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SOBRE A ABPRH

A ABPRH é uma associação sem fins lucrativos, criada 
para debater atualidades, tendências e inovações rela-
cionadas a gestão corporativa de pessoas, sempre ao 
lado dos principais líderes e profissionais de RH. 

Com 60 anos no mercado, nunca esteve tão jovem e 
com-bativa. Foi totalmente reestruturada, com uma am-
pla transfor-mação digital, tecnológica, priorizando sem-
pre o lado humano.
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PALAVRA DA PRESIDENTE

TANIA MACHADO 
Presidente da ABPRH

Durante 08 anos Saúde Corporativa foi pauta de dis-
cussão nos encontros presenciais da ABPRH, esse tema 
sempre foi importante para nossa associação que hoje é 
conduzida através do HUB Saúde Corporativa é tocado 
pelo nosso médico VP Leonardo Piovesan.

A maioria das empresas atuam de maneira reativa e 
não preventiva em relação à saúde de seus colaborado-
res e não desenvolvem ações que sejam realmente efi-
cientes.  Em novembro de 2020, a ABPRH e TMJobs lidera-
ram uma pesquisa sobre saúde corporativa com gestores 
de Saúde e Recursos Humanos de 155 empresas de todo 
o país, que evidenciou exatamente esse cenário. Quan-
do questionados sobre possuir programas de promoção à 
saúde e prevenção às doenças, apenas 21,1% das empre-
sas respondentes disseram ter ações com apoio da aten-
ção primária, que, por definição do Ministério da Saúde, 
são fundamentais na prevenção, promoção, cura e rea-



bilitação dos indivíduos. Apenas 36,7% das organizações 
disseram que possuem um plano estratégico de bem-es-
tar que inclui programas de saúde mental.

Uma forma de mudar este cenário é a criação de Gru-
pos de Melhoria de Saúde Continua (GMSC) para auxiliar 
no desenvolvimento de ações que identifiquem amea-
ças, problemas, oportunidades e traga inovação e estra-
tégias para medir e mensurar os resultados. 

Certamente, a pandemia trouxe um importante apren-
dizado do quanto é necessário fazer a gestão de dados 
sobre a saúde de seus colaboradores e o quanto é impor-
tante desenvolver programas de prevenção às doenças 
e de promoção à qualidade de vida de seus funcionários 
a fim de minimizar os afastamentos, o absenteísmo, por 
exemplo.  Embora ninguém estivesse 100% preparado 
para lidar com a situação, ficou bem claro que as insti-
tuições que estavam mais maduras do ponto de vista de 
gestão e que rapidamente criaram seus comitês de crise 
conseguiram obter melhores resultados. 

Em suma, as vantagens trazidas às organizações por 
conta dessas medidas são diversas: melhora da saúde 
física e mental e da energia do colaborador; aumento do 
nível de satisfação; melhora no desempenho e no clima 
organizacional; redução do estresse dos funcionários e 
pressão, da incidência de acidentes de trabalho, do o 
absenteísmo, dos atrasos, dos custos com doenças e se-
guro saúde, da taxa de erros operacionais e retrabalho 
e de turnover (alta rotatividade de funcionários). Lem-
brando que a saúde dos colaboradores impacta direta-
mente na motivação, no rendimento e na produtividade 
da empresa, e sempre é melhor prevenir do que reme-
diar.  Surgiram inúmeras empresas digitais, healthtechs  



com soluções incríveis na gestão de dados e de saúde. 
A pandemia exigiu um olhar mais profundo para a 

Saúde Corporativa. Isso porque existia e, ainda existe, 
uma forte preocupação em manter todos os colaborado-
res saudáveis e seguros. Obviamente, não só pelo lado 
humano, mas também pelos danos que a escassez de 
mão de obra causa, em especial nas instituições de saú-
de e no caso dos profissionais que estavam na linha de 
frente do combate, poderiam causar. Foi preciso pensar 
em formas de deixar de ser reativo e investir em pro-
postas educativas contínuas que estimulam a adoção de 
hábitos saudáveis entre os colaboradores.  Desta forma, 
uma lição que aprendemos é o quão necessário é fazer 
a gestão de dados sobre a saúde de seus colaboradores 
e o quanto é importante desenvolver programas de pre-
venção às doenças e de promoção à qualidade de vida 
de seus funcionários para minimizar os afastamentos e 
o absenteísmo.  Embora ninguém estivesse 100% pre-
parado para lidar com a situação, as instituições que es-
tavam mais maduras do ponto de vista de gestão e que 
rapidamente criaram seus comitês de crise conseguiram 
obter melhores resultados.

A ideia desse E-book é trazer a experiência de vários 
especialistas e um profundo olhar para boas práticas 
do que é possível fazer nesse momento muito delicado 
que os Profissionais de Recursos Humanos e empresá-
rios enfrentam.

Boa Leitura
Tania Machado
Presidente ABPRH – HUB Saúde Corporativa
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O PROTAGONISMO DO MÉDICO 
DO TRABALHO 

ALEXANDER BUARQUE

Embora a medicina do trabalho seja a sexta maior 
especialidade médica no Brasil, segundo dados do Con-
selho Federal de Medicina, ela ainda é pouco percebida 
como especialidade. No Brasil ela se consolidou a partir 
das normas regulamentadoras (NRs) e inicialmente se 
desenvolveu dentro de uma formação voltada principal-
mente ao atendimento das patologias dos trabalhadores. 
Nos últimos anos, por exigência do mercado, das empre-
sas e dos próprios profissionais, os cursos de especial-
ização incorporaram conteúdos de gestão e o médico do 
trabalho precisou complementar sua formação com cur-
sos de MBA e gestão. O contexto do trabalho nas empre-
sas mudou e o médico do trabalho passou a ser o profis-



sional mais preparado e com maior ferramental para o 
cuidado da saúde no âmbito corporativo. Apresentamos 
os fatores que consolidam este entendimento.

Nos últimos anos a transformação sofrida no univer-
so do trabalho e ambiente corporativo trouxeram novos 
modelos de trabalho em contraposição ao modelo tradi-
cional. Surge o teletrabalho, contratações precárias (ter-
ceirizações, uberização), mudança nas leis trabalhistas. 
Este novo contexto somado ao uso de novas tecnologias 
modificam o risco no ambiente de trabalho e obrigam 
uma nova abordagem sobre a saúde no trabalho. 

