
PROMOVER UM ESTILO DE V IDA 
SAUDÁVEL DOS COL ABOR ADORES 
COMO VANTAGEM COMPETIT IVA 
INTEGR ADA AO PL ANEJAMENTO 
DO NEGÓCIO

DESAFIO
Saúde como estratégia de 
sustentabilidade das empresas

Profissionais saudáveis, 
empresas produtivas, 

planeta melhor
Cresce o interesse das organizações pela saúde e pelos programas de qualidade de vida. O alto custo da 
assistência médica, as constantes pressões por melhorias na produtividade e no ambiente organizacional, 

o envelhecimento da força de trabalho e a necessidade de retenção de talentos têm levado as 
corporações a investir em soluções destinadas ao bem‑estar de seus funcionários. Ampliar a visão sobre 
a qualidade de vida também inclui considerar questões como meio ambiente, ética, sentido e propósito, 
espiritualidade, voluntariado e responsabilidade social. Programas devem constituir oportunidades para 

criar conexões dentro e fora do trabalho, com a perspectiva de atingir a família e a comunidade

IMPACTOS NO TRIPLE BOTTOM LINE
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 “O sucesso dos ne gó cios de-
pende do bem-  estar dos 
trabalhadores” afirma Ma-
ría Neira González, diretora 

do departamento de Saú de Pública da 
Organização Mun dial da Saú de (OMS). 
Segundo ela, a segurança e a qualidade 
de vida são motivos de preo cu pa ção para 
profissionais no mundo todo, mas a ques-
tão se estende para além do âmbito in di-
vi dual e fa mi liar: são temas fundamentais 
para a competitividade, produtividade e 
sustentabilidade das empresas, comuni-
dades e eco no mias nacionais e regionais.

Profissionais motivados, saudáveis e 
felizes produzem mais, faltam menos ao 
trabalho, sofrem menos acidentes, adoe-
cem menos e estão mais integrados ao 
meio am bien te em que vivem. Uma for-
ça de trabalho saudável, portanto, costu-
ma ser fator di fe ren cial numa organização.

O grande capital da empresa constitui- 
-se de profissionais capazes, aptos, sa dios, 
equilibrados, cria ti vos e íntegros. Es pe cia-
lis tas entrevistados pelo NEXT relatam 
que, atual men te, o segundo maior custo 
das organizações são as despesas com a 
saú de dos fun cio ná rios (em média, 12% 
das folhas de pagamento) —, daí a cres-
cente preo cu pa ção com a qualidade de 
vida dos colaboradores.

Na contramão dos crescentes gas-
tos das empresas com planos de saú de, 
a GE Brasil apostou em ações preven-
tivas e conseguiu reduzir em R$ 1 mi-
lhão o custo  anual do convênio médico. 
Para tanto, a companhia investe anual-
men te R$ 378 mil em ações de preven-
ção de doen ças e incentivos a hábitos 
saudáveis para cerca de 7 mil colabora-
dores (80% de sua mão de obra no país). 
Na Whirlpool, ações na linha das pratica-
das pela GE garantem um custo do plano 
de saú de 20% in fe rior ao do mercado em 
geral, devido aos programas preventivos 
e de promoção da qualidade de vida — 
em média, cada R$ 1 investido em proje-
tos desse tipo tem um retorno de R$ 1,95.

“Quan do os fun cio ná rios são estimula-
dos a melhor gerir sua saú de, ini cial men te 
o custo do plano médico pode ser maior; 
porém, no longo prazo, mantendo-  se 
mais saudáveis, o custo diminuirá”, alerta 
Regina Mello, médica e Superintendente 

Executiva de Saú de e Odonto da SulAmé-
rica. Saú de corporativa significa não ape-
nas oferecer acesso a serviços, mas esti-
mular o bem-  estar e incentivar um estilo 
de vida saudável.

