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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Saúde e Qualidade de Vida nas empresas foi o tema do 57º Fórum de TIC da Dataprev. 
Nele, representantes de empresas estatais, como a Eletrobras, a Petrobras e a própria 
Dataprev, e do Hospital Hospital Alemão Oswaldo Cruz apontaram como a tecnologia 
se tornou aliada da saúde e da qualidade de vida das pessoas em todos os lugares.

As ferramentas de tecnologia já se encontram, inclusive, ao alcance dos gestores 
dos programas em prol da saúde e qualidade de vida de seus empregados. Eles 
mostraram, no encontro, que diversos aplicativos podem contribuir para ampliar o 
interesse e a participação dos empregados em ações de manutenção de uma vida 
saudável e de preservação da saúde física e mental.

Boa leitura!
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Programa de saúde e qualidade de vida
da Dataprev

Maria Cabral ¹ 
Dataprev

¹Coordenadora-Geral de Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Bem-Estar da Dataprev

Convidamos algumas empresas para apresentarem as suas experiências. Elas 
estarão participando dessa discussão juntamente com os convidados internos 
da Dataprev. Temos uma coordenação geral de promoção de saúde e qualidade 
de vida, desde 2011. Temos uma política instituída desde 2012. Devemos ter 
clareza em relação às diretrizes, princípios, objetivos da Dataprev e suas ações 
de promoção de saúde e qualidade de vida. Principalmente porque a Dataprev 
tem atividades por todo o território nacional e capitais. A coordenação geral das 
diretrizes orienta que as filiais implantem um programa local junto com a exe-
cução dos efetivados para o Rio de Janeiro, na qual está a maior concentração 
de pessoas. O objetivo dessa política é contribuir para a proteção e promoção de 
saúde, qualidade e o bem estar dos empregados, por meio de ações com foco em 
desenvolvimento, comportamento e ambientes de trabalho saudáveis. Existe 
grandes diferenças de quantitativo de empregados e perfil de profissionais. Nas 
filiais temos unidade com quatro empregados, outras com mil empregados caso 
do Rio de Janeiro, e algumas com 70250 empregados. Os objetivos principais 
das nossas ações são aprovação de valores, comportamentos direcionados para 
a saúde e qualidade de vida, bem estar e prevenção de acidentes, assim como a 
promoção de ambientes de trabalho saudáveis. 

Temos um programa que foi iniciado com ações que sistematizamos em 2012, 
como forma de dar conta dessa política e de atender a esses objetivos. O pro-
grama está em evolução temos buscado avaliar periodicamente, estabelecendo 
metas, indicadores que permitam o monitoramento e uma avaliação sobre a sua 
eficácia, para saber se está atendendo à necessidade da Dataprev. Temos tenta-
do sistematizar uma forma de colher a definição desses indicadores. Tentando 
torná-los cada vez mais ajustáveis. As campanhas educativas de promoção da 
saúde realizamos  tanto de forma presencial como através dos meios de comu-
nicação, com o objetivo de promover e sensibilizar os empregados, para que bus-
quem um estilo de vida mais saudável, prevenindo-se dos problemas de saúde. 
Trabalhamos a partir do calendário da Associação Brasileira de Qualidade de Vida 
(ABQV). A Dataprev tem uma rede social corporativa, na qual incluímos a comu-
nidade de saúde e qualidade de vida. 

Essa ferramenta como fonte de divulgação e troca de ideias tem se mostrado 
interessante. Existe uma outra de solução de problemas em que chamamos de, 
Programa de Assistência ao Empregado (PAE),  um serviço semelhante aos exis-
tentes em algumas empresas. Na Dataprev chamamos de Programa de Apoio ao 
Empregado (PAED), que envolve serviço de aconselhamento breve, profissionais 
especializados, principalmente, em psicologia, direito, serviço social e, eventual-
mente, pode haver a avaliação de um psiquiatra e consultores financeiros. O ob-
jetivo é que o empregado possa buscar o apoio do PAED, antes que um problema 
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inicial se torne maior e possa até se transformar em uma doença e comprometa 
de forma mais grave a sua vida pessoal e a sua vida elaborativa. Temos esse con-
trato há cinco anos. Fizemos um novo, com nova licitação, mas na mesma em-
presa. Incluímos a possibilidade do empregado desligado recorrer ao programa 
após seis meses de saída da empresa. Seja por qualquer motivo, desligamento 
voluntário, pedido demissão ou troca de emprego, o empregado tem esse direito. 
É uma central de atendimento 24 horas, em que o empregado relata o motivo 
de estar buscando ajuda. Dessa forma, pode ser resolvido pelo telefone com a 
orientação do profissional específico ou encaminhado para o atendimento pre-
sencial. Com isso conseguimos ter o mesmo tipo de atendimento disponível em 
todos os estados.

Há também apoio a um problema que esteja afetando um filho ou o marido ou 
a mulher, que também possa vir a tornar-se um problema seu também, modifi-
cando o seu desempenho no trabalho. Existem diversas questões relacionadas 
aos idosos, pais, educação dos filhos, problemas conjugais, experiências tristes, 
problemas de dependência química, de relacionamento, seja dentro ou fora do 
trabalho, orientação financeira e problemas legais. É bastante usado para orien-
tações, exceto questões trabalhistas. O empregado pode procurar diretamente 
o PAED, pode ser encaminhado pela equipe de saúde ou até pelo gestor, mas 
sempre mediante a concordância do empregado. O mais comum é a decisão 
pessoal. Tivemos também o incentivo à cessação de fumar, a primeira experi-
ência ocorreu no Rio de Janeiro, com tratamento produzido pela a equipe própria 
da Dataprev. Como expandir para os outros empregados, para as outras filiais, 
para que o programa de cessação de fumar não seja um programa da Dataprev, 
só do Rio de Janeiro? Fizemos a  parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS), 
que tem um tratamento bastante consistente para parar de fumar. Parte dos 
seus postos de saúde estabelece essa parceria. O tratamento tem a duração de 
dois meses, uma vez por semana, mas se estende porque inclui a manutenção 
da cessação de fumar. 

O acompanhamento desse período vem após a cessação. Nas filiais instituímos o 
que chamamos de mentores,  profissionais que estão designados para implantar, 
acompanhar e avaliar os resultados do programa realizado na unidade de saúde 
mais próxima.  Com relação à orientação do ciclo social, temos alguns benefícios 
que são avaliados pela equipe de qualidade de vida. As solicitações são avaliadas 
e o atendimento é feito por duas profissionais. Pode ser presencial, por telefo-
ne ou por email, e, quando identificamos que o empregado está passando por 
uma situação difícil, o mesmo é encaminhado para o PAE. A Dataprev reembol-
sa medicação ou tratamento, desde que não seja subsidiado pelo Ministério da 
Saúde ou pelo plano de saúde. Também reembolsa a vacinação contra a gripe. O 
empregado tem direito a se vacinar na clinica de sua escolha. Costumamos divul-
gar as campanhas, estimulando que as pessoas se vacinem.  Tentamos também 
criar condições de trabalho para o empregado afastado, pois quando o mesmo 
retorna percebe que houve mudanças, novo gerente, novos colegas, enfim todas 
essas questões influenciam na sua adaptação. 
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O público-alvo para retorno são os empregados afastados por mais de três me-
ses. Ou seja, a partir de 90 dias o empregado passa a ser acompanhado pela 
equipe. Estabelecemos contatos periódicos. O acompanhamento também é re-
alizado através de telefonemas, considerando que temos uma equipe centrali-
zada no Rio de Janeiro que acompanha os empregados de todo o país. Mas pode 
haver convocações na empresa e visitas domiciliares em situações mais espe-
cíficas. Possuímos subsídios para dizer que os programas de saúde vem contri-
buindo para a redução do número de empregados com câncer e outras doenças. 
Outra preocupação da Dataprev  é em relação ao quantitativo de aposentados 
em atividade. Existem empregados com muitos anos de casa. O vínculo com a 
empresa é grande. Passar a viver fora dessa rotina requer um planejamento, a 
construção de um novo projeto de vida. Outro serviço oferecido está disponível 
para maiores unidades da Dataprev, a exemplo da localizada em Botafogo. É um 
serviço para atendimento de emergências e situações de urgência. Inicialmente, 
o atendimento é realizado por um médico contratado. Se avaliar que há neces-
sidade do atendimento local, uma ambulância se dirige a empresa, faz o atendi-
mento que pode ser resolutivo ou de transferência para uma unidade hospitalar.  

A Dataprev vem mudando as suas instalações de trabalho, passando para um 
layout aberto e salas fechadas.  As modificações também ocorrem na renovação 
da mobília como mesas, cadeiras, entre outros... Orientamos os empregados so-
bre a intenção de promover melhorias, sensibilizando para as necessidades de 
novos atos e posturas. Dessa forma é possível convivermos de maneira integrada 
com os colegas, promovendo um ambiente coletivo e segmentado. Outro fator 
importante é orientar o ajuste correto da cadeira e do monitor para ter boa pos-
tura e como consequência maior qualidade de trabalho. O Programa de Controle 
Médico da Saúde Ocupacional (PCMSO) está vinculado à medicina e segurança 
do trabalho, incluindo exames ocupacionais, admissionais, periódicos, retorno 
ao trabalho e mudança de função. Dentro dos exames ocupacionais, o exame de 
grande importância são os exames periódicos. Conforme previsto na legislação, 
realizamos esses exames anualmente para os empregados menores de 18 e 
maiores de 45, e a cada dois anos para os empregados com idade entre 18 e 45 
anos. Juntamente com os periódicos, a Dataprev realiza exames complementa-
res. Realizamos exames obrigatórios e não obrigatórios, mas que consideramos 
importantes.  O mapeamento do ambiente tem como objetivo identificar riscos e 
com isso reduzi-los no ambiente de trabalho, protegendo assim os empregados.

Estamos apresentando o conjunto de iniciativas que a Dataprev realiza para 
atender os objetivos mencionados anteriormente, promovendo os valores e 
comportamentos voltados para a saúde e qualidade de vida, prevenção de aci-
dente, doenças ocupacionais e ambientes saudáveis. Temos brigadas de incêndio 
e brigadas voluntárias. Nas  filiais maiores há bombeiro profissional civil contra-
tado para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio. Em todas as 
filiais está havendo um trabalho de desocupação do prédio conduzida pela equi-
pe de segurança do trabalho juntamente com a de gestão predial. As campanhas 
de prevenção de acidente de trabalho são semelhantes às campanhas de saúde, 
voltadas especificamente para as questões relacionadas à prevenção de aciden-
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tes e de doenças ocupacionais. Usamos a comunicação através de cartazes, rede 
corporativa, e de campanhas de prevenção a acidente nas Semanas Internas de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho. Nossos principais desafios estão na comu-
nicação institucional. Por esse motivo se faz necessário sensibilizar os empre-
gados, para que possamos participar efetivamente das ações. Infelizmente, no 
dia a dia as adaptações não são reconhecidas como prevenção ao afastamento 
futuro do empregado. 

