do trabalhador. Os limites individuais estão assegurados na medida em que não 
comprometem a segurança coletiva — explica a procuradora do Trabalho. 
 
Segundo Lisyane, até poucos anos atrás, a dependência química era motivo de demissão por justa 
causa:  
 
— Atualmente, a lei não permite, pois sabe-se que a dependência é uma doença. 
Projeto do Sesi já treinou 100 mil profissionais 
 



Entidade capacitou 3,5 mil consultores para atividades de pesquisa e desenvolvimento de 
programas em empresas 
 
Com um consistente projeto de consultoria de projetos de prevenção ao uso de drogas no 
trabalho, o Serviço Social da Indústria (Sesi) tem sido procurado por muitas empresas. 
Comandado pela unidade do Rio Grande do Sul, o projeto é uma parceria com o escritório das 
Nações Unidas Contra Drogas e Crime (UNODC).  
 
O superintendente regional do Sesi-RS, Edison Lisboa, explica que 3,5 mil profissionais foram 
preparados para atuar como consultores nas empresas:  
 
— Hoje, nosso modelo de intervenção se espalhou por 15 estados brasileiros, beneficiando cem 
mil trabalhadores de 99 empresas. E o programa já foi exportado para Argentina, Uruguai, 
Paraguai e Chile. 
 
A metodologia do Sesi começa com uma avaliação que identifica três grupos de trabalhadores, 
seguindo o padrão de cores dos sinais de trânsito, reconhecidos universalmente: verde, amarelo 
ou vermelho. 
 
Integram o grupo verde os que consomem pouca ou nenhuma bebida alcoólica, não fumam e não 
usam drogas. No grupo amarelo, o consumo é maior: as pessoas fazem uso eventualmente 
dessas substâncias e muitas vezes não consideram essa atitude problemática. Por fim, há os 
trabalhadores do grupo vermelho, que apresentam problemas de saúde, motivados pelo uso de 
drogas. 
 
— O objetivo é levar todo o quadro funcional ao grupo verde, que representa a faixa de melhor 
qualidade de vida — destaca Lisboa, do Sesi. 
 
Acidentes de trabalho são reduzidos em cerca de 30% 
 
Depois disso, é implantado um programa segundo as necessidades da empresa. De acordo com a 
experiência da entidade, as faltas por motivo de doença ou incapacidade são reduzidas em 10%, 
os atrasos caem 30% e os acidentes de trabalho provocados pelo consumo de drogas lícitas ou 
ilícitas são reduzidos em 30%. 
 
Para a especialista Karen Garret, a prevenção é o mais importante, evitando que o trabalhador 
precise do tratamento ambulatorial ou, mais grave, da internação: 
 
— A idéia é empurrar à frente uma agenda positiva, que enfatize os ganhos para o bem-estar dos 
funcionários, suas famílias e para o ambiente de trabalho. 
 
Depois do Encontro Interagir de Empresas, Hortência Vieira, psicóloga do departamento de Saúde 
de Furnas, diz que a empresa está buscando investir mais nesta fase: 
 
— Em Furnas, muitos funcionários trabalham em campo, isto é, de segunda a sexta-feira ficam 
distantes de suas famílias. Por isso, a prevenção precisa ser muito intensa.  
 
Na Caixa, 120 funcionários serão treinados para atuar 
 
Mas, no Grupo Pão de Açúcar, onde também há um programa de prevenção e tratamento para 
dependentes químicos, a preocupação está sendo com a fase de recuperação, conta o gerente de 
Saúde Ocupacional, Ronaldo Junqueira: 
 



— Ao sair do tratamento ambulatorial ou da internação, encaminhamos o funcionário para um 
grupo de ajuda mútua (como o Alcoólicos Anônimos), mas estamos estruturando um projeto de 
montar esses grupos dentro de nossas lojas, para funcionários e dependentes.  
 
Outra empresa que começa a dar os primeiros passos para a implementação de uma política de 
prevenção ao uso de drogas é a Caixa Econômica Federal. A gerente de Padrões e Planejamento 
da empresa, Márcia Guimarães Guedes, conta que a idéia surgiu depois de uma pesquisa da UnB 
sobre como os bancários adoecem: 
 
— O estudo mostrou que o adoecimento estava associado ao fato de o profissional não perceber o 
sentido de seu trabalho. E identificou ainda o conseqüente uso de álcool e drogas. Isso acendeu 
uma luz vermelha.  
 
Por isso, a Caixa inscreveu 120 funcionários, entre profissionais de saúde e representantes da 
Cipa, num treinamento à distância que será ministrado pela Universidade de Santa Catarina, em 
parceria com a Secretaria Nacional Anti-drogas (Senad). As aulas começam no fim do mês. 
 

 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 11 jun. 2006, Boa Chance, p. 1. 
  
 