De acordo com o estudo Relações 
Causais entre Bem-  estar e Resultados de 
Elementos da Vida, do Trabalho e da Saú-
de, publicado pelo Instituto Gallup, em 
2012, as organizações que rastreiam, ge-
ren ciam e promovem o bem-  estar de 
seus fun cio ná rios, controlam de forma 
mais efi cien te os custos com a saú de, es-
timulam o melhor desempenho do fun-
cio ná rio e conseguem atrair e reter os 
melhores profissionais. Ao visar ao bem-

-estar pro fis sio nal, so cial, financeiro, físi-
co e comunitário dos colaboradores, os 
líderes podem transformar suas organi-
zações em locais de trabalho de alto de-
sempenho, nos quais os fun cio ná rios se 
desenvolvem e todos ganham.

PALAVRA DE ESPECIALISTAS

SAÚDE NO TRABALHO

A promoção da saú de não está mais 
restrita ao consultório médico. Está 

cada vez mais claro que saú de e bem- 
-estar são importantes demais para ficar 
somente nas mãos de profissionais da 
área. Compartilho algumas ideias para 
maximizar a eficácia dos esforços no sen-
tido de ter fun cio ná rios mais felizes e sau-
dáveis: 1) faça as coisas simples: forneça 
atividades de promoção da saú de, como 
a eliminação do tabagismo, exer cí cios e 
programas de perda de peso. Além dis-
so, estimule a participação, permitindo, 
quando possível, flexibilidade no horá-
rio de trabalho; 2) torne as coisas mais 
agradáveis: transforme, por exemplo, a 
perda de peso numa competição diver-
tida; 3) incorpore incentivos: as recom-
pensas devem ser concedidas em pe-
quenas quantidades e com frequência 
maior, pois podem ser mais motivado-
ras do que uma boa quantia somente 
no final do ano; 4) permita a mobilidade: 
os fun cio ná rios devem ser capazes de 
rea li zar os programas de ge ren cia men-
to de bem-  estar e doen ça, não importa 
onde eles estejam e qual a hora do dia; 

5) divulgue informações sobre comporta-
mentos saudáveis: melhorar os resultados 
clínicos e diminuir os custos em saú de é 
uma boa maneira de disseminar compor-
tamentos saudáveis além do trio clássico 
de perda de peso, exercício e eliminação 
do tabagismo.

Katrina Firlik,  
co-  fundadora e diretora da 
HealthPrize Technologies e 
autora do livro de Another 

Day in the Frontal Lobe: 
A Brain Surgeon Exposes 

Life on the Inside, de 2007

INDICADORES PARA O BEM-  ESTAR

O que não pode ser medido não 
pode ser ge ren cia do. Essa máxima 

do meio em pre sa rial começa a ser esten-
dida para   áreas bem menos car te sia nas. 
O desafio que se apresenta é o de cons-
truir indicadores para mensurar o bem- 
 estar, visando ao aumento da felicida-
de das pes soas. Em 2012, às vésperas da 
 Rio+20, o Banco Itaú lançou o seu Índice 
de Bem-  Estar So cial, que reú ne uma série 
de indicadores econômicos e sociais, in-
cluindo inflação, desemprego, expectati-
va de vida e desigualdade. A ini cia ti va ilus-
tra de forma emblemática um movimento 
mun dial de empresas, de governos e da 
so cie da de civil que atua no sentido de 
substituir o produto interno bruto (PIB) 
por um indicador que represente melhor 
o aumento ou a redução do bem-  estar de 
uma população. Grandes empresas já se 
movimentam em escala mun dial. A Na-
tura e a Itaipu são pontos focais de um 
grupo in ter na cio nal que discute e tenta 
implementar ex pe riên cias locais inspira-
das na felicidade interna bruta do Butão, 
pequeno país asiá ti co. Esse vanguardis-
mo em pre sa rial já se mostrou relevante 
em outros contextos e, certamente, con-
tribuirá para o desenho de medidas que 
poderão ser os novos indicadores de bem- 