No nosso trabalho faz parte apresentar os resultados desse movimento, cujo  
propósito é contribuir na construção de uma força do trabalho saudável. Esta-
mos buscando trabalhar cada vez mais apoiado nos indicadores e construí-los 
também, por isso passamos a fazer não só os periódicos e o controle dos ates-
tados médicos, mas também uma pesquisa de saúde e qualidade de vida. Reali-
zamos, no ano passado, e dividimos esse ano, o interessante é que conseguimos 
ter informações que subsidiam novas propostas. Portanto, atualmente estamos 
com o convênio praticamente elaborado. Identificamos que 63% dos nossos em-
pregados estão acima do peso, sendo que 20% são quase obesos.  Dentro do 
conjunto de ações, a Dataprev tem remuneração variável. Uma das coisas que 
contam para a remuneração é a presença no trabalho. Temos uma redução do 
número de empregados no auxílio doença por doença osteomuscular, que pas-
sou de 43% para 26% o que representa uma redução de em torno de 40%. Em 
relação aos acidentes de trabalho houve a redução de 42% de 2011 para 2013.  

O ano de 2011 se destaca, por ter sido o  período em que a área de segurança do 
trabalho passou a ser absorvida pela Diretoria de Pessoas, integrada à medicina 
do trabalho. Temos o registro do pró-retorno, auxílio doença previdenciária ou 
acidentária, o número de empregados no auxílio doença. Esse número estava 
crescendo, até julho, agosto, setembro até o final do ano passado. Implantamos 
o programa de Pró-Retorno no final de julho. Acompanhando gradualmente os 
empregados é possível observar a redução do número de empregados que estão 
no auxilio doença a cada mês. Se pegarmos junho e julho, que foram os meses 
que antecederam, e os meses mais recentes temos menos de 20 casos. Em ju-
nho, tínhamos 87,90 casos de auxilio doença. Atualmente, estamos com 67,70. 
Isso é só o início de uma análise do rumo para onde o programa está indo e o que 
o mesmo está trazendo. 

Possuímos uma equipe que monitora os empregados afastados, observa o tem-
po de afastamento. Nos primeiros 90 dias acende a luz vermelha e entramos em 
contato com o empregado. Não é raro acontecer de identificarmos uma situação 
de saúde que seria passível de reembolso e o empregado desconhece. Nesse 
caso, o empregado pode realizar o tratamento que anteriormente não estava 
podendo fazer por questões financeiras. Aderimos ao Pró-Retorno, porque o 
acompanhamento é feito em prol da volta do empregado. Entendemos que esse 
acompanhamento deve ser iniciado no momento do afastamento. Através do 
acompanhamento podemos ter um retorno melhor, informando ao empregado 
como a empresa está e se houve mudança de área. Se há necessidade do empre-
gado se dirigir para outra área, por uma reestruturação que tenha havido. Essa 
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identificação da área é feita durante o acompanhamento. Se não conseguirmos 
identificar exatamente a área para onde o empregado deveria retornar, o traba-
lho envolve outras áreas da empresa, como a de  cargos e salários. Se identificar-
mos a necessidade de capacitação, por exemplo, o gerente registra essa neces-
sidade. Isso se torna uma referência para o empregado durante o afastamento 
e também  no retorno.

DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Dataprev: Houve o caso de um empregado que 
estava com medo de retornar ao trabalho. Estava 
afastado muito tempo, por isso foi realizado um 
trabalho de motivação. Não só com ele, mas tam-
bém com o gerente e com a equipe de trabalho. No 
dia em que conseguiu voltar,  pediu que fossemos 
juntos ao setor, porque ainda sentia muito medo de 
enfrentar o grupo. Logo que chegamos formou-se 
uma fila para abraçá-lo. Os pequenos atos fazem 
uma grande diferença.

Eletrobras: A questão da rede social apresentada é 
interessante, como que funciona a dinâmica de uma 
rede social corporativa?

Interlocutora não identificada: São muitas comu-
nidades, mais de 100, mas a nossa comunidade 
tem bastante participantes. São mais de mil, é uma 
das que mais possui participantes. Temos os nos-
sos moderadores, postamos de acordo com o nos-
so interesse, ou o assunto do momento. No dia 27 
de julho, Dia Nacional de Prevenção de Acidentes, 
postamos alguns vídeos voltados para isso, apre-
sentando um tema bastante preocupante: o uso 
de smartphone no trânsito, nas escadas, na rua, as 
pessoas andando e digitando.  

Na Semana da Saúde, postamos fotos de campa-
nhas em todas as filiais. É muito positivo,  tornou 
um instrumento que está sobre o nosso domínio. A 
rede social é nossa, postamos no momento em que 
quisermos e direcionamos de acordo com nosso in-
teresse. “Fica a dica para quem come fora de casa, 

deve-se comer devagar, ingerir porções pequenas”, 
foi uma postagem realizada. “Você dormiu bem 
hoje? Hoje é o último dia para responder a segunda 
pesquisa de qualidade de vida”. Dessa  forma é pos-
sível envolvermos os empregados com a pesquisa. 
O sono é uma das questões pesquisadas. Estamos 
com 1171 seguidores. A comunidade com maior nú-
mero de seguidores tem, aproximadamente, 1800.

Maria Cabral– Dataprev: Essa enquete é uma 
amostrinha do que é a pesquisa. Tem o objetivo de 
fazer com que as pessoas se interessem por ela. 
No decorrer do ano tivemos pessoas que realiza-
ram, espontaneamente depoimentos referentes à 
cessação de fumar. Não temos muitas pessoas que 
aderem ao  programa, temos um percentual abaixo 
do índice da população geral. Estamos avaliando se 
devemos continuar. As vezes encontramos a difi-
culdade das pessoas virem nas reuniões. Enviamos 
emails para todos, inclusive o gerente, sobre a gi-
nástica laboral, por exemplo, exibimos indicadores 
da importância da participação dos empregados, a 
importância do próprio gerente participar.  Fizemos 
uma apresentação sobre ginástica laboral com a 
participação do presidente. O presidente mencio-
nou que considerava a ginástica laboral talvez a 
principal ação realizada porque atinge o maior de-
monstrativo de empregados. Temos um índice de 
frequência de participação de aproximadamente 
60%. A ginástica é um trabalho disponível para to-
dos os empregados. A empresa acompanha 180 
dias do empregado afastado. Após esse período, se 
o mesmo não retornar, é tirado do quadro e  passa 
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DEBATE

para o controle da área de qualidade de vida.  Esse 
empregado tem a obrigatoriedade de permanecer 
na folha de pagamento, por isso muda-se a rubrica 
do local de origem. Ao retornar, existe a necessida-
de de um trabalho com o gestor. Antes de implantar 
esse programa, fizemos uma convocação a todos 
os gerentes com a finalidade de apresentar o pro-
grama e esclarecer o seu papel.
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Programa bem estar: O caso do Hospital
Oswaldo Cruz
Rodrigo Bornhausen Demarch ¹
Hospital Alemão Oswaldo Cruz

¹ Gerente de Qualidade de Vida e Saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e especialista em me-
dicina do trabalho

Nosso programa de bem estar, que é um programa voltado à promoção a saú-
de e qualidade de vida em um ambiente de trabalho, nasceu aproximadamen-
te quatro anos atrás, mais precisamente no ano de 2010, e teve a sua origem 
dentro do Centro de Atenção a Saúde do Colaborador (CASC). Sou médico em 
formação, e compartilho a história do hospital Alemão Oswaldo Cruz. No inicio 
seu nome era Hospital Alemão. Por conta da segunda grande guerra, é um hos-
pital na comunidade, por isso foi fundado pela comunidade suíça, austríaca e 
alemã da cidade de São Paulo. Devido a guerra a gestão do hospital foi retirada 
dessa comunidade e tomada pelo governo brasileiro, por esse motivo o nome do 
hospital mudou, passando a se chamar hospital Oswaldo Cruz. Quando a guerra 
terminou, foi devolvido para essa comunidade e o nome passou a ser hospital 
Alemão Oswaldo Cruz, no qual é conhecido até hoje. É filantrópica, privada e sem 
fins lucrativos e existe há 116 anos. Comemoramos no dia 26 de setembro 117. 
É considerado pelo governo brasileiro, como um dos hospitais de excelência, são 
seis ao todo, cinco na cidade de São Paulo e um no Rio Grande de Sul, o hospital 
Albert Einstein, hospital Sírio Libanês, o hospital HCor, o hospital Samaritano, o 
hospital Alemão Oswaldo Cruz e o hospital Moinhos de Vento. Um tema impor-
tante a ser ressaltado é a questão dos valores. Isso faz toda a diferença quando 
pensamos em um programa de qualidade de vida. Na última parte está escrito 
“valorização do colaborador”, esse é um dos nossos valores, e isso tem tudo a 
ver com a estratégia da empresa. A valorização do colaborador é algo que está 
inerente na estratégia da empresa. Para o programa de qualidade de vida, de 
promoção à saúde ser sustentado isso é fundamental. É necessário um plano 
estratégico com a organização. Esse prédio, é um prédio formado, é um prédio 
histórico, existe há quase cem anos. Existe um bosque que não era bonito, mas 
depois que o programa foi criado construímos uma pista de caminhada para as 
pessoas, colaboradores, pacientes e familiares de hospital. Na cobertura, existe 
a nossa área de lazer, uma área dedicada exclusivamente aos colaboradores. Te-
mos salão de beleza, salas de massagem, salas de ginástica, academia de mus-
culação e sala de televisão. Iniciaremos uma reforma, que será uma surpresa aos 
colaboradores devido ao aniversário do hospital. A reforma será entregue no dia 
da comemoração como um presente aos seus colaboradores. Temos um bom 
espaço inaugurado em 2012. São quase 100 mil metros de área construída, mais 
de 300 leitos, 19 salas cirúrgicas, mais de 3.500 médicos credenciados e 2.300 
colaboradores aproximadamente.