Uma mudança no perfil de adoecimento por riscos no 
trabalho coloca as doenças mentais no mesmo patamar 
das doenças osteomusculares, senão de maior relevância. 
Precisamos considerar que estas doenças afetam a empre-
sa de forma vertical, em todos os níveis hierárquicos. Este 
perfil de doenças (mentais) tem relação direta com a organ-
ização do trabalho e o modelo reativo/curativo não é mais 
suficiente para dar conta da contensão do seu avanço. 

O aumento dos custos de saúde na empresa com im-
pacto progressivo dos planos de saúde na folha de pa-
gamento obriga as empresas, grandes financiadoras da 
saúde privada, melhorar a gestão da saúde populacion-
al. Esta aposta não pode ficar focada somente na mão 
de um broker distante da cultura e realidade de cada um 
destes microssistemas.

Outra modificação significativa ocorrida diz respeito 
às normas regulamentadoras que foram submetidas in-
troduzindo o conceito de gerenciamento de riscos e colo-
cam maior integração entre as NRs. A saúde ocupacional 
passa a ter uma posição de necessidade estratégica no 
contexto da saúde e segurança.



Por fim, a chegada da pandemia de covid-19 ante-
cipou a urgência para a digitalização, gestão da saúde 
populacional e da saúde ocupacional. As empresas que 
possuíam a gestão da saúde consolidada com médico 
do trabalho com conhecimento em plano de contingên-
cia de emergência e dados populacionais consolidados e 
com porta aberta com a alta liderança, puderam se an-
tecipar e se demonstraram mais preparados para atuar 
junto a crise. 

Neste cenário apresentado, a sustentabilidade do 
negócio depende das pessoas, não somente como re-
cursos mas também numa vertente humanizada, com 
diversidade e com saúde física e mental, porque isto 
impacta diretamente em desempenho e produtividade. 
Isto pode ser facilmente percebido quando observamos 
as empresas que se destacam de fato na área de saúde 
e bem-estar, elas possuem normalmente a área de 
saúde menos hierarquizada com gestão e projeto claro 
na área de saúde. 

O médico do trabalho surge então como principal in-
tegrador da saúde ocupacional, da assistência e passa a 
ser uma necessidade de subsistência do sistema. Sai do 
papel apenas operacional e tático e se coloca no nível 
estratégico funcional agora com percepção de vantagem 
competitiva. Mas para isto, antes de tudo, é necessário 
reduzir a distância entre a gestão estratégica da empre-
sa e a saúde ocupacional. Apesar da necessidade clara, 
poucas empresas ainda possuem um projeto de longo 
prazo e o fortalecimento de recursos direcionados a 
saúde integrada na empresa. Da mesma forma que a 
grande empresa não terceiriza o seu gestor de recursos 
humanos, de operações, fica claro que o desenvolvimen-



to estratégico da área de saúde no mundo corporativo 
precisa de um gestor conectado com a alta liderança. 

ALEXANDER BUARQUE - alexanderbuarque@me.com
Médico formado pela  Universidade Federal do Paraná UFPR. Espe-

cialista em Medicina do Trabalho pela ANAMT/AMB. MBA em Gestão 
Estratégica Empresarial na Fundação Getulio Vargas. Mestrado em 
Patologia pela Universidade Federal do Paraná. Ergonomia no Con-
servatoire National des Arts et Métiers (CNAM). Atuou como Gerente 
Corporativo de Saúde Ocupacional em diversos segmentos da in-
dústria. Tem experiência na implantação de projetos nas áreas de 
saúde pública e saúde ocupacional e consultoria em ergonomia e 
saúde ocupacional.
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CISNE NEGRO, COVID E
OPERADORAS DE SÁUDE

CATIA MOTTA 

Muito se tem comentado a respeito do livro “A lógica 
do Cisne Negro“, do consagrado autor Nassim Nicholas 
Taleb, economista, analista de risco e professor da Uni-
versidade de Nova York cujos livros abordam temas como 
probabilidade e incerteza. O livro nos traz o conceito da 
“lógica do cisne negro”: antes da descoberta da Austrá-
lia, todos os cisnes observados possuíam a plumagem 
branca, sendo uma crença até então a de que todos os 
cisnes eram brancos, pois era fartamente suportada por 
evidências empíricas, ou seja, era facilmente observada.

Essa é a lógica do Cisne Negro: um evento altamen-
te improvável ou imprevisível,  desconhecido, de gran-
de impacto, que é capaz de mudar radicalmente e até 
de invalidar tudo o que se conhecia até então, mas que 
depois de ocorrido a sociedade se esforça para torná-lo 



previsível ou possível de ter sedo previsto numa tentati-
va de mitigar seu risco.

Seria a pandemia do Covid 19 um Cisne Negro, con-
siderando seu impacto e a probabilidade de um “Novo 
Normal”? De acordo com Nassim não seria o caso, uma 
vez que pandemias fazem parte da nossa história assim 
como quarentenas. Mas, não seria esta resposta tam-
bém uma “tentativa” de previsibilidade? O risco de epi-
demias incontroláveis é há muito tempo sinalizado pela 
OMS, sem contudo, termos medidas efetivas. Logo, me 
permito considerar esta pandemia como um Cisne Cin-
za, uma vez que sua duração, impactos e consequências 
nos surpreendem diariamente afetando todas nossas 
formas de relacionamento.

As informações da segunda onda na Europa, previsí-
vel, e a possibilidade de ocorrer em nosso país, podem 
alterar o curso da recuperação econômica que ainda 
está em desenvolvimento.

Dados recentemente divulgados pela ANS demonstra-
ram um aumento de 0.4% no número de beneficiários 
de planos médico-hospitalares em setembro de 2020 em 
comparação ao mês anterior, sinalizando um crescimen-
to no setor. Ao mesmo tempo, é possível observar  o 
aumento da taxa de sinistralidade com níveis próximos 
aos do período pré-pandemia.

Exames, procedimentos e cirurgias eletivas que foram 
postergadas e a iminência de uma segunda onda, com au-
mento das internações, nos levam a uma projeção de taxas 
de sinistralidades muito acima do “forecast “ das opera-
doras. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade ímpar para 
refazer os estudos, ajustar o atuarial e implantar novos 
modelos de atendimento, assistenciais e de remuneração.



