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RESUMO 

No ambiente de trabalho a saúde é fator determinante para a qualidade de vida dos 

trabalhadores. Portanto, como determinar parâmetros e indicadores de saúde e qualidade 

de vida dos empregados através de metas estabelecidas? E como inserir estas metas para 

os gestores, conferindo-lhes responsabilidade pela saúde, bem-estar e produtividade dos 

seus liderados? 

O objetivo deste trabalho é propor o exame de condições de saúde por meio de indicadores 

encontrados numa pesquisa feita com os funcionários de uma empresa que atua no Brasil. 

A ferramenta Scorecard foi sugerida como método para a criação de objetivos, ações e 

metas, que devem ser desdobradas para todos os líderes da empresa pesquisada, pois a 

eles caberão a gestão compartilhada da saúde dos seus liderados em conjunto com a área 

de Recursos Humanos. 

O resultado da pesquisa feita com a empresa brasileira foi descrito, analisado e inserido 

no modelo Scorecard. O referido modelo,  usado neste trabalho, foi recomendado por este 

autor para utilização nas organizações, uma vez que é apropriado para toda empresa que 

entende ser importante a gestão da saúde e bem-estar da sua força de trabalho. 

 

 

Palavras-chave: Pesquisa de Saúde. Promoção da Saúde. Saúde no Ambiente de 

Trabalho. Scorecard. Produtividade dos Trabalhadores.   
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ABSTRACT 

 

In the work environment, health is a determining factor for the quality of life of workers. 

Therefore, how to determine parameters and indicators of health and quality of life of 

employees through established goals? And how to insert these goals for managers, giving 

them responsibility for the health, well-being and productivity of their subordinates? 

The objective of this work is to propose the examination of health conditions through 

indicators found in a survey conducted with employees of a company that operates in 

Brazil. The Scorecard tool was suggested as a method for creating targets, actions, and 

goals, which should be unfolded to all leaders of the researched company, in order to the 

leaders will be responsible for the shared health management with their subordinates and 

with the Human Resources department. 

The results of the survey with the Brazilian company were described, analyzed, and 

inserted in the Scorecard model. This model, used in this work, was recommended by this 

author for use in companies, since it is appropriate for every company that understands 

the management of the health and well-being of its workforce is important. 

 

 

Keywords: Heath Research. Health Promotion. Health in the Workplace. Scorecard. 

Workers  ‘Productivity  
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos grandes desafios das empresas brasileiras é a promoção de saúde e bem-estar 

para os seus funcionários. Não faltam incentivos e investimentos para que estas ações 

reflitam em melhora na saúde e na qualidade de vida da força de trabalho. Em geral, os 

vários programas de promoção de saúde e bem-estar são de adesão voluntária, mesmo 

aqueles voltados para a monitoração de doenças crônicas. A adesão das pessoas aos 

referidos programas é, portanto, condição sine qua non para a melhora na saúde física e 

mental da força de trabalho. 

Neste contexto, o trabalho aqui proposto terá o Scorecard como referência técnica e 

conceitual para estabelecer indicadores e objetivos, que serão transformados em metas e 

imputados a todos os gestores. Estes, por sua vez, terão como responsabilidade o 

gerenciamento da saúde e qualidade de vida dos seus subordinados. O método é pautado 

no desdobramento das metas, refletindo o estado de saúde e qualidade de vida nas mais 

variadas áreas da empresa, cabendo ao gestor a responsabilidade pelo monitoramento da 

saúde dos seus liderados, incentivando-os à adesão aos planos de promoção da saúde 

disponibilizados pela empresa.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

No Brasil, de acordo com o IESS – Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o número 

de beneficiários de planos de saúde ao final do segundo trimestre de 2021 era de 

48.238.888, sendo que destes, 32.930.922 milhões, ou 68,27% estavam em planos 

coletivos empresariais.  

Se considerarmos que a população estimada no Brasil, de acordo com o IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, é de 213.582.143 pessoas em 11/09/2021, 

concluímos que apenas 22,5% da população brasileira têm cobertura de plano de saúde e 

15,4% estão, de alguma forma, atreladas a planos de saúde empresariais. 