Em nosso organograma, existe a gerência de qualidade de vida, pela qual sou 
responsável, e dentro da gerência temos mais três áreas, segurança do trabalho, 
medicina do trabalho e a qualidade de função. Essa é a nossa estrutura. Antes de 
o Centro de Atenção a Saúde do Colaborador (CASC) existir tínhamos exclusiva-
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mente dentro do hospital a ação ocupacional. E em 2007 quando o CASC foi cria-
do sua proposta era um pouco diferente em relação à realização de toda a parte 
de saúde ocupacional. Hoje o CASC tem uma estrutura que composta por 29 pro-
fissionais, entre médicos, enfermeiras... É uma equipe multidisciplinar são 11 
educadores físicos, assistente social, nutricionista e psicólogo. Existe um tema 
interessante, talvez o hospital tenha sido o primeiro hospital no Brasil a disponi-
bilizar entre essa equipe de promoção de saúde, pontes de saúde. Portanto atu-
almente temos duas pontes, uma psicóloga e uma nutricionista que trabalham 
essa questão da mudança de comportamento, que é um dos grandes temas do 
nosso trabalho. Por que ganhar um programa de promoção à saúde? Por uma 
questão de filosofia, somos um hospital que se propõe a cuidar muito bem das 
pessoas. Ao cuidarmos sempre teremos alguém cuidando de nós. Portanto, essa 
é a proposta.  Essa é uma questão de filosofia organizacional. Uma questão de 
demanda interna, a medida que o tempo passava dentro do CASC, nós percebe-
mos a necessidade de ações integradas abrangentes, mas integradas com foco 
na promoção da saúde. Tínhamos uma pergunta em relação às questões relacio-
nadas ao gerenciamento de estresse, pressão do trabalho, dificuldade, metas, 
enfim, o profissional da saúde é exigido nesse sentido. É uma questão de susten-
tabilidade no negócio. Os programas de promoção da saúde, ou de gestão de saú-
de populacional, no médio ou longo prazo, permitem que o negócio seja susten-
tável. Dentro dos custos de RH, boa parte das empresas brasileiras, atualmente 
tem gastos com assistência médica, só perdem para a folha de pagamento, e o 
mesmo caso do plano de saúde, pode acontecer um ocorrido que seja muito cus-
toso na empresa podendo até ultrapassar a folha de pagamento. Portanto é uma 
questão de sustentabilidade do negócio. Por questões regulatórias, é um depar-
tamento de saúde ocupacional, e no caso do hospital especificamente, por uma 
questão de oportunidade de negócio. Quando desenhamos um programa em 
2009, uma das questões vistas foi à condição de desenvolvermos a metodologia, 
a forma de trabalho, a sistematização por isso podemos oferecer isso para outras 
empresas, inclusive as empresas que já são clientes. Essas foram às razões pelas 
quais o programa foi criado. Dentro do nosso estratégico existe a citação que diz 
o seguinte, criar condições de trabalho e promover a saúde do colaborador carac-
terizando o hospital, ou seja, reforçando novamente a questão estratégica que 
irás suportar o programa por médio e longo prazo. A gestão de saúde e segurança 
corporativa é o que vamos fazer com o CASC, segurança do trabalho, assistência 
e gerenciamento de doenças crônicas, promoção saúde e qualidade de vida, e 
saúde ocupacional. Atualmente temos ações integradas que nos permitem dizer 
que fazemos gestão de saúde populacional. E o que suporta isso são essencial-
mente três grandes cuidados. O núcleo de promoção a saúde e prevenção de do-
enças. A grande diferença e a grande ênfase talvez para a gente dentro do nosso 
programa é justamente a questão da ciência comportamental, da mudança de 
comportamento. Isso pouco se fala, mas entendemos como sendo uma das 
questões mais importantes. Por quê? Porque quando criamos um programa 
como esse, temos o engajamento de uma população mais saudável. Se não utili-
zarmos metodologias que permitam engajar nessa população, fazendo com que 
tenham hábitos mais saudáveis, certamente alcançaremos o grande objetivo. 
Essa é a razão pela qual, na nossa equipe integra com coach da saúde, pois o pro-
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fissional, o médico, no consultório não consegue estabelecer o vinculo necessário 
para que o indivíduo mude ou comece o processo de mudança de hábito. Então os 
nossos profissionais, passaram por um processo de treinamento em relação a 
esse tema. Desde o momento da consulta médica a uma abordagem mais moti-
vacional. A nossa consulta médica periódica, produto periódico, por exemplo, dura 
em média de 45 a 50 minutos. O médico utiliza o momento para fazer o exame 
periódico e também para ir além da questão ocupacional, porque conversam a 
respeito dos hábitos de vida do indivíduo que está sendo acompanhado. Os hábi-
tos impactam positiva ou negativamente na saúde. Portanto, o momento é valo-
rizado, e o enfoque tende a ser justamente na questão da mudança de comporta-
mento com hábito de vida mais saudável. Por último, mas não menos importante 
a tecnologia da informação. Não se faz gestão se não possuirmos sistemas que 
permitam desde uma captação consistente de dados, até um sistema que faça 
análise desse dado. Transformar esse dado em informação que será usada por 
uma decisão estratégica. Esse também é um dado importante.  Esses são os pi-
lares essenciais para a criação de um programa de promoção de saúde. Se tiver-
mos um programa sem consistência na coleta dos dados, provavelmente em al-
gum momento veremos em uma situação que não temos a informação 
necessária para tomar uma decisão. Um programa que seja de fácil acesso, ou 
seja, de dentro do hospital, por exemplo, existem algumas questões que tem o 
objetivo de facilitar o processo das pessoas e as atividades. Um exemplo desses 
é a academia. Temos uma academia dentro do hospital, que inclusive já existia 
antes do programa ser criado, mas desenvolvemos alguns mecanismos para que 
as pessoas pudessem de fato ir à academia. Quando o hospital criou essa acade-
mia, as pessoas gostaram, mas só tínhamos cerca de cem pessoas matriculadas, 
fazendo exercício de fato. Atualmente, quatro anos após a criação do programa e 
não da academia, temos mais de 700 pessoas fazendo se exercitando regular-
mente, no mínimo duas vezes por semana sob supervisão, pois criamos alguns 
mecanismos de incentivo à participação, na academia. É fundamental que tenha-
mos parceiros internos, dentro da organização apoiando e ajudando a alavancar o 
programa. O grande parceiro da criação do programa bem estar, foi a universidade 
externa. Quando decidimos que precisávamos criar algo mais estruturado, come-
çamos a procurar alguns modelos e universidades, pois o nosso objetivo era que 
fosse de fato uma universidade, somos um hospital, por esse motivo a questão 
da medicina baseada em evidência e no conhecimento é fundamental, não querí-
amos, uma consultoria, mas, algo que realmente funcionasse no ponto de vista 
científica e pudesse ser levado na prática. Se não tivermos um plano de comuni-
cação que seja muito bem desenhado, o seu programa não irá funcionar. Muitas 
vezes a iniciativa é belíssima, tendo grandes ideias, mas a comunicação não é 
efetiva. Portanto, fizemos essa estrutura, o programa foi desenhado com todo 
detalhe em relação à estratégia. E assim, todos os detalhes. E isso certamente fez 
toda a diferença, e faz até hoje. A nossa missão é essa, atingir a excelência com 
cuidado com a saúde e o bem estar dos colaboradores, familiares e parceiros e a 
nossa visão é ser referência de promoção em saúde, além de principal fonte de 
informação, e engajamento dos colaboradores, amigos e parceiros, por meio de 
ações que permitam a essa comunidade, o alcance de um estilo de vida mais sau-
dável. Certamente temos que ter uma visão e uma missão para esse programa. O 
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objetivo do seu programa é fazer com que a sua população seja mais saudável. 
Temos que estar preparados para isso, com que essa população tenha hábitos de 
vida mais saudável, e como iniciamos esse processo? Chamamos de Sistema de 
Avaliação do Bem Estar e Saúde (Sabes) é um questionário online, são preenchi-
dos os dados e dessa forma quem preencheu recebe um relatório de retorno com 
relação aos seus hábitos e a partir desse princípio o indivíduo realiza uma consul-
ta médica.  Dessa forma linkamos o preenchimento do Sabes com o exame médi-
co periódico. O médico foi preparado para isso, estudou para começar uma inter-
venção de mudança de comportamento. Conseguimos ter uma ideia de como é o 
hábito de vida da nossa população como um todo. Qual é o número de sedentá-
rios que temos quem são os indivíduos que praticam exercício físico, mas não 
atingem a recomendação que manda a Organização Mundial da Saúde (OMS), e 
quem são aqueles que fazem exercício, mas atingem. Como são os hábitos ali-
mentares desses indivíduos. Atualmente o indivíduo no exame adimensional pre-
enche o SABES, faz o exame admissional, e no momento do adimensional o mé-
dico relata sobre mudança de comportamento e mudança de vida. Portanto, 
utilizamos essa ferramenta mesmo sendo o início de um processo de mudança 
comportamental. Como fazemos para participar do programa? O básico são três 
passos. Após a avaliação e ter preenchido o Sabes, o indivíduo tem a sua a dispo-
sição, médicos, interdisciplinar, entre outros... Com isso inicia o seu processo e por 
último entrar em ação. Após fazer esse planejamento com médicos, estabelecer 
metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, um leque de atividades é 
disponibilizado com as aulas de exercício físico com a musculação, até o acompa-
nhamento de uma nutricionista, fisioterapeuta, enfim. O grande objetivo de um 
programa é oferecer atividades que facilitem o engajamento para uma mudança 
de comportamento, por um hábito de vida mais saudável. Quando falamos de 
mudança de comportamento, na maioria das vezes esquece-se da família. Colo-
cando somente o colaborador ou o trabalhador no centro desse processo. Em 
nossa proposta a família é convidada, estamos falando do workshop de nutrição, 
e muitas vezes quem prepara a comida de casa é o familiar e não o indivíduo que 
trabalha no hospital. Por isso realizamos o workshop de posição saudável, em que 
o chefe de cozinha do hospital prepara a comida, com os ingredientes que foram 
escolhidos. O engajamento da família também é muito importante. Disponibiliza-
mos de algumas aulas para grupo de gestantes, como aulas de dança de salão, 
aulas de ioga, e a nossa sala de musculação. O nosso grupo de corridas, campa-
nha de vacinação, time de futebol. Um dos grandes objetivos do programa é que 
as pessoas olhem e percebam que o programa representas para as famílias, e não 
do Casc, ou do Rodrigo. É fundamental que criemos mecanismos para aqueles 
indivíduos que acreditam façam a divulgação do programa porque gostam e se 
sentem beneficiados. Outro fator importante é que o gestor desse tipo de progra-
ma ouça a demanda que vem da força do trabalho. As pessoas que participam do 
programa querem opinar a respeito querem dar sugestões, o programa foi criado 
justamente em uma sugestão como essa.  Certa vez, no hospital fui informado 
que havia quatro gestantes e todas afastadas e o quadro de equipe escasso para 
trabalhar. Avaliamos a situação e através desse desafio criamos o programa com 
os mais variados serviços, como palestras com os mais variados especialistas, e 
oferecemos também atendimento por telefone 24 horas para gestão caso ocorra 
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algum tipo de dúvida, ou suporte, seja lá qual for o momento. Quando damos a 
possibilidade de ouvir o que as pessoas buscam, é possível contar com seu apoio 
para sempre. Sabemos as dificuldades que enfrentamos em desenvolver um pro-
grama desses em vários estados do Brasil. Temos as questões regionais e uma 
série de questões que são realmente difíceis. É fundamental que o programa 
abranja o maior número de locais. Criamos o passaporte da saúde, por isso sim-
bolicamente todo indivíduo passar na consulta médica, recebe de todos os médi-
cos, admissional, periódico, entre outros... Esse é o seu passaporte da saúde que 
permite acompanhar a vida daquele indivíduo podendo posteriormente através 
do resultado sugerir situações adequadas para melhorar a sua qualidade de vida. 
Com relação ao programa de remuneração variável, não deixará de existir o nosso 
objetivo e estratégia principal foi chamar a atenção desse primeiro ano, em segui-
da iremos gradativamente diminuindo o percentual. Atualmente o programa de 
remuneração variável corresponde a 10% do programa e mesmo assim, diminuin-
do de 50% para 10% a participação continuou altíssima. Portanto, o nosso objetivo 
inicial foi atingir e chamar a atenção das pessoas para que as mesmas pudessem 
sentir os benefícios, e com isso agreguem valores pessoais na prática da atividade 
física e não o ganho do bônus como de início. O nosso objetivo foi alcançado. O 
acúmulo de pontos no passaporte é uma forma de captar dados. Acaba sendo 
importante para o indivíduo e em ponto de vista de gestão de saúde populacional. 
Atualmente e ao longo de vários anos temos a informação de como é a nossa 
população. Essa informação é valiosa porque nos permite tomar decisões estra-
tégicas em relação à saúde. O critério fundamental para sustentarmos o progra-
ma, é que seja possível mensurar o que está sendo realizado. Esses tipos de in-
vestimentos trazem que retorno para a empresa? Essa é outra parte fundamental 
de qualquer programa dessa natureza. Consistência nos indicadores. Nós usamos 
quatro grandes blocos de indicadores, mas certamente existem vários. Indicado-
res de RH e saúde ocupacional, indicadores de participação do programa, indica-
dor de saúde populacional. Temos o exemplo do exame periódico, em que sempre 
apresentamos dificuldades em trazer o indivíduo para realizá-los. Acredita-se que 
isso não seja importante ao ponto de ausentar o indivíduo do trabalho, e o mesmo 
não enxerga o valor do plano. Uma das grandes estratégias para o programa do 
bem estar, foi exatamente a valorização do exame periódico. Um exame periódico 
é importantíssimo, é o momento que temos com aquele colaborador ou trabalha-
dor para entender um pouco mais sobre ele, para entender como funcionam os 
departamentos do hospital e principalmente para mobilizar ou para sensibilizá-lo 
em relação ao início do processo de mudança de comportamento de uma forma 
mais saudável. Atualmente nosso exame periódico tem a duração de 60 minutos. 
Não existe pressão do médico para realizar rápido. Todos os anos são realizados 
exame periódico, em algumas situações a cada seis meses. Por exemplo, o pesso-
al da nutrição tem que fazer o exame periódico a cada seis meses, se não todos os 
demais profissionais fazem pelo menos uma vez por ano. Os médicos possuem 
liberdade para conduzir de uma forma tranquila, que possa conversar tranquila-
mente. Esse fato aumenta a qualidade. E no momento em que aumenta a quali-
dade, quando essa relação médico paciente melhora, é normal que as pessoas 
procurem, querendo ou não o serviço. Atualmente o Casc faz mais de 14 mil con-
sultas no ano. Se considerarmos que são 2.300 funcionários, o número de consul-
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tas realizadas passa a ser considerável. Em 2009 saímos de 52% da periódica para 
92% em 2010 quando o programa foi lançado. Na medida em que o programa foi 
evoluindo atingimos patamares que nunca tínhamos alcançado antes. Nosso 
maior objetivo é que consigamos realizar 90% dos periódicos.  Embora a academia 
esteja pronta desde 2006, o programa foi criado em agosto de 2010 e o número 
de pessoas que participavam eram aproximadamente de cem a 118. O gráfico de 
2014 está desatualizado. Atualmente são mais de 700 pessoas praticando ativi-
dade física.  É número relevante por vários motivos, como redução de afastamen-
to, custo para a prática da atividade física e principalmente por essa população ser 
mais saudável ao longo prazo. Aqueles que não aderem a essa atividade física 
aumentam as incidências de doenças, como por exemplo: Hipertensão, diabetes 
e obesidade. Podemos observar os indicadores de saúde baseados no Sabes. Por-
tanto, a população que sofreu por não aderir ao programa de promoção à saúde 
como o nosso, ao longo dos anos acaba mudando os hábitos. Obviamente é natu-
ral pensarmos, o Sabes é confiável? Sim, o questionário que temos a resposta 
está dentro do consultório médico.  Por isso é um dado confiável, certamente é 
possível observarmos que a nossa população de 2012 para 2013, ficou 10% me-
nos sedentária. Enfim, quais são os indicadores importantes que permitem che-
gar à população de uma maneira consistente de captação de dados? Contas mé-
dicas. O nosso modelo de plano de saúde é do pré-pagamento. Ou seja, pagamos 
para depois usar. Nesse modelo de contratação o risco é todo da operadora, que 
provavelmente é o modelo que a operadora bate na sua porta o final do ano e diz 
que houve uma perda de mercado e teremos 17% de reajuste ao ano, é a famosa 
inflação. E muitas vezes a empresa não tem o que fazer. Ou negociamos esse re-
ajuste, para pagar um pouco menos, ou trocamos de operadora, e nem sempre é 
a melhor estratégia. A nossa sinistralidade girarem uma média anual, em torno de 
85%, e ao observamos percebemos que o ano de 2010 e 2011 também. Ano após 
ano  está caindo consistentemente a ponto de em julho de 2013, ficarmos abaixo 
do ponto de equilíbrio. Foi à primeira vez na história recente do hospital que con-
seguimos negociar um plano de reajuste com o plano de saúde. Devemos levar 
essa economia em consideração, no mercado 17% significa uma economia da 
nossa fatura de aproximadamente R$16, R$17 milhões por ano. Essa é uma for-
ma de demonstrarmos retorno sobre o investimento que todos querem saber. 
Geralmente o retorno do investimento vem na forma de economia. Estamos em 
uma fase de negociação novamente com a nossa operadora justamente para ten-
tar levar na mesma direção. Essa é uma forma de causarmos convencimento para 
quem financia o programa. A nossa média tanto de prêmio como de sinistro era 
muito próximo da média da carteira da seguradora. Usamos o sistema para juntar 
todos esses dados do Sabes, banco de dados de RH, banco de dados de saúde 
ocupacional, banco de dados de contas médica. Dessa forma é possível visualizar 
uma serie de coisas que antes não enxergávamos. A partir desse ocorrido conse-
guimos tomar algumas decisões estratégicas em relação à saúde.