A mobilização e conscientização dos principais elos 
desta cadeia, transformou as expectativas em realidade 
como por exemplo a teleconsulta entre outras práticas. 
As empresas contratantes estão passando por um gran-
de amadurecimento compreendendo seu verdadeiro pa-
pel como co-responsáveis pelo bem estar de seus co-
laboradores. A importância do benefício saúde impacta 
em todo o ecossistema de uma organização, incluindo a 
família do colaborador. Por sua vez o beneficiário come-
ça a assumir seu protagonismo e seu nível de exigência 
aumentou, obrigando aos prestadores e operadoras a re-
verem seus modelos e práticas com o foco genuíno no 
paciente.

Neste momento de (a) diversidade não importa a 
“cor” do Cisne e sim a mudança que faremos para uma 
sociedade mais equilibrada e saudável!

CATIA MOTTA  - catiaslm@uol.com.br 
Médica com experiência de 15 anos no Mercado de Saúde na 

área de Gestão Administrativa e Técnica atuando nos principais pla-
yers : Operadoras ( Medicina de Grupo, Seguradora, Administradora 
de Planos, Autogestão e Cooperativa) e Hospitais de grande porte . 
Membro do Comite Técnico da ASAP e do Colégio Brasileiro de Exe-
cutivos da Saúde
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ENGAJAMENTO DOS TRABALHADORES 
NOS PROGRAMAS DE SAÚDE

FERNANDO AKIO MARIYA

Entender como e por que as pessoas se tornam moti-
vadas e engajadas em atividades é uma chave para o de-
senvolvimento e o sucesso do programa de saúde. Neste 
capítulo revisaremos alguns conceitos-chave sobre mo-
tivação e engajamento. Para tal, é necessário entender 
as necessidades de saúde da população e a intenção de 
mudança de hábitos para que os trabalhadores vejam a 
vantagem em sua participação e que eles percebam os 
impactos positivos dos programas em sua saúde.

O modelo da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
está vinculado a um processo organizacional amplamen-
te reconhecido de “melhoria contínua”, que garante que 
um programa de saúde, segurança e bem-estar atenda 
às necessidades de todos os interessados e seja susten-
tável ao longo do tempo. Para mobilizar os trabalhadores 
e empregadores a investir em mudanças é necessário, 



inicialmente, coletar informações sobre as necessidades 
das pessoas, seus valores e prioridades.

O modelo dos estágios da mudança é uma maneira 
de explicar que as pessoas passam por uma série de 
etapas na mudança de comportamento. Entender que 
essas etapas existem pode ajudar o profissional de saú-
de do trabalhador a configurar seu programa de saúde 
para ajudar as pessoas-alvo nas várias etapas. Para que 
as pessoas possam progredir nos estágios, elas precisam 
ter: Informações sobre por que devem mudar; Razões 
pessoais porque é importante para eles mudarem; Mais 
razões para mudar do que as razões para não mudar; 
Uma mentalidade positiva sobre a mudança; Uma cren-
ça em si e confiança em sua capacidade de mudar; O 
conhecimento e as habilidades para mudar (ou os recur-
sos para encontrar essas coisas); O apoio social e en-
corajamento para mudar; Um ambiente que suporte a 
mudança; Praticar a mudança.

Todo local de trabalho terá funcionários com maior 
probabilidade de participar do que outros. Levar os fun-
cionários para um estilo de vida mais saudável é uma 
vitória, mesmo que eles não consigam atingir a meta de 
resultado que melhoraria sua saúde. Além disso, se os 
trabalhadores já sabem por que devem mudar, mas ain-
da não estão mudando, podem precisar de ajuda com 
mentalidade, habilidades ou apoio social ou ambiental. 
É importante saber que, mesmo que uma pessoa mude, 
ela pode recair a qualquer momento.

Muitas vezes as pessoas começam e param as mudan-
ças de comportamento várias vezes antes de finalmente 
conseguirem e manterem o novo comportamento. Exis-
tem dois tipos de motivação: intrínseca e extrínseca. A 



motivação intrínseca é quando uma pessoa quer alcan-
çar uma meta porque é importante para ela. Motivação 
extrínseca é quando uma pessoa quer alcançar uma 
meta porque ela recebe uma recompensa material como 
dinheiro ou um prêmio. Além de fornecer recompensas 
extrínsecas para conquistas de curto prazo, como di-
nheiro ou prêmios para participar de atividades de bem-
-estar, os profissionais de saúde do trabalhador também 
podem ajudar os trabalhadores a desenvolver motivação 
intrínseca, para que seus comportamentos no estilo de 
vida continuem em longo prazo.

Comunicação e marketing podem ser a segunda peça 
mais importante de um programa de saúde, após criar 
uma cultura que se concentra no bem-estar dos traba-
lhadores. Antes de selecionar como você se comunicará, 
é útil avaliar a demografia dos trabalhadores; Qual mídia 
eles usam? Qual mídia sua empresa tem e pode usar? 
Qual o tempo, dinheiro e recursos que o profissional de 
saúde do trabalhador tem para desenvolver comunica-
ções? Depois de obter essas informações, o profissional 
pode criar as mensagens e selecionar a mídia mais efe-
tiva para alcançar o público-alvo.

É importante planejar como comunicar e divulgar o 
programa de saúde e cada um dos seus eventos ao lon-
go do ano, incluindo quem projetará os materiais, quem 
será necessário para ajudar na disseminação e quando e 
onde as coisas serão colocadas. Se a empresa tem uma 
equipe de marketing ou pessoas criativas na equipe, o 
médico do trabalho deve conversar com eles sobre os 
planos de comunicação/marketing. Portanto, os progra-
mas de saúde devem ser ajustados à cultura da empresa 
e com foco nos trabalhadores.



Alguns fatores devem ser levados em consideração, 
como o sigilo e a confidencialidade dos dados, o envol-
vimento da liderança, a participação dos trabalhadores 
na construção dos programas e a transparência e cole-
ta de feedback dos participantes para a melhoria contí-
nua. Com relação ao sigilo e confidencialidade dos dados, 
sem essa interação verdadeira, não há como obter infor-
mações confiáveis em Saúde do Trabalhador. Se alguma 
informação sigilosa sobre a saúde do trabalhador vazar 
para outros departamentos, a confiança no serviço mé-
dico é quebrada e se perde a oportunidade de saber as 
necessidades de saúde da população, pois os trabalhado-
res passam a omitir a verdade por conta da desconfiança.