Sobre a população que tem cobertura de plano de saúde, o estudo do IESS: TD 80 - Perfil, 

emprego e avaliação dos beneficiários de planos de saúde de assistência médica no Brasil  

aponta o percentual de beneficiários de plano de saúde que exerce alguma atividade 

laboral, conforme o referido estudo, os ‘ocupados’. 

 

 

https://www.iess.org.br/biblioteca/tds-e-estudos/textos-para-discussao/td-80-perfil-emprego-e-avaliacao-dos-beneficiarios
https://www.iess.org.br/biblioteca/tds-e-estudos/textos-para-discussao/td-80-perfil-emprego-e-avaliacao-dos-beneficiarios
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De acordo com o estudo do IESS acima mencionado, anexo I, as pessoas que possuem 

atividade laboral ou ‘ocupados’ tem plano de saúde empresarial e representam 29.557.866 

da massa laboral, das quais vinte e um milhões tem atividades laborais ligadas à nível 

médio, administrativo, serviços e comércio, operários, operadoras de máquinas, veículos 

móveis e instalações e montadores e as demais representam níveis gerenciais e de alta 

liderança e ocupações militares. 

É possível inferir, que parte considerável destes vinte e um milhões de trabalhadores que 

tem plano de saúde empresarial, poderia se beneficiar de boa governança das suas 

organizações, com melhora geral no quadro de saúde da empresa.  

No cenário atual, em que o financiamento para oferecer plano de saúde é cada vez mais 

escasso, posto que os gastos com planos de saúde representam de 15% a 20% da folha de 

pagamento, as empresas continuam ofertando este benefício para os seus funcionários.  

Por conta da Pandemia, o panorama econômico passou a ser instável, com retomada lenta 

da atividade. As empresas passaram a  fazer verdadeira ginástica para caber os benefícios 

em suas estruturas orçamentárias, pois apesar da crise, a retenção e o engajamento da 

força de trabalho continuam necessários para fazer frente à crescente competitividade.  

Na 30ª pesquisa de benefícios da Mercer Marsh, edição 2021, que contou com 737 

empresas, de 19 segmentos e 3,6 milhões de vidas assistidas, as empresas continuam 

querendo ofertar cobertura médica compulsória, contudo estas companhias ainda falham 

quanto aos programas de saúde e bem-estar. 

A dificuldade em relação ao financiamento da saúde nas empresas é consequência de 

custos crescentes no segmento. Entre 2012 e 2021 o custo médio da assistência médica 

cresceu 143% enquanto o IPCA teve elevação de 72%. 

Ainda de acordo com a referida pesquisa, mais da metade das empresas pesquisadas 

(58%) não têm condições de financiar a assistência médica para 100% dos seus 

funcionários e 13% das pesquisadas precisaram mudar de operadora, sendo que boa parte 

delas por questões financeiras. 

Em que pese ser premente a questão do financiamento para custear os planos de saúde e 

demais benefícios, 98% das pesquisadas oferecem assistência médica e 62% também 

ofertam programas de bem-estar e 34% programas de checkup. Das 62% que patrocinam 

os programas de bem-estar, 51% patrocinam vacinas, 47% têm ações sobre saúde mental, 

45% promovem atividade física e 43% são atuantes em assuntos de saúde nas SIPAT´s.   
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O fato positivo apontado na pesquisa é que o investimento em programas de saúde e bem-

estar vem aumentando de forma significativa; entre 2014 e 2021 crescimento foi de 126%. 

O aporte de recursos nestas linhas de cuidado é condição para aumentar a produtividade 

dos trabalhadores, conforme será demonstrado ao longo deste trabalho aplicado. 

A pesquisa ainda aponta que, mesmo com o crescimento nos aportes para os programas 

de saúde e bem-estar, ainda é baixa a incidência destes programas para situações 

causadores das DCNT´s – Doenças Crônicas não Transmissíveis: 23% em tratamento de 

crônicos, 21% para orientação nutricional e 9% para ações contra o tabagismo.  

 Este trabalho busca investigar as causas do problema propõe que as organizações devem 

ou podem fazer para promover saúde e qualidade de vida à sua força de trabalho. Os 

dados acima mostram que há uma grande oportunidade para as organizações passarem ao 

modo ativo, trazendo para si a responsabilidade pela promoção da saúde, uma vez que 

ofertam plano de saúde para os seus funcionários. Neste contexto, o objetivo é aprofundar 

a compreensão e melhorar o caminho para a gestão dos indicadores de saúde através da 

ferramenta Scorecard, atribuindo responsabilidade a todos os gestores para com o bem-

estar geral dos trabalhadores.  