Nosso foco foi no número de pessoas que são simpáticas. Essa estratégia fez 
e faz uma grande diferença, pois as mesmas já tinham uma pré-disposição à 
proposta. O apoio dos gestores para esse tipo de programa é fundamental, pois 
traz benefício para os indivíduos que trabalham. Quando um indivíduo gosta da 
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ideia, transforma-se em um advogado, por isso que começamos a fazer. Quando 
temos uma ideia que criamos com todo carinho, e as pessoas de alguma forma 
demonstram desinteresse, é natural torcemos para que isso seja revertido. Esse 
é um erro estratégico. O acerto seria focar naquele que gosta, porque o mesmo 
irá divulgar para o restante da comunidade que estamos inseridos. Esse é o pri-
meiro ponto. O segundo ponto é que boa parte dos gestores ficam resistentes 
aos projetos, até mostrarmos que dá resultado e ao perceber qual a repercussão 
que isso tem em sua equipe as portas abrem. Ao termos um gestor que compre 
a ideia, a tendência é que todos os outros fiquem sabendo. O foco está naque-
le que demonstra algum interesse por aquilo que nos propomos a fazer. Outra 
forma que dá resultado é demonstrar os indicadores das áreas. A superinten-
dência assistencial recebe os indicadores de cada uma das gerências. A superin-
tendência de desenvolvimento humano também. O pessoal que está em cima 
do muro, normalmente só irá aderir à ideia a partir do momento que começarem 
a observar o sucesso dessas ações. E aquela pessoa que não gosta muito da 
ideia, em algum momento se sentirá sozinha. Um programa bem estruturado é 
contagiante, se espalha pela organização. Com relação à academia, funciona de 
segunda à sexta das seis horas da manhã às nove da noite. O exercício se forma 
com a supervisão de um profissional da área, levando em consideração parâme-
tros de segurança e conforto obtendo uma menor incidência de lesão. Portanto, 
torna-se mais seguro mantermos empregado treinando na academia com um 
professor ao lado supervisionando. O custo existente é de manter o professor 
dentro da academia.  Em nosso caso, o colaborador participa com um valor, 95% 
das atividades são gratuitas, mas a academia não. Por isso, existe um percentual 
a ser pago de acordo com o salário. O maior valor é de aproximadamente R$ 
65,00, acaba sendo uma taxa simbólica. Quem tem o salário menor, paga menos, 
aproximadamente R$28,00. Temos outro indicador que é a taxa de frequência. 
Ou seja, não basta estar matriculado, temos que saber quem realmente frequen-
ta. Das 700 pessoas matriculadas, 90% fazem exercício físico pelo menos duas 
vezes na semana.
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DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Programa bem estar: O caso do Hospital Oswaldo Cruz Rodrigo Borhausen Demarchi

Interlocutora não identificada: Ele é liberado do 
trabalho para fazer academia?

Rodrigo Bornhausen – Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz: São incentivados a fazerem atividade fora do 
horário de trabalho. Entretanto, essa é uma ten-
dência que estamos observando.  Para os indivídu-
os elegíveis, temos a ideia da realização do exercício 
físico seja supervisionado e que tenha a duração de 
45 minutos, duas vezes por semana, durante o pe-
ríodo de trabalho. É lógico que, isso não é tão sim-
ples ocorrem uma série de ligações, a primeira delas 
é de convencimento. A preocupação é em relação 
ao desfalque da equipe naquele período, além das 
questões trabalhistas. 

Dataprev: Na apresentação entendi que a seguran-
ça do trabalho é dependente da medicina do traba-
lho.

Rodrigo Bornhausen – Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz: Não é dependente.
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Programas de qualidade de vida da
Petrobras UN-BC

Alípia Alves de Seabra ¹
Petrobras

¹ Enfermeira do Trabalho da Petrobras

Sou enfermeira e estou há 30 anos na empresa. Tenho 55 de idade, participo de 
todos os programas. O programa de qualidade de vida da Petrobras é corporativo 
e lógico. Possui alguma espiritualidade de acordo com a área em que trabalha-
mos. Por exemplo, em Aracaju tem uma adaptação. Trabalhamos no mar, temos 
40 unidades marítimas, plataformas, um grupo em terra e um grupo do mar. Por 
isso todo o programa tem que ser extensivo, onshore e offshore. No mar, as coisas 
ficam mais difíceis, porque existem vários fatores que atrasam. O programa de 
qualidade tem como objetivo sensibilizar os empregados para que compreen-
dam a importância da qualidade de vida no trabalho. O que é qualidade de vida? 
Não é só a qualidade de vida em casa. É  qualidade de vida  dentro do ambiente 
de trabalho. Trabalhamos no mínimo oito horas. Os que trabalham no mar per-
manecem 14 dias embarcados, convivendo com a mesma população, no mesmo 
ambiente de trabalho. Por esse motivo precisamos que a ambiência do local de 
trabalho seja gratificante.  Buscamos que todos tenham condições de qualidade 
de vida, condições de saúde para que possam desempenhar a suas atividades e 
possam produzir petróleo e energia que é o nosso fim. Nossa premissa é saúde. 
E, para nós,  influências externas de meio ambiente, estilo de vida, equilíbrio en-
tre os fatores externos e internos, e também a  da família têm um peso econome 
para quem passa  14 dias trabalhando embarcado. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) fala da associação entre o  bem estar e os fatores biopsicossocial 
espiritual. Também cuidamos desses fatores. 