Com relação à liderança, deve-se mobilizar e conse-
guir o comprometimento das principais partes interes-
sadas (e.g. liderança sênior, liderança do sindicato) para 
integrar ambientes de trabalho saudáveis aos objetivos, 
negócio da empresa e seus valores. É importante forne-
cer evidências-chave deste compromisso, promovendo 
o desenvolvimento e adotando uma política abrangente, 
preferencialmente assinada pela autoridade máxima da 
empresa, que indique claramente que iniciativas para a 
promoção de ambiente de trabalho saudável fazem parte 
da estratégia de negócio da organização. Os trabalhado-
res e seus representantes não devem simplesmente ser 
“consultados” ou “informados”, mas devem estar ativa-
mente envolvidos em cada etapa da avaliação do risco e 
da gestão dos processos, do planejamento à avaliação, 
considerando suas opiniões e ideias. É essencial que os 
trabalhadores tenham meios coletivos de expressão.

Os programas de saúde devem inspirar os trabalhado-
res a viver bem. Isso representa uma abordagem unifi-



cada aos programas de saúde ocupacional e bem-estar 
e ajuda a gerenciar a saúde do trabalhador, a saúde de 
sua família e a saúde a longo prazo dos negócios. O traba-
lhador deve saber que encontrará informações simples e 
acesso fácil a tudo, desde ideias de receitas saudáveis a 
programas e eventos de bem-estar em seu local de traba-
lho. O programa de saúde deve incluir os impulsionadores 
globais do bem-estar: conectividade social; saúde emo-
cional e segurança financeira; e a saúde física.

Lembre-se de que a qualidade de vida do trabalha-
dor deve ser a força motriz e a mensagem que você usa 
quando desenvolver e promover o programa de saúde. 
Ao colocar o trabalhador em primeiro lugar na tomada de 
decisões, as taxas de participação se tornam maiores e os 
trabalhadores ficam mais engajados, pois verão o progra-
ma como um benefício para eles e não como um controle 
de custos para a empresa (embora o benefício do traba-
lhador resulte em custos mais baixos para a empresa).

Crie um comitê de saúde responsável por promover o 
programa de saúde, atividades de planejamento, recru-
tar líderes de equipe e conduzir avaliações e feedbacks. 
O tamanho do comitê dependerá do tamanho da empre-
sa e o escopo do programa ou atividades, com muitas 
empresas tendo em torno de 8 a 15 membros. O comitê 
deve incluir trabalhadores que representam vários tur-
nos de trabalho e departamentos da empresa, como li-
deranças, representantes sindicais, recursos humanos, 
pessoas da produção e assistentes administrativos. Não 
há tamanho mínimo ou máximo, mas o comitê deve ser 
grande o suficiente para representar a diversidade da 
força de trabalho (idade, sexo, raça, etc.) e deve ter re-
presentação de todos os departamentos. Os membros 



do comitê vão ajudar no planejamento e na execução de 
atividades, eventos, desenvolvimento de recompensas / 
incentivos e feedbacks do programa de saúde.

REFERÊNCIA:
1. Organização Mundial da Saúde. Ambientes de trabalho saudá-

veis: um modelo para ação: para empregadores, trabalhadores, for-
muladores de política e profissionais. Brasília: SESI/DN, 2010.

FERNANDO AKIO MARIYA – fmariya@gmail.com 
Médico graduado pela Universidade Federal de São Paulo (UNI-

FESP) – Escola Paulista de Medicina, pós-graduado em Medicina do 
Trabalho pela Universidade de São Paulo / USP e especialista pela 
Associação Nacional de Medicina do Trabalho – ANAMT. Gerente Mé-
dico da P&G e Coordenador do módulo de Epidemiologia do Curso de 
Especialização em Medicina do Trabalho da USP.
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LIDERANÇA NAS DECISÕES E O PAPEL 
DA CORRETAGEM

GOLDETE PRISZKULNIK

Em tempos bicudos com o mercado sendo posto a 
prova com a crise econômico-sanitária, o benefício saú-
de nas empresas começa cada vez mais a pressionar o 
equilíbrio dos contratantes. Já representa um montante 
considerável, sendo em algumas organizações a segun-
da despesa após os salários dos funcionários.

Como gerenciar essa despesa da melhor maneira pos-
sível sem comprometer o clima organizacional? Quais 
são as opções plausíveis ofertadas pelo mercado? Devo 
aumentar a coparticipação? Devo fazer downgrade do 
plano? Devo restringir a rede credenciada? Devo mudar 
de operadora?

São tantas questões que um gestor de RH sozinho, 
sem orientação profissional competente e ética, não tem 
condições de decidir. Esse é o papel exigido da corretora 
responsável pela apólice de saúde contratada. 



Importante entendermos que a operadora de planos 
de saúde (OPS) faz a macrorregulação da carteira de 
acordo com as regras da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), do Rol de procedimentos e eventos e 
suas diretrizes de utilização, faz a auditoria de regulação 
e liberação, a auditoria das contas médicas e hospita-
lares e do reembolso, quando cabível. Mas como saber 
no detalhe o comportamento da minha apólice? Como 
conhecer os principais ofensores da minha apólice? Para 
isso há a necessidade da corretora ter uma área médica 
profissional e competente que detenha conhecimentos 
para além dos saberes médicos. Precisa conhecer pro-
fundamente o ambiente regulatório da ANS, auditoria e 
regulação médica, como também gestão em saúde para 
entender os casos nos seus detalhes e qual seria a me-
lhor maneira de auxiliar o beneficiário na sua jornada de 
saúde dentro do sistema.

A área médica da corretora pode receber, se nomea-
da, a base de sinistros, contas médicas e hospitalares 
pagas pela operadora, seguindo todas as determinadas 
oriundas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Para um profissional médico treinado a análise da 
base de sinistros traz informações preciosas que podem 
ajudar no microgerenciamento da carteira, inclusive com 
interface com a medicina ocupacional.

O corretor de seguros é o facilitador dos processos 
atuando como um intermediário profissional e capaz en-
tre os atores que envolvem a operação saúde. 

Nos dias de hoje mais do nunca a corretora de seguros 
especializada tem um papel fundamental na manuten-
ção do equilíbrio do benefício saúde trazendo soluções e 
orientações precisas para o seu melhor gerenciamento. 
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INTEGRAÇÃO NA SAÚDE 
CORPORATIVA: OCUPACIONAL, 

ASSISTENCIAL E QUALIDADE DE VIDA.