Por meio do estudo de caso de uma empresa, serão apontados indicadores de saúde 

apurados em pesquisa feita com os funcionários. Estes indicadores delinearão os objetivos 

e as metas, que serão desdobradas para todos os gestores através do Scorecard. É 

importante ressaltar a alta relevância desta proposta, quando a consequência da ótima 

governança em saúde, numa relação de causa-efeito, pode gerar aumento da 

produtividade dos trabalhadores, retenção e maior controle de custos com plano de saúde.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Geral 

Por meio do resultado de pesquisa de saúde feita com os empregados de uma 

fintech, empresa que atua no segmento financeiro e que oferece soluções de 

pagamento, crédito e gestão financeira para micro, pequenas e médias empresas, 

o objetivo deste trabalho é recomendar ferramenta de gestão de saúde que 

estabeleça link entre a área de Recursos Humanos, o corpo diretivo e os demais 

líderes da organização. 
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1.2.2 Específico 

Fazendo uso da ferramenta Scorecard, desdobrar as metas de saúde e qualidade de 

vida para todos os líderes da organização e desta forma imputá-los 

corresponsabilidade não só pela produção e execução dos trabalhos, mas também 

pela saúde e o bem-estar dos liderados. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 O Papel e as Competências do RH 

Os profissionais de RH de Benefícios, por vezes não são percebidos como partícipes da  

estratégia geral da empresa, portanto não são considerados como fonte de vantagem 

competitiva. Também não tem conhecimento sobre a complexidade de uma arquitetura 

estratégica de RH.  

Entretanto, em tempos atuais o mundo passou a ter um novo paradigma econômico, 

marcado pela velocidade, inovação, ciclos de curta duração, qualidade e satisfação dos 

clientes. Este novo paradigma considera ativos intangíveis, como marca, conhecimento, 

inovação e capital humano e pode ser considerado o marco para uma nova era de ouro 

para o RH. 

De acordo com Becker, et al, 2018, “a iniciativa mais poderosa para um RH estratégico é 

o desenvolvimento de um sistema de mensuração que demonstre o impacto do RH sobre 

o desempenho da empresa”. 

Com arquitetura estratégica apropriada, os líderes de toda a empresa serão capazes de 

compreender como as pessoas criam valor em saúde e como medir este processo de 

criação de valor; se o RH não for capaz de demonstrar que agrega valor em saúde, poderá 

ser terceirizado.  

Se utilizar ferramentas adequadas de mensuração de saúde, o arcabouço desenvolvido em 

RH pode fazer a diferença entre empresas que apenas seguem a concorrência e outras  que 

saem na frente, com modelos e design pertinentes às métricas desenvolvidas. 
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Neste novo paradigma econômico, o papel do RH é primordial na relação com recursos 

intangíveis e com o capital intelectual. O desempenho superior e perene das empresas 

exige que se cultive a margem competitiva de forma contínua. O RH, como ativo 

estratégico, nem sempre é percebido, mas torna-se visível quando está alinhado a um 

importante ativo intangível, que é o sistema de implementação da estratégia da 

organização.  

O papel do RH como estratégico pode ser definido através de três dimensões: função, 

sistema e comportamento dos empregados; i) função é o RH que cria valor e tem 

capacidade de implementar estratégia na empresa; ii) sistema, em que cada elemento do 

sistema de RH é determinado para maximizar a qualidade do capital humano da empresa; 

iii) comportamento dos empregados, divididos em comportamentos essenciais, que são 

os comportamentos fundamentais para o sucesso da empresa e comportamentos 

específicos que são fundamentais em pontos críticos da cadeia de valor da empresa.  

De acordo com C.K Prahalad e Gary Hamel, os profissionais de RH estão agora em 

condições de se transformar em gerentes de numeradores, contribuindo para as linhas de 

receita e deixando de ser apenas gerentes de denominadores, cortando custos e reduzindo 

as despesas gerais (Hamel & Prahalad, 1994). 