-estar so cial global.
Marina Grossi, 

presidente do Conselho 
Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável, 
em artigo publicado no jornal 
Correio Braziliense, em 2013
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A CADA DOLAR INVESTIDO EM 
SAÚDE, 70 CENTAVOS VÃO PARA 
TRATAR FUNCIONÁRIOS DOENTES

Pesquisa recente do Departamento de 
Saú de e Serviços Humanos da Caroli-

na do Norte, nos Estados Unidos, identifi-
cou que, para cada dólar gasto em saú de, 
aproximadamente 70 centavos serviram 
para tratar os fun cio ná rios que tiveram 
uma ou mais condições/doen ças crônicas, 
sendo que dois terços delas podem ser 

CAMINHO DAS PEDR AS

Embora muitas empresas venham sendo 
pres sio na das para cortar orçamentos, em-

pregadores têm lançado programas de bem-
-estar com im pres sio nan te retorno sobre o in-
vestimento — três dólares para cada dólar 
gasto. Mas esses resultados levam algum tem-
po para aparecer. O maior retorno sobre o in-
vestimento das ini cia ti vas ocorre normalmen-
te 12 a 18 meses após a implantação. Mesmo 
assim, a maioria das empresas acredita que 
esses projetos resultam numa série de be ne-
fí cios ime dia tos: incentivam a produtividade, 
ajudam a reter os melhores talentos e se tra-
duzem em poderosa vantagem competitiva.

A seguir, dicas da Corporate Wellness 
Solutions, empresa americana de bem-  estar 
corporativo, elencadas no estudo Bem-  estar no 
local de trabalho: mais importante que nunca 
(2007), para planejar e manter um programa 
de saú de e qualidade de vida bem-  sucedido:
1. Seja fiel às metas e objetivos do progra-

ma: faça metas SMART — Specific (es-
pecíficas), Mensurable (mensuráveis), 
Attainable (atingíveis), Rea lis tic (rea lis tas) 
e Time-  bound (temporizáveis).

2. Atenha-  se aos problemas de saú de mais 
importantes: seus fun cio ná rios têm pres-
são alta? Estão acima do peso? A maio-
ria tem doen ças crônicas ou é uma popu-
lação saudável?

Bem-  estar no local de trabalho
3. Desenvolva uma boa comunicação: uma es-

tratégia de comunicação bem-  sucedida levará 
as pes soas da cons cien ti za ção à ação, refor-
çando mudanças positivas de comportamento.

4. Obtenha um compromisso orçamentário da 
direção: o apoio do nível executivo da em-
presa é imperativo. Os tomadores de decisão 
devem entender e comprar os be ne fí cios do 
programa para o bem dos colaboradores e da 
organização.

5. Considere a contratação de um consultor de 
bem-  estar para planejar e executar um pla-
no plu ria nual abrangente: um pro fis sio nal ex-
pe rien te trará o conhecimento necessário para 
que o programa apresente resultados mais rá-
pidos. Ele também ajudará a ava liar os obje-
tivos e a rea li zar os ajustes ne ces sá rios para 
atingir as metas.

6. Tenha orçamento para incentivos: os incen-
tivos são essenciais para ini ciar e manter um 
bom nível de envolvimento. Sem eles, a parti-
cipação dos fun cio ná rios raramente ultrapas-
sa 15%; com eles, uma boa estratégia de co-
municação e o apoio da liderança, é possível 
atingir de 75% a 85% de participação.

7. Avalie, de forma consistente, os resul-
tados de promoção da saú de: este pro-
cesso permite celebrar os objetivos que foram 
atingidos e modificar as ini cia ti vas de promo-
ção da saú de menos eficazes.

NO R ADAR

Construir de forma sustentável integra, 
além dos aspectos ambientais e econô-

micos, também os sociais. Por isso, a Even 
Construtora e Incorporadora iniciou um pro-
cesso de valorização e qualificação de sua 
mão de obra por meio do reforço da dignida-
de, da autoestima, da saú de e do desenvol-
vimento dos colaboradores.