LEONARDO PIOVESAN MENDONÇA

Os programas de promoção da saúde e qualidade 
de vida no local de trabalho são iniciativas do empre-
gador direcionadas a melhorar a saúde e o bem-estar 
dos trabalhadores e, em alguns casos, dos dependentes. 
Incluem iniciativas destinadas a evitar a ocorrência de 
doenças ou a sua progressão, desde o estágio inicial não 
reconhecido até o mais grave. Os locais de trabalho for-
necem acesso a uma proporção considerável da popula-
ção adulta e, como tal, constituem um cenário ideal para 
iniciativas de promoção da saúde. A integração do ocu-
pacional ao assistencial, têm o potencial de atingir um 
grande segmento da população que pode não estar ex-
posto a outras iniciativas de promoção a saúde. Os locais 
de trabalho também oferecem uma oportunidade para 
adaptar programas e mensagens de saúde para atender 
às necessidades específicas de segmentos da indústria e 



grupos demográficos. Os esforços de promoção da saú-
de são geralmente direcionados para melhorar a saúde 
de uma força de trabalho por meio de iniciativas como 
avaliações de risco à saúde, vacinas e atividades de 
bem-estar destinadas a melhorar a alimentação saudá-
vel, atividade física, uso de cigarros, consumo de álcool 
e resultados de saúde mental. Outra área que influencia 
a saúde dos empregados, mas é frequentemente con-
siderada separada da promoção da saúde, é a saúde e 
segurança no trabalho ou a proteção da saúde. Saúde 
e segurança ocupacional englobam esforços que evitam 
lesões ou doença devido a exposições específicas do lo-
cal de trabalho, por meio de treinamento de segurança, 
modificação ambiental e fornecimento e uso de equipa-
mento de proteção pessoal. Existe frequentemente uma 
sobreposição entre a promoção da saúde e a proteção 
da saúde (por exemplo, a criação de zonas livres de ta-
baco) e há apelos para integrar ambas as áreas, porque 
ambas contribuem para a saúde geral e o bem-estar dos 
empregados. Saúde e bem-estar no trabalho podem ser 
vistos como um conceito amplo, composto de satisfação 
pessoal, satisfação com a vida profissional, e a saúde 
geral, que é uma combinação de saúde mental / psico-
lógica e saúde física / fisiológica. Várias revisões tam-
bém demonstraram que os programas de promoção de 
saúde no ambiente de trabalho têm efeito positivo na 
saúde e bem-estar geral, saúde mental, isto é, depres-
são e ansiedade, e nutrição e atividade física. Além das 
melhorias gerais na saúde, os resultados relacionados 
ao trabalho como ausência por doença, produtividade 
e presenteísmo podem ser positivamente influenciados 
por esses programas. Em combinação com a relação cus-



to-eficácia, estes programas tornam-se atrativos para as 
empresas.

A avaliação dos resultados geralmente é a principal 
preocupação do empregador-patrocinador e implemen-
tadores de programas. O objetivo da avaliação dos re-
sultados foi avaliar em que medida os objetivos do pro-
grama são alcançados dentro um determinado horizonte 
de tempo. Isso destaca a necessidade de entender os re-
sultados esperados por cada parte interessada antes de 
iniciar ou renovar um programa. Como mostrado acima, 
os resultados esperados podem diferir de organização 
para organização. Alguns resultados podem ser diretos, 
facilmente alcançados, enquanto outros podem ser ir-
reais e difíceis de medir. É necessário que haja acordo 
entre todos os principais players sobre o que pode ser 
realizado em 12, 24, 36, 48 e 60 meses. Normalmente, 
os resultados do programa se enquadram em três gran-
des categorias: melhorias na saúde e bem-estar dos tra-
balhadores; poupança de custos através do uso adequa-
do dos serviços de saúde e aprimoramento individual e 
de métricas de desempenho nos negócios. Os resulta-
dos podem incluir melhoria da qualidade de vida, maior 
engajamento e motivação na força de trabalho, maior 
retenção e atração de trabalhadores, melhor desempe-
nho de segurança, melhor confiabilidade de fabricação, 
e uma cultura empresarial mais saudável. 

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), organização 
de saúde privada, filantrópica, sem fins lucrativos, com 
sede na cidade de São Paulo, implementou no ano de 
2010 um programa integrado a saúde do colaborador, 
unindo a saúde ocupacional a um modelo assistencial 
pautado na atenção primária a saúde e as ações de qua-



lidade de vida. Denominado de Programa Saúde Integral 
(PSI), esta intervenção tem a estratégia baseada na ava-
liação de riscos à saúde, na identificação de elementos 
motivacionais, e na aplicação de atividades orientadas 
para mudança de comportamento com o objetivo de pro-
mover saúde e prevenir doenças, ou gerenciá-las quan-
do estas já existirem. No ano de 2017 este programa 
passou por uma expansão, passando a atender também 
os dependentes dos colaboradores no benefício saúde, 
dentro da ótica da medicina de família.  Cada partici-
pante, inicialmente, preenche um inquérito populacional 
denominado SABES e recebe um relatório de saúde e es-
tilo de vida que lhes provê informação e aconselhamen-
to personalizado sobre mudança comportamental rela-
cionada à saúde. O relatório destaca as áreas em que 
há oportunidades de melhoria e faz sugestões concretas 
sobre como alcançar as metas recomendadas. Além dis-
so, também é disponibilizada a estes trabalhadores uma 
equipe de saúde multiprofissional e interdisciplinar, trei-
nada em conceitos básicos de ciência comportamental, 
promoção da saúde e prevenção de doenças, composta 
por médicos do trabalho, generalistas e especialistas em 
medicina de família, nutricionista, psicólogo, enfermeiro, 
fisioterapeuta, educador físico, professora de canto e as-
sistente social. É também oferecido serviços de coaching 
em saúde e bem-estar em atendimentos individuais e 
em grupo. O acesso a esta gama de profissionais acon-
tece dentro do próprio ambiente de trabalho, já que a or-
ganização disponibiliza toda a infraestrutura necessária. 
Da mesma forma, os trabalhadores têm acesso a uma 
área de lazer e conveniência para realização de exercí-
cios dentro da estrutura do complexo hospitalar. Outro 



aspecto relevante em relação à intervenção é a sensibili-
zação de lideranças por meio de palestras motivacionais, 
incentivos financeiros e alinhamento com as aspirações 
estratégicas da organização, para que desempenhem 
o papel de incentivadores dos trabalhadores na partici-
pação no programa. O PSI é gerenciado pelo Centro de 
Atenção à Saúde e Segurança do Colaborador (CASSC). 
Para dar manutenção ao PSI e alcançar o êxito desejado, 
a empresa criou um sistema de pontos que reconhece 
a participação dos funcionários nas diversas atividades 
do programa. Este sistema foi baseado principalmente 
no programa HIP da Universidade de Stanford, institui-
ção parceira do HAOC, onde o trabalhador e seus depen-
dentes recebem incentivos financeiros para participação 
das ações de bem estar. As principais ações de reconhe-
cimento do hospital são: 