Competência tem a ver com características da pessoa, no que se refere às habilidades, 

capacidades e personalidade, que podem afetar o desempenho. Projetar arquitetura 

estratégica de RH e criar sistema de mensuração para gerenciar esta arquitetura exige 

competências novas para o profissional de RH. 

Os profissionais de RH têm de convencer toda a liderança da organização sobre o seu 

papel estratégico, para que não sejam vistos como despesa administrativa. Neste quesito, 

as competências do RH versariam sobre liderança e gestão e qualidades pessoais e 

funcionais, skills esses determinantes para o exercício da função no contexto do novo 

paradigma econômico, marcado pela velocidade, inovação, ciclos de curta duração, 

qualidade e satisfação dos clientes, conforme acima descrito. 
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Se os profissionais de RH estão vestidos da estratégia corporativa, ou seja, fazem parte 

do esforço no numerador e não no denominador, como bem colocaram C.K Prahalad e 

Gary Hamel, então as eles caberão competências que os farão percebidos como 

estratégicos. Estas competências, cinco no total, estão abaixo mencionadas, conforme 

elaborado por Becker, et al, 2018. 

Credibilidade Pessoal: conquistou a confiança, tem antecedentes de sucesso, passa 

segurança, tem boa relação com os principais públicos, integridade, estrutura ideias 

complexas, assume riscos, é franco e promove confiança e credibilidade no 

relacionamento com os demais.  

Capacidade para Gerar Mudança: visionário, proativo, constrói relacionamentos e instiga 

a criatividade e compartilha conhecimentos. 

Capacidade de Gerenciar a Cultura: promove transformação cultural, traduz a cultura em 

comportamentos, desafio o status quo, estrutura a cultura para entusiasmar os  líderes e 

funcionários, é eficaz na comunicação verbal e trabalha  com gerentes para ciar 

mensagens claras e consistentes.   

Fornece Práticas de RH: eficaz na comunicação por escrito, facilita reestruturação 

organizacional, projeta programas, atrai os líderes e funcionários e facilita a disseminação 

da informação.  

Conhece o Negócio: conhece a prática de RH, estrutura organizacional, análise dos 

concorrentes, finanças, marketing, vendas e sistema de informação.   

2.2 A importância da Promoção da Saúde no Ambiente de Trabalho 

Num mundo hipoteticamente ideal, o local de trabalho é onde o ser humano se completa, 

pois desenvolve suas funções com alegria, energia e entusiasmo e tem senso de propósito, 

que se expande para a comunidade e família. No entanto, nas organizações, em geral, são 

criadas condições para que os funcionários se desenvolvam em sua plenitude e energia, 

mas esses mesmos funcionários voltam para casa no final do dia com estoque de energia 

muito baixo. 
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Para se ter relativo sucesso no longo prazo, é preciso que as pessoas estejam alinhadas 

com os valores e crenças da empresa, uma vez que serão investidos tempo e energia na 

realização das tarefas e estratégias corporativas e lidar com pressão dos diretivos, 

conselho de administração e concorrentes, ou seja, busca de resultados. 

E onde entra a saúde neste contexto? Qual a razão para se promover saúde na 

organização? Em primeiro lugar, a criação de uma estratégia para promover saúde no 

ambiente corporativo passa pela anuência e comprometimento da liderança sênior e 

depois é desdobrada para as demais lideranças em nível local e regional. 

E por que é importante fazer promoção da saúde no ambiente de trabalho? Do ponto de 

vista de quem emprega, três elementos baseiam um programa de saúde na organização: 

gerenciamento dos custos de saúde, produtividade e ótimo lugar para trabalhar. 

Avançando um pouco mais, a sustentabilidade é fator preponderante neste contexto. Aqui 

refere-se a capacidade da empresa de prosperar no ambiente altamente competitivo dos 

negócios. 

Sobre os custos em assistência médica, é necessário apurar quais são os motivos 

intrínsecos à empresa para desequilíbrio dos custos. Uma via central a se investigar são 

as DCNT´s – Doenças Crônicas não Transmissíveis, tais como doenças cardíacas, 

acidentes vasculares cerebrais, câncer, obesidade e diabetes. Estas doenças, numa relação 

causa-efeito, comprometem diretamente a vida das pessoas, a sua produtividade e por 

consequência os gastos médicos. 