A Petrobras é marcada por uma trajetória de superação de desafios biopsicosso-
cial espiritual. Desafio é a nossa energia e o lema da empresa. Sou coordenadora 
de enfermagem. Há  40 plataformas, um técnico de enfermagem por plataforma. 
Sou notificada pelo técnico que nos atende de  qualquer desembarque, qualquer 
adoecimento. Existe médico 24 horas em videoconferência. Portanto, o técni-
co tem que notificar se  haverá um desembarque, se há  doença, acidente. Os 
telefones tocam alucinadamente. Elaborei um código: quando toca três vezes 
no mesmo número é emergência. Se tocar só uma vez retorno quando puder. É 
uma empresa de energia. E  para produzir energia temos que ter os empregados 
com a  melhor qualidade de vida, fora ou dentro da companhia. Esse é o propó-
sito. Os programas de exercícios físicos aumentam a disposição e a satisfação 
do trabalhador, a tolerância ao estresse. Reduz o absenteísmo e melhora o re-
lacionamento interpessoal, diminuindo  acidentes. Temos uma academia e um 
professor de educação física em cada plataforma. Temos um contrato com em-
presas de profissionais de educação física. Esses profissionais passam por um 
treinamento da Petrobras, para  conhecerem os  índices de saúde, doença e que 
tipo de trabalho precisamos perante o perfil daquela população. Esses profissio-
nais ficam embarcados 14 dias, full time na academia. Por quê? Porque temos 
tudo 12x12. Há um  grupo que trabalha de dia e um grupo que trabalha de noite. 
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O grupo que trabalha de dia tem que fazer exercícios à noite. O grupo que tra-
balha a noite quer fazer atividade física de dia. Esse profissional acompanha, 
orienta e prescreve alguns exercícios de acordo com o perfil do trabalhador. Por 
isso temos um prontuário eletrônico, um programa com todas as atividades fei-
tas relacionadas à saúde do trabalhador. Esse profissional registra a prescrição 
dos exercícios  que o indivíduo está fazendo. Os multiprofissionais têm acesso 
a essas anotações realizadas. A análise sistemática da implementação chama-
mos de Centro de Promoção da Saúde. É um programa de atividade física em 
todas as unidades marítimas. A ginástica laboral é o programa interno, on sho-
re, para o grupo de terra. Temos também uma empresa com profissionais de 
educação física em todas as gerências. O profissional de educação física elabora 
atividades voltadas para as funções de cada empregado dentro do ambiente. A 
ginástica com o objetivo de prevenir e de reabilitar os profissionais que retornam 
da licença. O multiprofissional faz o Programa de Prevenção de Riscos Ambien-
tais (PPRA) ou acompanha. Como existem 40 plataformas, temos uma empresa 
que faz o PPRA. A  equipe acompanha a prestação de serviços dessa empresa, 
não temos termo para cumprir as 40 offshores e mais a área onshore. Portanto, 
temos um serviço contratado. Esse grupo acompanha e faz tudo de acordo com 
o procedimento da própria Petrobras. Todas as atividades e todos os programas 
passam por procedimentos. 

A higiene e segurança buscam um ambiente saudável, de prevenção de risco da 
saúde, diminuição dos acidentes de trabalho, do absenteísmo, da rotatividade e 
aumento da produtividade. Dentro da gestão de SMS tem uma gestão de saúde 
e de segurança de meio ambiente. Trabalhamos no mesmo prédio, no mesmo 
andar. São 250 pessoas no primeiro andar de um dos edifícios,  falando uns com 
os outros. Somos motivados a fazer esse exercício. Certa vez recebi um telefo-
nema do setor de higiene, contanto que uma pessoa havia comprado na cantina 
um bombom mofado. Por esse motivo foi verificado imediatamente o arma-
zenamento desse bombom. Todos necessitam apresentar índices e discuti-los 
para saber o que influencia de uma área para a outra, tanto para o bem como 
para o mal. Todo mês tomamos conhecimentos dos índices, pois temos geren-
tes para tudo. Ao discutirmos sobre como andam nossos trabalhos, levamos os 
resultados já com planos de ação para atuar. Somos obrigados a fazer o plano de 
ação, e apresentar para a nossa gerência. 

Esse sistema de gestão de saúde funciona desde 2000. Temos o exame médico 
periódico, no qual o médico pergunta sobre a saúde até o biopsicossocial , por 
meio de um questionário. Perante o questionário realizamos uma análise do que 
é registrado dentro desse sistema informatizado. Tiramos os relatórios desse 
questionário e em cima dessa abordagem. Criamos as abordagens dos planos 
de ação nos programas. Identificamos a necessidade de treinamento. Temos um 
programa de gerenciamento de desempenho do empregado, por isso quando o 
supervisor identifica a necessidade de um técnico de enfermagem é solicitado o 
treinamento para esse técnico. 

Tenho um programa que acompanha todo o trabalho de desenvolvimento nos  
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treinamentos. Se estou respondendo, produzindo, em função dos treinamentos 
que recebo,  ou se ainda preciso de mais treinamento. Para vocês terem uma 
ideia, a Petrobras tem duas universidades, uma no Rio e uma em Salvador. Por 
exemplo, esse curso de agronomia é uma necessidade da empresa. O que foi 
feito? Reuniu profissional de todo sistema Petrobras, desde o Pará, Aracaju até 
o Rio,  Rio Grande do Sul e montou-se uma turma de médicos, enfermeiros, den-
tista, projetistas, engenheiros... Uma vez por mês, durante a semana inteira, nos 
reunimos e somos avaliados, inclusive durante o curso, para saber se estamos 
produzindo dentro do processo de agronomia. A Petrobras quer aumentar a ca-
pacidade intelectual do seu funcionário. Durante o exercício avaliamos se é ne-
cessário sermos novamente treinados. Vários colegas são facilitadores, comecei 
como facilitadora e atualmente estou fazendo o curso de pós. Faço parte do co-
mitê, mas para participar como ergonomista e dar formação. 

Temos um colega de 41 anos que teve um problema de saúde, hoje, só se comu-
nica através da cabeça e dos olhos, principalmente. Combinamos que assim que 
entender deveria piscar com os olhos uma vez.  Esse engenheiro tem 41 anos 
e quer voltar a trabalhar. Foi feita uma solicitação para a empresa para que pu-
desse trabalhar em casa. Na próxima semana o Comitê de Ergonomia e o Comitê 
de Afastamento irão visitar esse empregado para ver o que é possível ser feito. 
A empresa precisa adequar-se aos materiais necessários para que o engenheiro 
possa produzir. É realizado um plano de ação dentro da análise ergonômica para 
que possamos cumprir. Acompanhamos a nossa formação, porque não damos 
conta das 40 unidades, mas acompanhamos o pessoal da universidade que faz 
esse trabalho. Além da demanda atual, todo imobiliário da empresa é padroni-
zado dentro de requisitos mínimos de ergonomia, com base na Norma Regula-
mentadora 17, mas ainda têm os casos específicos, casos que avaliamos para 
saber se tem  uma condição de retorno melhor, casos de pessoas que ficaram 
doentes e que precisam de readaptação. As vezes é uma mudança importan-
te no ambiente de trabalho do indivíduo. Esse comitê faz as visitas, avalia, faz 
analise ergonômica do trabalho. Nós tivemos, por exemplo, um laboratório de 
rochas todo reformado por conta de uma avaliação da análise ergonômica desse 
grupo de ergonomia. 

Avaliação o desempenho do supervisor para o gerente é mais difícil, porque ava-
liar o outro é complicado. Avaliação de desempenho é um programa de metas. 
Esse ano foram sete metas. Do exame médico periódico, tiramos uma listagem e 
analisamos os resultados de exame nos empregados que tem risco ou uma do-
ença, diabetes, hipertensão e tal. Durante o embarque, temos que acompanhar 
esses empregados e orientá-los. Cada grupo de plataformas tem uma enfer-
meira responsável, tudo é informado para nosso acompanhamento. Na unida-
de temos 15 pessoas do programa de doenças não degenerativas. Precisamos 
acompanhar pelo menos 50% de consultas, um a cada semana, duas por quinze-
na. Portanto, precisamos uma vez por semana ter  contato com os empregados 
e isso é registrado no nosso prontuário eletrônico. Os responsáveis, inclusive as 
enfermeiras, realizam uma auditoria nesse prontuário para ver se o colega fez 
ou não determinado procedimento. Na avaliação do desempenho conversamos 
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com o empregado e questionamos o motivo pelo qual não completou os 50% 
de sua meta. Esse empregado deve executar o plano de treinamento, mas caso 
haja dificuldade em conversar com o empregado o colocamos em um plano de 
treinamento de desenvolvimento de relacionamento interpessoal. Temos um 
programa de educação para a saúde, com uma palestra uma vez por semana 
para todos os empregados das plataformas. 

Eu sou responsável pelo Programa de Controle Médico de saúde Ocupacional 
(PCMSO). Cada enfermeira é responsável por um, dois ou três programas. Mon-
tamos o material didático relacionado à educação para a saúde e enviamos para 
as plataformas. Os mesmos fazem informativos dos pareceres, registram e em 
seguida auditamos se foi feito ou não e então mandamos a evidência objetiva, 
que é a folha de frequência. No final, a cada seis meses, observamos o que foi 
feito em relação às metas e o que não foi feito e o motivo por não ter sido feito. 
Em seguida,  criamos um plano de ação para melhorar o desempenho do em-
pregado, que normalmente é treinamento, 70% é treinamento. Estudo de cargos 
e salários, a empresa faz e principalmente, a ambiência, somos chamados para 
fazer o multiprofissional e estudo do plano. Como está na nossa região, em re-
lação ao ganho do enfermeiro? Os enfermeiros das empresas de petróleo que 
trabalham na bacia de campos tem que ser avaliados pelo nível e formação que 
esses profissionais possuem? Será que estão tendo a mesma formação? Que 
nível de estrutura, de recursos tem disponíveis? 

A Assistência Multidisciplinar de Saúde envolve o trabalho de vários profis-
sionais de saúde que dão atendimento aos empregados. Beneficio farmácia, 
esse é novo, para todos os medicamentos de uso contínuo. A Petrobras tem 
convênios com determinadas farmácias, para oferta de medicamento. Desde 
que tenha prescrição médica e que seja de uso contínuo. Assistência Médica 
Supletiva (AMS), é intensiva aos familiares do empregado e dependentes, in-
clusive judicialmente. O PAE é um dos programas mais bonitos que temos para 
as pessoas com transtorno, deficiência, especiais e extensivas a dependentes. 
É  um programa em que o serviço social participa efetivamente, a ambiência é 
efetivamente base da área de saúde, por quê? Porque quando temos um profis-
sional com um filho especial ou que tem um parente portador de necessidades 
especiais isso traz comprometimento para o trabalho. Por esse motivo temos 
um olhar especial para aquele empregado, devido ao fato de precisar realizar 
a consulta e ser atendido com um olhar diferenciado. Por outro lado, devemos 
também ter atenção ao desempenho do empregado para ver se essa ques-
tão não está influenciando. Algumas vezes é o empregado que se torna uma 
pessoa dependente, e o familiar não foi bem esclarecido. Todos os  programas 
terão uma cartilha, em fase de elaboração.  

A cartilha será distribuída para todos os empregados.  Atualmente existem vá-
rios grupos de ajuda, termina um e começa outro. São turmas de 20 pessoas, eu 
coordeno pela Proteção da Ambiência com participação de toda a SMS, médico, 
assistente social, todo mundo participa, alguns com depoimento, outros com 
palestra.  Com ele, conseguimos chegar ao nível dos programas mundiais. Mas, 
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realmente, insistimos. Tivemos turma  de 20 participantes, em que dois pararam 
de fumar. A companhia fornece os adesivos, tem o médico psiquiatra que acom-
panha psicólogos. É um grupo multiprofissional. Todas as vezes que o emprega-
do se inscreve no programa de dependência química, emitimos um documento 
através do qual o mesmo é abonado pelo RH, pois está à disposição em serviço 
do programa de dependência química, do tabagismo no caso. Quando é depen-
dência química de outras drogas, tratamos o empregado, informamos que está 
em tratamento. Muitas vezes o próprio empregado revela a gerencia. Quando o 
gerente sabe pelo próprio empregado, chamamos o gerente. O Comitê de Afas-
tamento trabalha a gerência. O gerente para observar e na formação de gerentes 
da Petrobras existe uma aula que é como identificar a dependência química nos 
profissionais. Por isso temos em consulta gerentes supervisores. 