Segundo Silvio Gava, diretor executivo 
Técnico e de Sustentabilidade da empresa, 
todas as   áreas de vivência dos canteiros fo-
ram padronizadas, com mesas em fórmica 
nos refeitórios que po de riam ser reutilizadas 
em novas obras. Foram instalados chuveiros 
aquecidos a gás — que reduzem o consu-
mo de energia elétrica — e a coleta seletiva. 
Os ope rá rios rea li zam consultas e exames e 
recebem medicamentos básicos. Um médi-
co da Even visita todas as obras e coor de-
na campanhas de vacinação, de orien ta ção 
sobre doen ças se xual men te transmissíveis e 
de al coo lis mo conforme o calendário da pró-
pria rede de saú de pública.

Além disso, a empresa lançou o Projeto 
Toa lha em todos os canteiros. Os colabora-
dores da Even e terceirizados recebem toa-
lhas limpas para o banho. Elas são lavadas 
dia ria men te, por empresa parceira terceiriza-
da que, por sua vez, trata e reutiliza a água 
da lavagem. A ini cia ti va pode parecer sim-
ples, mas, somada ao uso do sabonete líqui-
do, reduziu os casos de doen ça de pele dos 
ope rá rios nos canteiros.

Como resultado das medidas, os índices 
de acidentes di mi nuí ram mais de 70% des-
de o início dos projetos e constataram-  se au-
mentos na produtividade (em média, até dois 
meses de antecipação nos prazos de obra) 
e a qualidade (índices de assistência técnica 
30% menores).

Construção da saúde

atri buí das aos três principais fatores de ris-
co de vida: sedentarismo, má alimentação 
e uso de tabaco. O relatório da Secretaria 
de Saú de e Serviços Humanos dos Estados 
Unidos revelou que, nos locais de trabalho 
onde há promoção de exer cí cios físicos 
em seus programas de bem-  estar, os cus-
tos com a saú de di mi nuí ram de 75% para 
55%; as licenças médicas de curto pra-
zo reduziram de 38% para 32%, e a pro-
dutividade aumentou de 50% para 52%. 
As pes soas com estilos de vida mais sau-
dáveis vivem, em média, de seis a nove 
anos a mais. Estudos recentes apontam 
que, para construir uma cultura de bem- 
 estar no am bien te de trabalho, os progra-
mas devem procurar: 1) reduzir os custos 
com os cuidados de saú de; 2) reduzir o 

ab sen teís mo; 3) aumentar a produtivida-
de dos fun cio ná rios; 4) reduzir o uso dos 
be ne fí cios de cuidados de saú de por meio 
da prevenção; 5) reduzir reivindicações 
dos trabalhadores sobre pedidos de in-
denização e inaptidões; 6) reduzir lesões; 
7) reduzir turnover pelo aumento da leal-
da de e moral dos fun cio ná rios.

Mark Wheeler, diretor  
executivo financeiro da New Standard 

Corporation, no artigo Programas de Bem- 
 estar para o Trabalho – 

Uma Vantagem Competitiva, 
Apenas Bom Senso 

ou a Resposta para a 
Real Reforma da Saúde, 

publicado no site da 
organização, em 2014

80% da população brasileira 
dependem exclusivamente do 
Sistema Único de Saúde (SUS)
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CORRELAÇÃO ENTRE CULTURA 
DE SAÚDE E DESEMPENHO 
NO TRABALHO

Todo empregador procura maneiras 
de am pliar o sucesso dos ne gó cios. 

