
Entorpecentes e álcool entram para a mira das empresas  
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Sesi e governo federal lançam curso a distância gratuito para implantação de programas no 
trabalho  
 
Ações de prevenção a drogas e álcool no trabalho devem invadir as empresas ainda neste ano. 
A partir de experiências bem-sucedidas no Rio Grande do Sul, o Sesi (Serviço Social da 
Indústria) pretende estender os programas para as indústrias de outros Estados. 
 
Conduzida em parceria com o Unodc (Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Álcool), a 
iniciativa das firmas gaúchas envolveu 54.314 profissionais e gerou a redução de 12,5% no 
uso de álcool, de 16% no número de fumantes e de 28,7% no de consumo de drogas ilícitas. 
 
Os reflexos desses resultados estão espelhados na produtividade dos trabalhadores: as faltas 
por doença ou por incapacidade foram reduzidas em 10%, os atrasos caíram 30% e os 
acidentes causados pelo consumo de drogas diminuíram 34%. 
 
Implementado em 49 firmas do Rio Grande do Sul, o projeto está em fase final de testes em 
mais 15 Estados do país. 
 
O programa é composto de três comissões -coordenadores, reabilitadores e gestores- e os 
profissionais ganham cores - verde, amarela ou vermelha. A idéia é permitir que participem de 
atividades diferentes, em total anonimato, até que recebam o verde - que representa melhor 
qualidade de vida. 
 
Outra iniciativa tem início no dia 26: em parceria com a Senad (Secretaria Nacional 
Antidrogas), o Sesi lança um curso a distância para a implementação de ações nas empresas. 
 
Com 40 horas/aula, o programa atenderá 3.000 pessoas, entre gestores e profissionais de RH, 
nessa primeira fase. Além de ser gratuito, contará com um 0800 e com um chat para que os 
alunos tirem dúvidas. 
 
"O curso será destinado não apenas às indústrias como também a outras empresas", informa a 
analista de negócios do Sesi Maria Irani Macedo. 
 
Para o professor da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Grea (Grupo 
Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas), André Malbergier, as iniciativas de 
conscientização de funcionários são válidas. "Sugerimos que seja adotada uma política que 
atinja do manobrista ao presidente." 
 
Segundo Malbergier, entre 10% e 15% da população mundial é dependente de álcool. "Quanto 
mais cedo a doença se manifesta, mais comprometida fica a carreira", sentencia. 
 
Leia mais 
 
Programas vão de aconselhamento a exames detectores de entorpecentes  
 
Há empresas que adotam testes antidrogas para monitorar os empregados. A Embraer é uma 
delas. Desde 2000, realiza testagem em 30% da equipe. Daquele ano até 2005, 160 pessoas 
foram identificadas como usuárias de drogas. Nesse período, 112 receberam acompanhamento 
da companhia. 
 
No caso de internação, a Embraer custeia 90% do tratamento. Em caso de reincidência, banca 
apenas 50%. 
 
Quem também coloca os funcionários à prova é a Líder Aviação. "Todos os pilotos passam pelo 
teste de detecção de drogas.  



Até hoje, não tivemos nenhum caso positivo e nenhuma recusa em participar", afirma o 
comandante Jeferson Vaz de Oliveira, chefe da seção de prevenção a acidentes. 
 
Outras, como a Boehringer Ingelheim, mantêm telefones de atendimento psicológico. "Desde 
2002, tivemos 26 casos", contabiliza a gerente de RH, Elisabete Guimarães. 
 
Já a Philips aposta em treinamentos desde 1989, quando um diretor começou a ter problemas 
devido ao alcoolismo. 
 
Leia mais 
 
Profissionais temem sofrer preconceito no trabalho  
 
Usuários tentam camuflar mau humor, ansiedade e desmotivação  
 
Mesmo protegidos pela confidencialidade das informações médicas, alguns profissionais não 
recorrem ao tratamento gratuito das empresas - temem que possam ser identificados. 
 
Esse medo é multiplicado quando o profissional atua em firmas que não contam com 
campanhas de esclarecimento. 
 
"Não diria para o meu chefe, mas acho que, se ele soubesse, seria demitida", avalia a 
produtora de eventos A.P., 34, sobre o uso de maconha e anfetamina. 
 
O jornalista T.A.R., 21, também preferiu omitir o uso diário de cocaína aos colegas. Porém, foi 
seu próprio delator. 
 
Há três anos, quando era estagiário no departamento de marketing em uma empresa, usou a 
droga pela primeira vez. Nos seis meses seguintes, diz ele, nenhum colega notou alteração em 
seu comportamento. 
 
Só começaram a desconfiar quando passou a ter tremedeiras constantes no trabalho. Nesse 
período, fazia uso da cocaína no banheiro da empresa. 
 
"Utilizava cocaína para trabalhar, pois passava a noite toda usando e depois tinha que ter 
pique para agüentar o dia sem ter dormido", recorda. 
 
O rendimento no trabalho, lembra ele, caiu: passou a ter dificuldades para realizar os afazeres, 
não conseguia mais esconder a ansiedade e ficava nervoso ao tomar decisões. 
 
O indício mais forte de que algo estava acontecendo foi durante uma reunião. Por causa dos 
efeitos da droga, seu nariz começou a sangrar. "Muitos me falaram para procurar um médico, 
mas não sei se todos eles sabiam que o sangramento era causado pela cocaína", afirma. 
 
Foi demitido em fevereiro do ano passado. Era o pontapé que faltava para deixar a cocaína.  
 
Quatro meses depois, já fazia parte do quadro de funcionários de outra empresa. 
 
"Havia espaço para efetivação na outra firma, mas não tinha motivação", assinala. 
 
A falta de estímulo foi um dos argumentos do superior de Roberto Gonçalves, 28, para 
dispensá-lo da farmácia em que trabalhava havia sete meses. 
 
No entanto, havia outros motivos, na opinião de Gonçalves: além da impaciência, da 
ansiedade, do mau humor e dos atrasos, alguns remédios começaram a "sumir" das 
prateleiras. 
 
O segundo emprego veio meses depois: foi contratado como contínuo por uma empresa de 
pisos e forros. "Ficava na rua, ninguém percebia", lembra. 



 
Quatro meses depois, foi remanejado. Passou a ajudar o motorista do caminhão com o 
transporte das mercadorias. 
 
"Ele também cheirava cocaína. Roubamos produtos, sumimos com o caminhão por um dia e 
fomos demitidos", conta. 
 
Ele diz que não omitiria a informação após ser contratado. "Hoje [depois de ter abandonado o 
vício,] sou outra pessoa", analisa, acrescentando que quer terminar o curso superior de 
química e conseguir um emprego em uma firma de tintas. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 18 jun. 2006, Empregos, p. 2 e 3. 