Alimentação saudável é um programa. Na OABC temos cardápio padronizado. É 
balanceado de acordo com a função dos empregados. Tem o cardápio especial 
para aqueles empregados que passaram por consulta de nutrição ou tem orien-
tação do exame médico periódico. Garantimos uma dieta balanceada. Além do 
cardápio padrão, que é um cardápio saudável. A pesquisa de clima organizacional 
é um elemento que utilizamos para fazer e montar os nossos programas. É onli-
ne e realizada com todos os empregados da companhia. São aproximadamente 
70 à 80 perguntas de tudo o que se possa imaginar.  A pesquisa de clima orga-
nizacional é uma pesquisa não só das relações do trabalho, mas das relações do 
empregado com o trabalho e entre os trabalhadores. Por último, há o programa 
de Preparo à Aposentadoria. Quando faltam dois anos para a aposentadoria, o 
empregado é convidado, através de uma carta, a participar do programa no pe-
ríodo de uma semana em um hotel. Ocorrem palestras e segunda à sexta. Os 
temas são os mais diversos possíveis: satisfação profissional, autoestima em 
se aposentar, relação interpessoal com filho, esposa, novas habilidades. Como 
aplicar o dinheiro que irá receber no momento da aposentadoria, os benefícios 
da vida familiar e social, possibilidades de viajar, atividade física, ou seja, tudo 
voltado para a qualidade de vida e pós-aposentadoria. 

Os programas realizados na plataforma são para todos.  O de  tabagismo  é só 
para o empregado Petrobras. Quando falamos de educação, falamos para todos.  
As campanhas são para todos, mas o beneficio é só para empregado Petrobras. 
O que temos feito com os contratados? Em todos os contratos da Petrobras, de 
pequenos e grandes serviços, vem um anexo do SMS. Nesse anexo todos esses 
programas são contemplados.
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N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Programas de qualidade de vida da Petrobras – UN BC Alipia Alves de Seabral

Inaudível – Dataprev: A Petrobras dá algum tipo 
de benefício para essa pessoa ser facilitador? Ele é 
obrigado a dedicar parte da carga horária para ser 
esse facilitador ou atende por demanda?

Alípia Alves – Petrobras: Aqueles mais exigentes são 
os melhores para trabalhar. É fácil garimpar. Às vezes 
não é simples parar o trabalho porque é um facilita-
dor. O facilitador deve atuar com consciência e com 
conhecimento de causas. Principalmente, com edu-
cação e com respeito ao outro trabalhador, porque o 
ergonomista adapta o ambiente à função. A presença 
não é para fiscalizar, mas para proporcionar  melhoria 
da ambiência para o empregado e para a qualidade. O 
mais difícil é formar esses profissionais com a caracte-
rística que precisamos.  O empregado não irá trabalhar 
sozinho, o comitê acompanha. A maior dificuldade é 
fazer com que o facilitador tenha a visão de ergono-
mista, sem ser ergonomista. 

Andreia - (inaudível) qualidade de vida: Existe um 
investimento grande em ergonomia. A Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) trabalha como con-
sultor para vocês?

Alípia Alves – Petrobras: Sim, formadora e consultora.

Andreia - (inaudível) qualidade de vida: Só a UFRJ faz 
análise? Existem dados? Quanto tempo existe esse 
programa e quais os dados de todo o investimento?

Alípia Alves – Petrobras: Atualmente, o contrato é 
com a UFRJ. O professor avalia a unidade, faz a análi-
se, o plano de ação. Nós acompanhamos, acaba sen-
do um aprendizado para nós. Tem ergonomista na 
Petrobras que acompanha, temos dois engenheiros 
ergonomistas que já participam como ergonomista. 
Atuamos mais em terra porque é mais fácil. Estamos 
em várias plataformas que estão sendo construídas. 
Certa vez, realizei um trabalho como enfermeira e 
me deparei com uma plataforma pronta para na-
vegar, mas sem banheiro na enfermaria. Temos um 
padrão de atendimento de queimado, em que o em-
pregado deve tomar banho. Tem que ser dentro da 
enfermaria. Uma das grandes preocupações da er-
gonomia é exatamente esse fato. 

Interlocutora não identificada: Complementado a 
pergunta,  é avaliada como positiva a experiência 
com a UFRJ? Como foi estabelecido esse contrato, 
foi uma licitação, ou é um convênio?  

Alípia Alves – Petrobras: Contrato sempre é licita-
ção, não pode ter outra forma porque tem uma lei 
que impõe isso a Petrobras. Em relação ao trabalho 
não podemos dizer que tenha sido o melhor. 

Interlocutora não identificada: Sobre a dependên-
cia química, o uso de tabaco, ocorre em um lugar 
diferente ou é na plataforma?

Alípia Alves – Petrobras: Não, é em terra. Na plata-
forma restringimos o tabaco conforme a legislação. 

Interlocutora não identificada: Como é que é o tra-
tamento com a dependência de outras drogas?

Alípia Alves – Petrobras: A Petrobras tem convê-
nio com clínicas. Esse programa é bem divulgado, 
exatamente para que chegue ao setor responsável. 
Através de qualquer demanda, seja familiar, de co-
lega, de supervisão de gerentes, assim que recebe-
mos a informação, vamos ao setor médico, procu-
ramos o assistente social e o médico da assistência 
médica Petrobras. Dessa forma o empregado é 
convidado a comparecer no setor médico. Iniciamos 
a conversa de forma sutil, relatando queda de ren-
dimento. Através desse gancho, perguntamos se 
existe algum problema. Há uma confrontação com 
o psicólogo, o assistente social e o médico, sem  
sentido de agressão, mas, sim, de acolhimento para 
ouvir. O empregado pode ser internado em clinica 
no Rio, São Paulo...Tem clínica em vários lugares. O 
tratamento é 28 dias internados em desintoxicação 
acompanhados pelo serviço da Petrobras. O em-
pregado é acompanhado pelo assistente social da 
empresa. O facilitador da clínica acompanha as di-
ficuldades do empregado e da família porque sem-
pre tem algum responsável. Às vezes, chamamos 
o familiar para dar o suporte e comunicar sobre os 
benefícios que a empresa pode dar,  além dos que 
já conhecem. 
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Marcelle Martins Machado ¹
Eletrobras

¹ Gerente da área de saúde da Eletrobras

O tema qualidade de vida no trabalho é importantíssimo. A Eletrobras é composta 
de 16 empresas. Somos a maior empresa de energia elétrica da América Latina, 
cobrimos todo o Brasil com geração, transmissão e distribuição de energia elé-
trica. A nossa sede é em Brasília, o escritório central no Rio e temos a Eletrobras 
Participações S.A (Eletropar) no Rio de Janeiro. Faz parte do grupo as empresas 
Comitê de Gestão da Transformação da Eletrobras (CGTE), em Porto Alegre, a 
Eletronuclear, em Angra dos Reis, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco 
(Chesf), no Recife, a Eletrosul, em Florianópolis, Furnas, Rio de Janeiro, a Eletro-
norte, cobrindo Brasília e a região norte do país, e ainda a  Amazonas Energia. 
O grupo das distribuidoras de energia se concentra no Norte do país. Temos a 
Eletrobras Distribuição Acre, Alagoas, Piauí, Rondônia e Roraima. Possuímos o 
nosso Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel). Nele, a maioria dos pes-
quisadores estudam as fontes de energia e fazem toda a parte da pesquisa da 
Eletrobras. Quando falamos de Eletrobras falamos de um grupo a nível nacional. 
Atualmente, estamos trazendo o modelo de gestão integrada para compartilhar 
o da holding. Estamos por todo o Brasil, portanto, devemos distribuir orientações 
para cada empresa, que tem a sua especificidade e a sua cultura organizacional. 

A nossa missão é atuar nos mercados de energia de forma integrada e susten-
tável. Temos a perspectiva de ser em 2020  o maior sistema empresarial global 
de energia ímpar, com rentabilidade comparada às melhores empresas do setor 
elétrico. Dentro do planejamento estratégico, das políticas e diretrizes da empre-
sa, em 2010 foi criada a política de gestão de pessoas para todas as empresas do 
grupo Eletrobras, construção coletiva de todos os gerentes de gestão de pesso-
as e recursos humanos.  Essa política foi assinada por todos os superintendentes 
de RH, ou seja, é  compromisso de todas as diretorias de gestão com os seus 
empregados. Nessa política temos a diretriz 13, que é justamente a qualidade 
de vida. Além de cada empresa ter a sua política de qualidade de vida, temos 
uma maior,pactuada com todos os diretores. A diretriz 13 é o compromisso que a 
empresa tem em promover ações voltadas para a qualidade de vida dos colabo-
radores, assegurando condições para que possam exercer de forma saudável as 
suas atividades. Vamos colocar constituída a gestão integrada de qualidade de 
vida na holding. Essa estrutura é da holding. A gestão integrada de saúde e quali-
dade de vida é sustentada por três pilares, que compõem a gerência de saúde e 
qualidade de vida. Com esses três pilares conseguimos cuidar da saúde integral 
dos nossos colaboradores. 

O primeiro pilar é o de saúde ocupacional, basicamente formado por médicos e 
enfermeiros do trabalho, assistente social. Praticamente de onde tiramos todos 
indicadores de saúde. A coordenação médica do Programa de Controle Médico 
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da Saúde Ocupacional (PCMSO)  nos passa o perfil dos empregados. Tem o pilar 
plano de saúde. O nosso plano de saúde é próprio, é um plano de alta gestão. 
O plano é Eletrobras, fazemos a gestão para a nossa área, o que nos permi-
te conhecer os relatórios e indicadores da assistência de saúde. Trabalhamos 
fortemente na prevenção de doenças, por meio da saúde ocupacional. Todos os 
empregados fazem exames médicos periódicos temos clínica de check-up, no 
qual os empregados em sua grande maioria realizam os periódicos. A análise 
do trabalho é feita após o check-up e envolve os indicadores que vão pontuar as 
nossas ações. Como estamos identificados atualmente na Eletrobras? Temos a 
marca Eletrobras Saudável. É o nosso guarda-chuva, onde juntamos todos os 
programas, quer seja prevenção de doença, promoção da saúde, qualidade de 
vida e bem estar. O Eletrobras Saudável foi criado em 2006 em um foco único 
no atendimento dos empregados que apresentavam algum problema de saúde, 
como sobrepeso, diabetes hipertensão. Portanto, naquele momento foram cria-
dos o programa um programa para quem tinha algum risco. Criamos o programa 
de reeducação alimentar, um programa de atenção ao trabalho de  risco. Tínha-
mos alguns outros programas isolados, algumas ações em 2006, que não esta-
vam com uma gestão integrada de saúde e qualidade de vida. Portanto, fomos 
trabalhando um pouco menos de 10% dos empregados.