A implementação de programas eficazes de promoção de saúde no ambiente de trabalho 

contribui para redução dos riscos à saúde e melhora a qualidade de vida dos trabalhadores. 

Um programa abrangente considera um conjunto coordenado de atividades, políticas, 

benefícios, incentivos e apoio, tendo como alicerce a organização, representada pelo 

empregador e as questões individuais, no âmbito dos empregados.  

Um programa de saúde na empresa tem condições de colaborar diretamente com a 

manutenção da saúde dos funcionários de baixo risco, como deve manter à curta distância 

a administração dos gastos de alto risco, daqueles que já tem doença instalada e em 

tratamento. O objetivo é o equilíbrio na utilização dos serviços médicos, mantendo a 

frequência de baixo risco em padrões aceitáveis e buscando a melhor relação custo-
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benefício para os gastos da população de alto risco. Uma consequência da melhora na 

saúde dos trabalhadores e o consequente equilíbrio nos gastos, é que o bilhete de seguro 

de vida tende a ser menor se o colaborador tiver menos riscos à saúde. 

A revisão sistemática de 56 estudos publicados de programas de saúde no local de 

trabalho mostrou que os programas bem implementados de saúde no local de trabalho 

podem levar a 25% de redução de custos em absenteísmo, custos assistenciais e 

trabalhistas e gestão de custos de sinistros de incapacidade (Chapman, 2005).  

O argumento válido em relação aos programas de saúde no local de trabalho é a relação 

entre o estado de saúde e a produtividade, traduzida em  absenteísmo, incapacidade, 

remuneração da força de trabalho, volume de negócios e o presenteísmo. Os programas 

de saúde no local de trabalho podem aumentar a produtividade. 

Fornecer programas de saúde no ambiente de trabalho colabora com a economia de 

custos, se houver redução do absenteísmo, das horas extras para reposição de funcionários 

ausentes e dos custos para treinar funcionários substitutos. Entretanto, a maioria das 

organizações desconhecem o fato de que estes gastos indiretos –  produtividade, 

absenteísmo e presenteísmo – representam a maior parte dos seus custos (Stewart, et al, 

2005).  

Uma empresa bem-sucedida e que tem programa interessante de gestão de saúde, em geral 

é um ótimo local para trabalhar. O programa de saúde é parte da estratégia da gestão das 

pessoas, na medida em que o capital humano traz os seus conhecimentos, experiências e  

habilidades em prol dos objetivos e metas da organização; por conseguinte, a promoção 

da saúde é alicerce para o desenvolvimento pleno do colaborador.  

Na mão contrária, a força de trabalho pode ser impactada de forma negativa se os 

programas de saúde não conversarem com as necessidades e interesse das pessoas ou 

mesmo se os funcionários não forem considerados na formatação dos programas. Este 

tipo de questão, mesmo que involuntária, poderá abalar a confiança entre as partes e 

comprometer a reputação da empresa (Linnan, et al, 2007) (Lowe, et al, 2003). 
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2.3 Clima Organizacional e a Saúde do Trabalhador no Ambiente de Trabalho 

O clima organizacional pode ser definido como conjunto de atributos percebidos em uma 

organização e seus subsistemas, refletidos em sobre como a organização lida com os seus 

membros, grupos e questões (Pareek, 2006). Neste contexto, a saúde física e mental pode 

influenciar a percepção do indivíduo, portanto, o clima organizacional.  

O clima organizacional influencia a motivação e o comportamento das pessoas da 

organização. Um clima funcional leva a redução do estresse durante o desempenho do 

funcionário (Srivastav, 2006), portanto, promove a saúde física e mental dos funcionários. 

O inverso é verdadeiro, quando o clima é disfuncional.  

No século XXI a competição passa a exercer forte pressão sobre milhares de 

trabalhadores, o que os obriga a trabalhem além do contrato. O ambiente competitivo está 

levando os funcionários a trabalhar por muito mais tempo. No presente cenário, preservar 

a saúde física e mental é condição necessária e as áreas de recursos humanos das 

organizações tem papel protagonista na promoção da saúde física e mental dos seus 

funcionários. 

É possível promover saúde no ambiente de trabalho?  