Melhorar a saú de da força de trabalho 
está se tornando uma parte importante 
da estratégia das organizações. De acordo 
com pesquisa rea li za da pelo Integrated 
Benefits Institute, o compromisso de 
uma empresa para com a cultura de bem- 
 estar está fortemente re la cio na do com 
o desempenho pro fis sio nal do colabo-
rador, que, nesse am bien te di fe ren cia do, 
dedica mais tempo ao trabalho, tem mais 
cuidado e apresenta maior concentra-
ção. Em um dos estudos, que ouviu 1.268 
fun cio ná rios em 53 organizações, iden-
tificou-  se uma relação estatisticamente 
significativa entre a cultura de saú de da 
organização e o desempenho no traba-
lho. Dos que trabalham em organizações 
com fraca cultura de saú de: 1) afirmaram 

não ser cuidadosos no trabalho três ve-
zes mais do que quem atua numa em-
presa com forte cultura de saú de; 2) mais 
de 40% informaram não trabalhar com a 
frequência devida; 3) mais de 30% rela-
taram não se concentrarem “sempre” ou 

“na maioria das vezes”; 4) apresentam me-
nores resultados no trabalho. Quan do os 
empregadores entendem que fatores or-
ganizacionais in fluen ciam não só na saú-
de dos seus trabalhadores, mas também 
no seu desempenho e contribuição para 
a empresa, passam a tomar medidas para 
melhorar a qualidade de vida de seus 
colaboradores independentemente da  
função que exercem.

Thomas Parry, 
presidente do Integrated 

Benefits Institute (IBI), no 
artigo A Culture of Health 

Creates Competitive 
Advantage, publicado no ebn.

benefitnews.com, em 2014

NO R ADAR

Em 1998, a Philips deu início no Brasil à 
construção de um Programa de Saú de 

e Qua li da de de Vida, repaginado em 2010, 
quando ganhou o nome de Vida Leve, que 
disponibiliza vá rias ferramentas para ajudar 
os fun cio ná rios a cuidar da própria saú de e a 
buscar o equilíbrio entre a vida pro fis sio nal e 
pes soal, estimulando-  as também a con ci liar o 
cuidado do corpo e da mente com momentos 
de lazer com a família e amigos e a desenvol-
ver a es pi ri tua li da de. Em 2011, o programa 
representou um investimento de R$ 600 mil.

Em vista dos be ne fí cios oferecidos aos 
colaboradores, a empresa apareceu em 2012 
entre as TOP 5 na categoria Promoção da 
Saú de do ranking TOP OF MIND de RH, rea-
li za do há 17 anos pela Fênix Editora, empre-
sa es pe cia li za da em mí dias para o segmen-
to de Recursos Humanos.

Segundo Cris tia ne José, gerente de RH, 
Saú de e Bem-  Estar da Philips, o Vida Leve 
contempla, entre outros, ambulatório mé-
dico, plano médico e odontológico, convê-
nio-  farmácia, seguro de vida, programa de 
alimentação saudável e de atividade física, 
além do Espaço Mais Vida, área di fe ren cia-
da para relaxamento e meditação com mas-
sagens te ra pêu ti cas.

Saúde e 
reconhecimento
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ECOLOGIZAÇÃO  
DA SAÚDE

Am bien tes empresariais e industriais 
devem ter ‘saú de ecológica’. Os edi-

fí cios verdes, a renovação e o re di re cio-
na men to das instalações com foco predo-
minantemente na efi ciên cia dos recursos 
e na contenção de gastos impactam po-
sitivamente a segurança e a saú de dos 
fun cio ná rios. Por exemplo, o esforço da 
empresa Kaiser para adquirir tapetes não 
recobertos com vinil rendeu um produ-
to inovador com menor custo e inúmeros 
be ne fí cios. Além de não colocar em risco 
a saú de dos trabalhadores e das pes soas 
que vivem perto de suas instalações de 
produção de vinil, o novo suporte é feito 
de materiais reciclados, é anti-  mi cro bia no, 
dá mais conforto aos pés e reduz lesões 
no joe lho e possíveis reclamações. A pro-
moção de ações mais concretas para uma 
vida pro fis sio nal ativa e novos hábitos de 

1. Programas de Bem-  estar no Trabalho  
— Uma Vantagem Competitiva:  
http://newstandard.com/wellness- 
 programs-for-  the-workplace-  a-
competitive-  advantage-just-  good-sense- 
 or-the-  answer-to-  real-healthcare-  reform/