 Para a nossa felicidade, em 2008 houve uma reestruturação na empresa e a nos-
sa área não só recebeu o nome de saúde na base de vida como uma determinação 
de que esse processo seria realizado. A partir desse momento, conseguimos real-
mente dar um foco maior no bem estar do empregado. Fomos crescendo de 2008 
a 2013 com 17 programas. Em 2013 tínhamos uma diretriz oficial para crescer e 
a área recebeu qualidade de vida, criando vários programas e planos de incentivos. 
Uma das grandes mudanças ocorreu no programa de educação alimentar que só 
atendia apenas os mais elevados, e atualmente atende a empresa inteira.  Metade 
das vagas de reeducação alimentar vão por indicação médica. A outra metade para 
quem quer fazer uma alimentação saudável. Estamos conseguindo mais de 20% da 
empresa circulando nesse programa. Em 2014 implantamos a reestruturação dos 
programas que pactuamos com a diretoria em 2013. Atualmente esse é o progra-
ma. No Cadastro de Vida trabalhamos na linha do bioensino social e organizacional. 
Vamos destacar os que mais contribuem para movimentar os empregados em tor-
no do ser saudável. Podemos citar de imediato o programa de corrida e caminhada. 
Atualmente estamos com 15% da empresa no programa. Percebemos a demanda 
que tínhamos na empresa, começamos sorteando inscrição e no momento atual 
temos o programa com assessoria esportiva, educador físico, nutricionista, acompa-
nhamento médico, acompanhamento no check-up. Os empregados desse programa 
são os verdadeiros multiplicadores do estilo de vida saudável. Quando realizamos 
o programa de corrida, procuramos algo mais, não só correr. Alguns querem ema-
grecimento, outros querem uma integração, melhoria no relacionamento pessoal, 
melhoria dos indicadores de saúde, cada um responde um questionário e se propõe 
alguma meta, porque cada um desses programas tem a sua meta, objetivos e resul-
tados a serem alcançados. Ninguém fica sem propósito. A turma da corrida e cami-
nhada, destacamos que é a mola porque levam as pessoas para outros programas. 
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Todas as ações são fora do horário de trabalho, temos horário flexível. Não con-
flitamos as ações de qualidade de vida com o horário do trabalho. O empregado 
tem a liberdade de escolher sete postos para treinar no Rio de Janeiro, inclusive 
sábados domingos e feriados, de manhã, à noite. É critério do empregado, exis-
tem seis ou sete postos no Rio de Janeiro. Para correr é necessário estar bem ali-
mentado, por esse motivo criamos um grupo dentro do programa de reeducação 
alimentar. Uma vez por mês a Eletrobras monta uma estrutura de corrida, mon-
tamos uma estrutura adequada e permitimos que levem a família, algumas ve-
zes a família não entende, mas acompanha. A Eletrobras fez 50 anos em 2012, a 
comissão e a organização de alimento queriam que fosse realizada alguma ação 
em todo o Brasil que contemplasse os 28 mil empregados das empresas que 
fazem parte da Eletrobras. A direção pediu a realização de uma ação para todos 
os empregados, rodamos o país organizando tudo. Em 2009, estávamos come-
çando a qualidade de vida e desvinculando um pouco da saúde implantamos o 
nosso coral corporativo. Atualmente é um dos melhores programas, mesmo as-
sim teve que ser reestruturado. Tentamos colocar o DVD no inicio, de 2008 ou 
2009, aproximadamente, lançando uma nova marca. Tivemos que realizar uma 
ação para os 28 mil empregados de lançamento da nova marca. 

De cada empresa nossa no Brasil trouxemos três empregados, o resultado foi 
um show. Foram cem vozes de todas as nossas empresas cantando uma música 
bem brasileira e representando a marca Eletrobras. As pessoas pensam que o 
coral é uma ação interna, mas não é. Trata-se de uma ação de estratégia e tem 
índice elevado de satisfação, porque trabalha o bem estar. Os nossos ensaios 
são as sextas feiras na hora do almoço. É proposital. Sexta-feira é aquele dia 
em que procuramos para relaxar, não temos tempo de ir para happy hour, vamos 
para o coral. O empregado sai motivado, integrado, feliz.  No momento em que 
patrocinamos o basquete, nosso coral passou a cantar o hino nacional antes das 
partidas. É  motivo de orgulho, os empregados tem orgulho em vestir a camisa e 
representar a empresa. O clima das  sextas-feiras é agradável. Estamos prepa-
rando uma surpresa para comemorarmos os quatro anos do coral que completa-
mos em setembro.  Quando tem apresentação nosso chefe de RH manda email 
para os gerentes com esses dizeres: “libera que os empregados estão conosco”. 
Portanto, no aniversário  chamaremos os gerentes dos empregados para com-
partilhar. Como é surpresa todos pensam que é só uma apresentação interna. 
Tivemos a felicidade em fazer jogos internos em 2012. Tivemos dois resultados 
significativos, em termos de satisfação do empregado. Atualmente temos um 
empregado há mais de 40 anos representando o Brasil no atletismo master, por 
conta do programa das corridas. Devido ao seu exemplo, quase todos os enge-
nheiros elétricos que viajam ao Brasil estão participando do programa. Temos 
diversos profissionais coordenando algum tipo de programa, como por exemplo, 
o de  vacinação contra a gripe. 

O programa família empresa tem como finalidade aproximá-la da Eletrobras. 
Pensamos assim por vários motivos, um dele é porque a família é quem faz a 
comida. Na semana da criança criamos um boletim eletrônico com dicas de saú-
de e qualidade de vida para crianças e adolescentes. Temos programas de cunho 
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pedagógico para os filhos dos empregados, na maioria dos casos para pessoas 
portadoras de necessidades especiais, como síndrome de down, autismo, além 
de darmos apoio financeiro para atividades extras, especiais, estudo, medica-
mento e plano de tratamento. O programa para pessoas portadoras de necessi-
dades especiais é acompanhado por assistentes sociais. Temos um jornal onde 
os novos empregados podem se ver. Existe o grupo de empregados da holding 
que precisa viajar à trabalho para as usinas, subestações, longe dos grandes 
centros, geralmente nas matas, portanto, é necessário que haja o acompanha-
mento. Antes da viagem as enfermeiras verificam se a vacinação está em dia, 
se há necessidade de algum medicamente em especial, orientam em relação ao 
tipo de roupa que deve usar. É  um acompanhamento de saúde, pois esse gru-
po vai para algumas áreas com riscos difíceis e mensurar. Outro programa está 
relacionado ao tabagismo,. Tratamos na mesma aba da dependência química e 
outras drogas. Tratamos esse assunto com discrição para preservar todo o sigilo 
que requeremos nessa situação.

Através dos diversos programas foi possível fazer os empregados adquirirem 
hábitos saudáveis, podendo carregá-los para a vida toda. Realizamos a Oficina 
de Vida  para os empregados prestes a se aposentar. Sua finalidade é refletir so-
bre sua vida após a aposentadoria, proporcionando um leque de possibilidades 
em relação às atividades que podem ser realizadas. Existe o programa do Cora-
ção Saudável orientado por uma médica e assessorado por outras especialidade. 
Ele tem o objetivo de melhorar ou prevenir doenças cardiovasculares. Em 2014 
nosso grande desafio é a pesquisa unificada de qualidade de vida. Em 2009 foi 
realizado um trabalho com todos os gestores de qualidade de vida no Brasil. Nos 
reunimos três dias no Rio de Janeiro. Cada um apresentou sua parte. Foi riquíssi-
mo porque pudemos ver que algumas ações do Rio de Janeiro não se adaptavam 
necessariamente ao Norte do Brasil. Mapeamos todos os programas, as empre-
sas e elegemos as diretrizes que deveriam constar. Resolvemos que gerência 
de cada uma deve desenvolver  seu programa, de acordo com a sua estratégia 
organizacional ou com o  número de empregados e objetivos em relação à saúde 
do empregado. Nosso grande desafio com a pesquisa é elevar a satisfação do 
empregado, fazer com que perceba que investimos em sua qualidade de vida.  
Queremos conhecer o perfil dos empregados para que possamos envolvê-los 
em ações que buscam qualidade de vida. Os indicadores são o grande desafio 
porque temos vários resultados.

Todos os anos são realizados pesquisas e os empregados fazem uma autoava-
liação em relação a sua saúde, qualidade de vida, relação com os colegas, entre 
outros. Indicadores de saúde -- estamos nesse momento trabalhando com a 
corrida e caminhada. Com esse programa foi possível reduzir 21% o sedenta-
rismo da empresa. Trabalhamos com  a prevenção. Estamos nos baseando em 
referências cientificas, em relação à prevenção. Temos alguns exemplos de pes-
soas que param de fumar depois do programa.  Temos que definir as diretrizes 
que não podem faltar, devido ao fato dos nossos operadores técnicos de linha 
que trabalham nas nuvens de transcrição necessitarem de condicionamento fí-
sico adequado, força na mão e equilíbrio condicional. Portanto é uma política da 
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nossa empresa cuidar do condicionamento físico. Só que não é suficiente, por 
essa razão trabalhamos o bioensino social, porque a nossa atividade requer esse 
tipo de cuidado. Queremos o uso de qualidade de vida nas empresas Eletrobras. 
Sabemos que é natural alguma motivação a mais e a competição é saudável. 
Esperamos trazer os indicadores e  os índices na próxima palestra. 

Na última pesquisa atingimos 100% dos participantes. Ao iniciarmos o programa 
de corrida, tínhamos dois ou três maratonistas e corríamos 42 quilômetros. Na 
última prova de julho foram seis ou sete maratonistas e mais de 30 meio mara-
tonistas. O plano de cinco/seis quilômetros é uma demonstração de melhora no 
condicionamento físico tanto no seu preparo, quanto  no alimento e na quantida-
de da hora de sono importante para o equilíbrio emocional. Reunimos nos pro-
gramas superintendentes, técnicos, analistas e gerentes. Todos com a mesma 
camisa e as mesmas regras do jogo. É uma integração que se reflete no dia a dia 
do trabalho. Integração, relação interpessoal, saúde e qualidade de vida, enfim, 
satisfação com programa. O coral é o programa de indicadores mais elevados, 
principalmente saúde, 100% qualidade de vida.  Ele e outros programas de su-
peração dos limites pessoais. Por quê? Porque o empregado chega desconfiado. 
Ao correr uma prova, se correr cinco quilômetros, será demais! Com tempo passa 
a correr dez e em pouco chega a maratonista. Tivemos um resultado incrível no 
coral: pessoas tímidas que sequer sabiam se dirigir ao gerente para conversar, 
ou mesmo se colocar, entram no coral desconfiadas, mas  100% do coral canta. 
Sempre realizamos reconhecimentos, premiações, programas, pois temos 30% 
dos empregados nos programas físicos, fora os que fazemos de ação esporá-
dica. Realizamos corridas destinadas a campanha contra o câncer, ou contra a 
saúde da mulher de forma geral. 

Fomos convidados a uma palestra no Brasil Sport Show em São Paulo,  uma 
feira de esportes. Nos preocupamos porque eram várias palestras, com mui-
tas  pessoas querendo conhecer o que as empresas faziam para a satisfação e 
saúde dos seus empregados A TV Brasil gostou da presentação do nosso coral  
fez uma matéria sobre programa corporativo. No mercado, a grande mídia e as 
pessoas estão atentos à importância e a qualidade de vida dos empregados. 
Tivemos algumas matérias no jornal do senado relacionadas ao nosso check-up. 
Todos os empregados, independentes do nível hierárquico, fazem o check-up 
pago pela empresa. Temos um calendário de 12 corridas com 300 pessoas que 
correm juntas vestindo a mesma camisa. Cada empresa com o seu gestor, com 
o seu programa e o programa de sua empresa. Mas todos com a mesma roupa 
onde se lê Eletrobras. 
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Em nome da Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV) agradeço a Data-
prev por proporcionar a oportunidade para compartilhar informações sobre esse 
assunto. Atualmente, temos exemplos brilhantes de empresas que estão prati-
cando de verdade o programa de qualidade de vida com continuidade e fazen-
do a diferença. A ABQV é feita de associados, sem fins comerciais ou lucrativos 
formada por pessoas que contribuem com o seu tempo gratuitamente. Somos 
sempre voluntários. O objetivo é desenvolver e integrar profissionais multidisci-
plinares para atuar em qualidade de vida, e em função dos processos de trans-
formação. A nossa missão é melhorar a qualidade de vida para que as pessoas se 
transformem. Possuímos algumas parcerias e buscamos outras cada vez mais. 
Estamos no finalzinho das inscrições do Prêmio Nacional de Qualidade de Vida 
(PNQV). É um dos maiores produtos da ABQV, as inscrições vão até 29 de agosto. 
As empresas que possuem dois anos de maturidade em programas podem e 
devem se inscrever. Mesmo as empresas que pensam que seus programas não 
são suficientes e que não estão totalmente preparadas. É uma experiência im-
portante para que possam ter mapeamento de como está o seu programa e as 
suas condições de ganhar o prêmio no próximo ano. 