Troféu Bem-Estar: este prêmio anual é concedido du-
rante a “Semana Bem Estar”, evento anual para quali-
dade de vida e apresentação dos resultados do PBE. É 
contemplada a equipe/setor que mais participa do pro-
grama, o colaborador que atinge a maior pontuação no 
programa, o líder bem-estar, o trabalhador superação e 
aquele que se mostrou um caso bem sucedido na mu-
dança comportamental (troféu revelação); 

Alinhamento com a o programa de remuneração va-
riável: o PBE atualmente representa até 10% do progra-
ma de remuneração variável (PRV) que a organização 
oferece aos seus trabalhadores anualmente. 

Isenção da coparticipação e franquia no benefício saú-
de para aqueles que realizarem o atendimento no centro 
de atenção à saúde e segurança do colaborador (CASSC) 
e nas unidades do Hospital ; 



Destacamos dentro do programa a educação em saú-
de como uma de seus principais meios de transformar 
o estilo de vida, fato este comprovado pelo incentivo 
ao autocuidado apoiado; a constante presença do es-
timulo e engajamento do trabalhador, lideranças e fa-
miliares; a adaptação à cultura e realidade institucional 
apesar do modelo inspirado no HIP da Universidade de 
Stanford (EUA); a integração da medicina e segurança 
do trabalho com as ações de qualidade de vida; e o pro-
cesso sistemático de rastreamento, diagnóstico, e se-
guimento das condições de saúde populacional através 
de uma linha de cuidado. Como prova de sua abrangên-
cia, o PBE foi vencedor da principal premiação nacional 
em programas de qualidade de vida, o Prêmio Nacional 
de Qualidade de Vida (PNQV), da Associação Brasileira 
de Qualidade de Vida (ABQV), nos anos de 2012 e 2017. 
O HAOC foi finalista em 2015 e vencedor em 2018 da 
principal premiação mundial para programas de quali-
dade de vida no ambiente de trabalho, o Global Healthy 
Workplace Awards, disputando com mais de 100 em-
presas de todo mundo.

Constatou-se que o sucesso do programa e a sua 
abrangência são decorrentes da integração do progra-
ma com o planejamento estratégico da empresa, assim 
como no modelo de gestão integrada entre as áreas de 
saúde ocupacional, assistencial e as iniciativas de pro-
moção da saúde e qualidade de vida. O programa está 
arraigado no dia-a-dia dos funcionários e é de fato va-
lorizado pela alta direção da organização. Ele tem uma 
grande ênfase na mudança de comportamento para que 
sejam adotados hábitos de vida saudáveis. O incentivo à 
participação ao programa, com treinamentos, palestras, 



troféus de reconhecimento e a possibilidade de ganhos 
financeiros pelos funcionários é uma das estratégias da 
empresa, que até agora tem se mostrado eficaz. Exis-
te um forte investimento da organização no programa, 
pois ela acredita nos benefícios diretos e indiretos que 
trabalhadores saudáveis possam trazer para o negócio, 
seja na percepção de valor por parte dos próprios tra-
balhadores e suas famílias, seja pelo impacto gerado na 
percepção dos clientes atendidos pelo Hospital. 

O modelo do HAOC mostra como a integração entre 
os pilares assistenciais, da saúde ocupacional e qualida-
de de vida são possíveis e servem como uma referência 
para outras empresas que queiram adotar um programa 
consistente. Vale ressaltar também, que a definição e 
o acompanhamento de indicadores mostraram excelen-
tes resultados na gestão de pessoas para a organização, 
melhoria do estilo de vida da população, redução de fa-
tores de risco para doenças cardiovasculares e outras 
crônico degenerativas, além de redução de custos com 
despesas médicas. 
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O PAPEL DO RH NA GESTÃO EM SAÚDE 
DE SUA POPULAÇÃO

JOSÉ LUIS LIRA

Estamos vivenciando um mundo em transformação, 
as mudanças são inevitáveis e a preocupação com a 
saúde se tornou prioridade. A pandemia do Coronaví-
rus exige um olhar para o presente e grande expecta-
tiva para o futuro, no que diz respeito a perspectiva do 
trabalho, exigindo atenção a tudo que precisa ser feito 
para manter a força de trabalho produtiva, com saúde e 
segurança.

O cenário atual é propicio para repensarmos o papel 
do Recursos Humanos na Gestão da Saúde dos seus co-
laboradores. Cada vez mais as questões transacionais 
do RH vêm se consolidando como commodities, tendo 
em vista a alta tecnologia e soluções cada vês mais ino-
vadoras oferecidas nesta área, diante dessa situação te-
remos mais tempo para investir e cuidar das pessoas 
nas Organizações.



O RH terá que promover ações de Segurança preven-
tiva, até por que nos tempos de pandemia, essas ações 
tornaram-se primordiais, aumentando o grau de impor-
tância. A OMS – Organização Mundial da Saúde, apre-
sentou alguns protocolos a serem seguidos no ambiente 
de trabalho, como a higienização dos ambientes, uso de 
máscara, distanciamento social e o plano de contingên-
cia, todos pensando na saúde e segurança dos funcio-
nários. Esse período de isolamento, ganharam força as 
questões referentes a saúde mental dos colaboradores, 
é preciso entender as mudanças de comportamento e 
como as transformações impulsionadas pela crise im-
pactam a rotina de trabalho dos profissionais.

 Nessa fase de pandemia e isolamento social, tive-
mos um aumento significativo de licenças relacionadas 
a saúde mental, gerado pelo medo da doença e mui-
tas vezes provocadas pelas relações interpessoais com 
colegas de equipe e/ou com os superiores hierárquicos 
que não estão preparados para esse tipo de demanda. 
Outros aspectos a serem pontuados foram a adaptação 
precoce com o home office, sem contar com alto índice 
de absenteísmo apresentado nesse período. Esses foram 
motivos suficientes para reforçar as necessidades das 
equipes de recursos humanos de ter como força motriz 
o cuidado com as pessoas, ou melhor, a valorização do 
capital humano da empresa.