2. Benefícios de uma Cultura da Saúde:  
http://ebn.benefitnews.com/blog/
ebviews/a-  culture-of-  health-creates- 
 competitive-advantage-  2740129-1.html

3. Ecologização da Saúde:  
http://www.iftf.org/uploads/media/
SR-  1215%20green%20health%20
3.27jr_sm.pdf

4. Saúde na Economia Verde — 
Organização Mundial da Saúde:  
http://www.who.int/hia/green_economy/
sustainable_development_summary2.
pdf?ua=1

PAR A SABER MAIS

transporte estão se proliferando. Um bom 
exemplo é o Programa de Sustentabilida-
de Pes soal do Walmart, nos Estados Uni-
dos, que fornece toda in fraes tru tu ra de 
apoio necessária para que os colabora-
dores atinjam seus objetivos. Pequenas 
com pa nhias, como a ClifBar & Company 
(empresa americana que produz alimen-
tos orgânicos e bebidas para pes soas que 
praticam atividade física), fornecem sub sí-
dios como bicicletas, disponibilizam tem-
po e instalações para exer cí cios físicos e 
apoiam ações ambientais e co mu ni tá rias.

Rod Falcon e  
Miriam Luech, do 

Institute for The Future 
(IFTF), na pesquisa 

“Ecologização” da Saúde – A 
Convergência entre Saúde e 

Sustentabilidade, de 2009

SAÚDE NA ECONOMIA VERDE

São requisitos para uma força de traba-
lho saudável: 1) medição mais sistemá-

tica e elaboração de re la tó rios sobre a saú-
de dos trabalhadores para ajudar a reduzir 
acidentes de trabalho, doen ças e mortes. 
Em 2011, estima-  se que 2,3 milhões pes-
soas morreram em acidentes de trabalho 
ou devido a doen ças re la cio na das ao tra-
balho; 2) atua ção em conformidade com a 
segurança no trabalho, ba sea da em nor-
mas de saú de nacionais e por setor, para 
dar suporte à transição para uma econo-
mia verde; 3) monitoramento do progres-
so sobre a implementação e ratificação de 
convenções internacionais do trabalho, 

abrangendo as políticas de segurança 
e saú de no trabalho e serviços de saú de 
ocu pa cio nal, para melhorar a qualidade 
de vida dos trabalhadores.

Organização Mundial 
da Saúde, na pesquisa 

Medindo Ganhos de Saúde 
a partir do Desenvolvimento 

Sustentável – Cidades 
Sustentáveis, Alimentação, 
Empregos, Água, Energia e 

Gestão de Desastres, publicada em 2012

INDICADORES CORRELATOS

OBJETIVOS DO  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Indicadores de Performance de Práticas 
Trabalhistas e Trabalho Decente

◆◆ LA7: Taxas de lesões, doenças ocupacio-
nais, dias perdidos e absenteísmo e nú-
mero de doenças relacionadas ao traba-
lho por região.

◆◆ LA9: Tópicos de saúde e segurança pre-
sentes em acordos formais com sindicatos.

Indicadores de Performance Ambiental
◆◆ EN4: Consumo indireto de energia prove-
niente de fonte primária.

Indicadores de Performance de Direitos 
Humanos

◆◆ HR7: Operações identificadas como de ris-
cos significativos para incidentes de traba-
lhos compulsórios ou forçados, e medidas 
para contribuir para a eliminação do traba-
lho forçado ou compulsório.

GLOBAL COMPACT
◆◆ Princípio 1: As empresas devem apoiar e 
respeitar a proteção dos direitos humanos 
reconhecidos internacionalmente.

◆◆ Princípio 2: Certificar-se de que não 
são cúmplices em abusos dos direitos 
humanos.

Invista nos programas educacionais da Plataforma 
Liderança Sustentável para a formação de líderes 
jovens e gestores públicos sustentáveis. Acesse: 

www.ideiasustentavel.com.br/lideres
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