Os questionamentos que a maioria dos funcionários fazem dentro das empresas 
são relacionados ao que é qualidade de vida. Quem é o responsável, o funcionário 
ou a empresa? Como fica a satisfação, está implícita na qualidade de vida? É a 
motivação? A remuneração? As estatísticas mostram que cinco dias depois o au-
mento de salário do funcionário não é mais motivo de satisfação. Essas questões 
ocorrem há anos. São como as nossas necessidades básicas. Nascemos com a 
necessidade de respirar, comer e assim por diante, nunca para. A diferença está 
na forma em que atendemos à essas necessidades. Os programas de qualidade 
de vida se iniciaram tentando atender de uma maneira básica.  As necessidades 
e as perguntas dos profissionais continuam as mesmas. Todos querem um am-
biente saudável, reconhecido pela empresa. O que mudou? Além da forma de 
atendimento ser cada vez mais complexa, temos que atender cada vez mais. Não 
há problema de qualidade que sobreviva sem que possamos dizer onde estamos, 
como vamos fazer e para onde vamos! O importante é atingirmos o alvo. Como 
podemos trabalhar essa questão? Quando trabalhamos com qualidade de vida 
na empresa, trabalhamos com a missão de coisas básicas.  Mesmo que no inicio 
a empresa não tenha tudo o que necessita, devemos começar com o que temos.

Começar com indicadores de saúde -- todos temos algum indicador de saúde 
que podemos trabalhar. Alguns com benefícios mais completos, outros com be-
nefícios menos completos, mas com indicadores de saúde conseguimos ter a 
percepção de uma oportunidade de redução de custo, o redesenho de uma con-

¹ Diretoria da Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV)
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cepção de qualidade desse programa e o gerenciamento preventivo e coletivo 
da população. Quanto mais trabalharmos com prevenção, temos menos custos 
e mais dinheiro para investir. Se não temos o orçamento em qualidade de vida, 
podemos começar pela saúde. Na saúde, para trabalharmos a gestão de todos 
os casos que ouvimos nas empresas, a maior preocupação é de como trabalhar. 
Para que possamos trabalhar a prevenção temos que ter uma ideia da realidade. 
Quando trabalhamos com a gestão conseguimos colher informações das neces-
sidades de nossa população. Apoio inicial nos casos urgentes, ou seja, um pro-
grama de apoio pessoal. As empresas não possuem o programa de qualidade de 
vida.  Temos condições de fazer algo novo baseado em nossa meta, mas temos o 
futuro pela frente e um presente em que existe uma população diferenciada que 
está exigindo coisas novas. Temos o número de mobilidade plana, cada vez mais 
as pessoas tem dificuldade de se deslocar. Portanto, oferecemos uma excelen-
te palestra, mas a sala fica vazia. A pessoa não pode parar para assistir ou não 
houve condições? 

A tecnologia está a nosso favor. Temos a possibilidade de oferecer palestras vir-
tuais, cursos online para as pessoas melhorarem a alimentação, mudarem os há-
bitos. Há  aplicativos disponíveis em celular. Atualmente é possível realizarmos 
uma campanha com custo zero. Temos na internet ótimas informações. Existe 
um site chamado minha vida, um site interessante, totalmente seguro, feito por 
médicos e nutricionistas que traz orientação sobre melhoria não só da nutrição, 
mas de saúde em geral. Temos que utilizar esses recursos da tecnologia, princi-
palmente porque os custos são baixos e a utilização é alta. A pesquisa é essencial 
para trabalharmos bem as necessidades e a implantação de nossos programas. 
Não adianta fazermos os programas sem saber o que as pessoas precisam. Ao 
realizarmos uma pesquisa percebemos que as coisas não estão bens, as pessoas 
precisam de ajuda e qual o programa de apoio pessoal utilizar para auxiliar as 
pessoas e seus familiares a qualquer momento. São programas que estão no 
mercado e tem custo baixo ou mesmo são gratuitos. Quando apoiamos a pessoa 
e a família temos o funcionário mais próximo e sem preocupações. O trabalho 
pode ser realizado em grupo ou individualmente. Através do coach em qualidade 
de vida, conseguimos fazer com que a pessoa entenda suas necessidades, po-
dendo fazer um contrato consigo mesmo. Não adianta plantarmos belos jardins 
se as pessoas não aderirem! 

A empresa é responsável? Não, cada vez mais o indivíduo é responsável pela 
sua qualidade de vida. A maioria das empresas podem oferecer as ferramentas, 
caminhos, para que as pessoas façam suas escolhas. A proposta é caminhar-
mos juntos, fazendo com que a pessoa descubra o caminho que quer seguir, 
pois só assim é possível dar continuidade. O desafio está na continuidade. Os 
programas são implantados, no início todos ficam empolgados e, depois de um 
período, tudo muda, as pessoas se desmotivam e não dão continuidade. Por 
esse motivo o objetivo maior é fazer com que as pessoas entendam que isso 
é importante para sua qualidade de vida, por conta do seu desenvolvimento 
pessoal. Realizamos, em 2011, uma pesquisa com brasileiros maiores de 18 
anos. O que nos levou a realização da pesquisa foi a questão da tecnologia a 
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nosso favor. Em que momento essa tecnologia é utilizada? O quanto as pessoas 
acreditam nessa tecnologia? Outra pesquisa realizada foi voltada para a saúde. 
O cenário desenhado perguntava o motivo das pessoas procurarem um médico. 
As pessoas alegam não terem tempo de ir ao médico, portanto, há interesse em 
dispositivos médicos nos telefones celulares voltados à saúde. Cerca de 69% das 
pessoas têm interesse de utilizar o aplicativo médico que permite controlar o 
programa e dar informações para o seu médico eletronicamente. Essa pesquisa 
mostra o quanto são adeptas das novas tecnologias. É importante  disponibili-
zar a informação boa e de uma forma fácil. 

Qual seria a probabilidade de usar o smartphone para regular a sua saúde? Uma 
taxa de 43%, 44% , provavelmente. Temos a busca de uso de informação sobre 
opção de tratamento. Sabemos que a paciente pega o resultado do exame, pro-
cura informações no Google e vai ao médico com o diagnóstico. Cada vez mais 
os médicos estão compreendendo o que está à disposição. Qual o nosso papel 
como agente de qualidade de vida e saúde? Tentar mostrar as pessoas como fa-
zer o bom uso desse mecanismo. Uma média de 46% da população procuraram 
informação online sobre opção de tratamento. Cada vez mais as pessoas buscam 
informações. Não conseguimos trabalhar a qualidade de vida se não trabalhar-
mos a integridade do ser humano. Todo programa, por mais simples que seja, 
deve trabalhar o ser humano de maneira integral. As pessoas querem um am-
biente de trabalho saudável, não é possível trabalhar se o ambiente não estiver 
bem. O trabalho em casa está cada vez mais sendo buscado pelas pessoas. 

Ninguém quer  mais sair da sua casa para ficar uma hora ou uma hora e meia 
no trânsito e chegar estressado. O nível de estresse está cada vez mais alto por 
conta dessa situação.  A cada dia aumentam os programas de apoio psicológico 
para as pessoas. O apoio psicológico consegue reduzir essa situação e melhorar 
a saúde das pessoas que podem ser ajudadas. Valorizar as pessoas e chamá-las 
para participar de eventos. O reconhecimento é importante, nem sempre reco-
nhecimento se dá através do salário, às vezes, pode ser apenas um comunicado, 
um parabéns ou um sorriso. Muitas vezes, montamos um programa maravilho-
so, pensamos que compreendemos como atender as necessidades dos nossos 
funcionários baseado em pesquisas. Mas quando trazemos a pessoa para parti-
cipar junto e decidir temos o ganho em dobro. A pessoa fica feliz, leva o fato para 
as outras pessoas, pois se sentem parte integrante. Com isso, aumentam a sua 
participação. A forma como implantamos os programas, com mais dinheiro ou  
menos dinheiro, pode ser diferente. O essencial é que possamos fazer a diferen-
ça na vida da pessoa levando o programa de qualidade de vida.

Programa de apoio pessoal -- temos que ter um apoio psicológico em que o  fun-
cionário se sinta acolhido. Na maioria das vezes, a carga horária é pesada e a 
atividade, não consegue ser resolvida. Um trabalho realizado em uma empresa 
multinacional, com carga horária alta (onde 80% dos funcionários eram executi-
vos que trabalhavam de 12 a 14 horas por dia e tinham uma carreira um pouco 
complicada, com salários baixos nas etapas, mas  com expectativa à frente alta), 
mostrou que  necessitamos de um  programa de apoio psicológico, através do 
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qual as pessoas descubram se é isso o que querem. A partir do momento que faz 
essa descoberta o seu tempo é ágil.  Perceberá que é inerente a sua atividade. 
O que é inerente à atividade é difícil de mudarmos. Se for inerente à atividade, 
a pessoa tem que  aprender a administrar e trabalhar bem. O coach para a qua-
lidade de vida ajuda a pessoa a se descobrir e a entender o que pode fazer por 
si mesmo. Quando falamos da utilização da tecnologia a nosso favor, uma das 
coisas importantes que colocamos nos fóruns de discussão de qualidade de vida, 
saúde, o que for, é a importância de um moderador. Não aconselhamos uma pa-
lestra virtual sem um  moderador do debate, para dar respostas. 
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A Dataprev possui 3.800 empregados, com um contingente bastante elevado de 
empregados com mais de 20 anos de casa,  53%  de pessoas na faixa dos 50 anos 
ou mais. Ou seja, um contraste com outra realidade, a dos concursados que en-
traram na empresa nos últimos seis anos. Essa realidade mostra a necessidade 
de um trabalho forte na área de prevenção da saúde e qualidade de vida. Exis-
tem gerações distintas que demandam diferentes ações e diferentes iniciativas. 
Nosso maior contingente encontra-se no Rio de Janeiro, entre 1.600 e 1.800 
somente no Rio. Os demais espalhados pelo Brasil. Em todas as capitais temos 
unidades. Iniciamos o trabalho na área de qualidade de vida justamente pelas 
demandas que estavam aparecendo, especialmente entre a nossa população 
mais velha, 50 anos. Não há problema em continuar trabalhando, mas as exi-
gências são outras. Iniciou timidamente, mas hoje há um trabalho consolidado, 
com metas claras. Existem registros que mostram os benefícios em promoção 
de saúde e qualidade de vida. 

¹ Diretoria de Pessoas da Dataprev
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