OS DESAFIOS DO TRABALHO A DISTANCIA
Em tempos de pandemia uma alternativa que surgiu 

com muita força foi o trabalho a distância ou home of-
fice que antecipou uma tendência que já era esperada 
no mundo corporativo, certa forma foi uma válvula de 



escape para muitas empresas, mas também evidenciou 
dificuldades importantes, que teremos que superar, po-
demos destacar, a diminuição do networking, tendência 
ao isolamento social, baixa produtividade devido a fato-
res domésticos, ergonomia, falta de estrutura adequada 
para os profissionais e outros, sem contar com as ques-
tões trabalhistas a serem superadas.

O isolamento social, fez com que os profissionais de 
RH, revisitassem seus conceitos e promovesse uma 
nova visão de Gestão de Pessoas, priorizando o cuidado 
ao colaborador, para isso foi necessário direcionar a lupa 
para uma conexão ainda maior do RH com a Medicina e 
Engenharia do Trabalho dentro de um olhar sistêmico e 
de retroalimentação.

É fato que a empresa cumprirá os protocolos de segu-
rança e proteção, estipulando regras a serem seguidas 
e se conscientizando dos benefícios que serão gerados 
a todos, mas teremos que investir em capacitação nas 
lideranças, os líderes não estão preparados para gerir 
equipes a distância, lidar com equipes fragilizadas, ame-
drontadas e pouco produtivas, a figura do líder ganha 
um protagonismo fundamental, no sentido de manter 
um ambiente de trabalho seguro e agradável. 

Nesse cenário de mudanças, o setor de recursos hu-
manos tem um papel de grande relevância para auxi-
liar as empresas a se adaptarem a esse tão comentado 
novo normal. Logo, para implementar uma nova cultura 
corporativa, os profissionais de recursos humanos pre-
cisam estar atualizados sobre as transformações e as 
novas tendências. Além de, planejar ações que direcio-
nem os colaboradores para a retomada social, econô-
mica e produtiva.



O QUE O RH DEVE PRIORIZAR NESSE MOMENTO DE 
TRANSFORMAÇÃO E TANTA AMBIGUIDADE

Definição de Mindset 
Manter o mindset dos colaboradores alinhados aos pro-

pósitos da empresa é tão importante quanto orientá-los e 
acompanhá-los nessa mudança. Hoje, uma das principais 
dificuldades para se adaptar ao novo normal corporativo 
são os funcionários irredutíveis a transformação digital e 
a resistência a novos conceitos de gestão.

Comunicação assertiva
Com a crise, as empresas devem sentir uma neces-

sidade maior de manter o contato com os colaborado-
res, para que todos estejam alinhados e bem orienta-
dos. Essa é uma realidade que deve fazer parte do novo 
normal, pois só traz benefícios para ambos os lados. Ou 
seja, os colaboradores sentem que a empresa se preo-
cupa com eles, e essa interação com uma comunicação 
transparente traz mais confiança e gera engajamento.

Treinamento de ferramentas
Alguns setores mais tradicionais e equipes burocráti-

cas podem desconfiar da eficiência, qualidade e seguran-
ça dos processos digitais. Pois isso, para o novo normal, 
é preciso treinar e mostrar a esses funcionários como as 
ferramentas tecnológicas auxiliam os serviços e permitem 
economia de tempo para desenvolver novas estratégias.

Plantar a semente do novo é papel do RH; semear, cuidar 
e fazer dar frutos é responsabilidade de todos na organiza-
ção. Esse ambiente natural é que faz a diferença nos mo-
mentos de desafios, e quem ganha no final é o funcionário.



RH e o cuidado com a Gestão de Saúde dos 
Colaboradores

Nesse ponto, o suporte ao colaborador deve também 
se estender as questões psicológicas devido a nesse mo-
mento delicado. Pois, novos questionamentos irão surgir, 
como a necessidade do retorno ao trabalho presencial. Por 
isso, o RH deve mostrar aos colaborares que a empresa 
está aberta para auxiliar em questões emocionais, sendo 
esse um dos princípios para o bem-estar corporativo.

O RH tem papel importante, quando se trata de saú-
de mental no ambiente de trabalho, se faz necessário o 
esforço unificado com o SESMT / Saúde Ocupacional, no 
sentido do desenvolvimento de projetos robustos para a 
Gestão de Saúde.

E necessário que tenhamos um canal efetivo de escu-
ta para o colaborador, com profissionais capacitados e 
preparados para melhor acolher as queixas dos funcio-
nários. Os casos voltados as questões comportamentais 
inerentes a conflitos com chefias, colegas de equipes e 
outros gatilhos, deverão ser analisadas por um Comitê 
formados no RH com profissionais especializados.

A Medicina do Trabalho é a outro ponto do cuidado, 
no sentido de desenvolver ações para identificar os pro-
fissionais que apresentam problemas de saúde mental 
(CID-F), esses serão encaminhados para um Grupo de 
acompanhamento de Saúde Mental, formados por equi-
pe Multidisciplinar. Se diagnosticado que o gatilho moti-
vador é gerado por problemas de relacionamento e/ou 
comportamento não patológicos, esses profissionais se-
rão encaminhados para o Comitê de RH e se identificado 
no Comitê de RH profissionais com questões patológicas 
serão encaminhados para o Grupo de saúde mental da 



Medicina do Trabalho. Essa retroalimentação passa a ser 
um processo natural do cuidado com o colaborador. 

O propósito e objetivo desse programa são as soluções 
dos gatilhos geradores dos problemas comportamentais 
na empresa, a causa desses problemas, alimentam as 
demandas para capacitação e desenvolvimento especí-
ficos aos liberes e colaboradores envolvidos nos casos. 

Segue ilustração.

AMBIENTE MENTAL SAUDÁVEL

Questões Patológicas

Questões geradas pelo 
ambiente de trabalho

Devolver o 
colaborador 

saudável para o 
local de trabalho

Demandas para 
capacitação e 

desenvolvimento

Comitê de RH
Grupo de

Saúde Mental



Parte dos problemas de saúde mental são geradas por 
questões patológicas, outra grande parte são frutos de 
um ambiente de trabalho composto muitas vezes de co-
branças desproporcionais, lideranças autocráticas e des-
preparadas que geram um ambiente de insegurança aos 
profissionais, resultando no alto índice de afastamento, 
ambiente estressante e queda de produtividade.

Esse programa de saúde mental do colaborador, é 
uma tentativa de minimizar o grande desafio que o Mun-
do Corporativo vem enfrentando nesse momento de iso-
lamento social, é uma forma de solucionar essa questão 
nas Organizações de maneira sistêmica e retroalimen-
tada, com profissionais especializados. O resultado são 
funcionários acolhidos, monitorados e líderes capacita-
dos para superar esse novo momento da nossa história. 

Em resumo o RH alinhado com o SESMT / Saúde Ocu-
pacional tem um papel determinante para as Organiza-
ções que é superar os desafios inerentes aos reflexos 
desta Pandemia que assola e desestabiliza o Mundo Cor-
porativo e a Economia Mundial.
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A TECNOLOGIA E ESTRATÉGIAS EM 
SAÚDE CORPORATIVA

LUIS AUGUSTO SALES LIMA PILANCARLOS BRAGA

A Saúde Corporativa vem ganhando cada vez mais 
força nos dias de hoje. A busca por controle dos custos 
de saúde e bem-estar dos colaboradores, fazem o mer-
cado se movimentar rapidamente.

Dentre as novidades, o mais promissor no mercado, 
são as HealthTechs, que aliam cuidado em saúde à tec-
nologia, atendendo os anseios das empresas e de cola-
boradores, de forma rápida, individualizada e inteligente.

 Hoje temos aplicativos que o colaborador consegue 
ter acesso a equipe de saúde 24h, para atendimento vir-
tual, além de gerar um banco de dados organizado, im-
portante para tomada de decisões clínicas e gerenciais.

Imaginem seu colaborador com um problema de saú-
de, de madrugada em casa. Através de um aplicativo de 
saúde, personalizado, ele manda uma mensagem e uma 
equipe de médicos e enfermeiros, resolve de forma rápi-



da e precisa o problema, sem que ele tenha que ir a um 
atendimento presencial.

Digamos que esse colaborador, pelo seu problema, 
não possa ir trabalhar. A equipe gestora, através de um 
dashboard e notificações, em tempo real, recebe essa in-
formação e toma as decisões administrativas antecipada-
mente, minimizando o impacto no processo de trabalho.

Podemos ir mais além, identificando uma doença crô-
nica, iniciando ações de prevenção, com linhas de cuida-
do de atenção primária.

Isso é entrega contínua de saúde, e não somente, su-
porte pontual à doença.

Em tempos de COVID, usando tecnologia, pode-se 
triar diariamente todos colaboradores, liberando os ap-
tos ao trabalho, bloqueando e iniciando todo o protocolo 
de testagem e tratamento para casos suspeitos ou con-
firmados, otimizando recursos e garantindo a segurança 
de todos.

Em tempos de home-office e telemedicina, o ambu-
latório virtual abre as portas para os colaboradores que 
não estão fisicamente na empresa e quebra a barreira 
também para atendimento de dependentes.

São soluções inovadoras, ágeis e integradas com a 
equipe de saúde e RH, proporcionando cuidado aos pa-
cientes e dados e indicadores para tomadas de decisões 
assertivas. 

CARLOS BRAGA - CBRAGA@BIOAPS.COM
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A Pandemia e o ano 2020 traz um novo olhar para a 
gestão de Recursos Humanos e ela terá que se adaptar 
aos novos cenários. A lista de desafios é enorme e o RH 
vai precisar de habilidades para conduzir situações que 
certamente causam um grande impacto nas empresas. 
A comunicação interna tem um papel extremamente im-
portante, o RH e a comunicação interna precisam cami-
nhar na mesma direção e podem gerar benefícios quan-
do integrados.

O estimulo à inovação para lidar com tantas mu-
danças é um desafio, o setor terá que adotar valores 
mais humanos e com o engajamento dos colaborado-
res no autocuidado.

Algum tempo atrás, saúde corporativa se resumia a 
empresa contratar um plano de saúde e disponibilizá-lo 
aos seus colaboradores. Hoje  o conceito ganhou novas 



perspectivas e o desenvolvimento de ações para promo-
ção e prevenção em Saúde. O RH precisa investir mui-
to em propostas educativas continuas que estimulam a 
adoção de hábitos saudáveis, promovendo melhorias no 
ambiente de trabalho.

Comunicação não é commodity, nesse novo normal 
em que estamos vivendo, a colaboração e cooperação 
mútua vêm em primeiro lugar. As organizações, o RH, 
área de marketing e comunicação, medicina do trabalho 
e saúde ocupacional, devem estar prontas para avançar e 
desempenhar um papel importante, as integrações des-
sas áreas fazem toda a diferença atuando como agentes 
de mudança, para recuperar a confiança das pessoas no 
retorno ao trabalho, nas atividades rotineiras e na vida.  
Mas isso acontece, geralmente, quando se têm uma es-
tratégia de comunicação muito bem definida. 

Grupos de Melhoria de Saúde Continua é uma maneira 
simples, para criar programas que identifiquem, amea-

ças, problemas, oportunida-
des e traga inovação, estraté-
gias para medir e mensurar os 
resultados. Esse engajamento 
se faz necessário. 

Não é exagero afirmar que, 
quando comparado a outros 
investimentos a comunica-
ção em saúde corporativa é a 
mais acessível, as ações não 



podem ser reativas elas precisam ser preventivas, ela 
gera resultados duradouros, já que reputação gera con-
fiança.  Entre as diversas vantagens que a saúde cor-
porativa pode trazer, estão: melhorar a saúde física e 
mental; melhorar a energia; aumentar o nível de satis-
fação; melhorar o desempenho; reduzir o estresse dos 
funcionários e pressão; melhorar o clima organizacional; 
reduzir a incidência de acidentes de trabalho; reduzir o 
absenteísmo; reduzir os atrasos; reduzir os custos com 
doenças; reduzir custos com seguro saúde; reduzir a 
taxa de erros operacionais e retrabalho; reduzir a taxa 
de turnover.

Por último a saúde dos colaboradores impacta dire-
tamente a motivação, o rendimento e a produtividade 
da empresa. 

Afinal é melhor prevenir do que remediar.
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