A partir do século vinte a civilização passou de um modo de vida ativa e saudável para 

estilo de vida sedentário, através do consumo de alimentos ricos do ponto de vista 

energético e um evidente declínio na atividade física, em geral.  

O local de trabalho evoluiu e com isso contribuiu para a redução da atividade física, 

principalmente por causa da automação das atividades humanas. O tempo sentado em 

frente ao computador e o pouco estímulo ao movimento configuram nexo causal em 

relação ao sedentarismo. 

Apesar de a evolução em relação às tarefas laborais terem contribuído para a mudança do 

estilo de vida, de ativo para sedentário, o local de trabalho pode ser usado como estratégia 

para a promoção da atividade física. Criar estratégias no ambiente de trabalho pode ser 

boa ideia para incentivar os funcionários a elevar o ritmo da sua atividade, pois as pessoas 

passam grande parte do dia em seus escritórios.  
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Portanto, “aumentar o nível de atividade física dos funcionários e reduzir seu tempo 

sedentário não terá apenas impacto benéfico em sua saúde individual, mas irá reduzir 

concomitantemente os custos de saúde e de doenças, favorecendo um aumento de 

produtividade (THIVEL, D. et al., 2019)”. 

Ainda segundo THIVEL,D. et al., 2019, “vários estudos foram realizados nas últimas 

duas décadas, tentando avaliar os efeitos benéficos de intervenções no local de trabalho, 

de estratégias educativas e informativas, desafios motivacionais e incentivos para 

configurações e programas de atividades físicas implementados no local de trabalho. 

Embora haja volume crescente de literatura, ainda é difícil tirar conclusões sólidas”. 

Em 2012, Lindberg & Vingard fizeram uma revisão sistemática de indicadores de 

ambientes saudáveis em 19.768 publicações científicas. Após excluírem duplicidades, 

artigos com baixa relevância ou publicações que não cumpriam com o critério 

estabelecido, apenas 24 publicações revisadas por pares permaneceram para serem 

incluídas na revisão de Lindberg & Vingard.  

Entretanto, das 24 publicações, apenas uma abordou de forma explícita os indicadores de 

ambientes de trabalho saudáveis. Este estudo sugeriu que a presença de programas de 

gerenciamento de estresse em uma organização pode servir como indicador de um "bom 

lugar para trabalhar". Estas organizações eram mais  propensas a ofertar programas de 

incentivo de bem-estar,  segurança e desenvolvimento de habilidades dos funcionários, 

em detrimento daquelas sem programas de gerenciamento de estresse. 

Nove fatores surgiram do estudo de Lindberg & Vingard e foram considerados 

importantes para um ambiente de trabalho saudável: colaboração/trabalho em equipe; 

crescimento e desenvolvimento do indivíduo; reconhecimento; envolvimento do 

funcionário; líder positivo, acessível e justo; autonomia e empoderamento; pessoal 

apropriado; comunicação hábil; trabalho físico seguro. 

É preciso considerar o envelhecimento da população em países desenvolvidos e por 

consequência o aumento na expectativa de vida. Uma das implicações econômicas deste 

fenômeno demográfico é a necessidade de se trabalhar por mais tempo, adiando a 

aposentadoria. Neste cenário, há necessidade de se criar experiências positivas para os 

trabalhadores durante suas jornadas nas organizações, evitando riscos à saúde. 
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Embora vários autores tenham tentado identificar e descrever características associadas 

às organizações saudáveis, são relativamente poucas as pesquisas empíricas e nenhuma 

análise sistemática a respeito de um modelo de organização para trabalho saudável.  

No contexto internacional, termos como “trabalho saudável ” , “local de trabalho saudável 

” ou “organizações saudáveis” são frequentemente discutidos. Esses conceitos adotam 

como  premissa a possibilidade de identificar o trabalho e as características 

organizacionais das organizações saudáveis e pressupor que é ou deve ser possível 

distinguir sistemas de trabalho saudáveis dos insalubres.  

Sainforth et al.  observa que pesquisas sobre organizações de trabalho saudáveis mostram 

que alguns dos mesmos fatores da organização do trabalho que afetam os resultados dos 

funcionários, como qualidade de vida e a segurança, também podem afetar os resultados 

organizacionais, como lucros e desempenho, e define uma "organização saudável do 

trabalho” como uma organização que tem ambos, sucesso financeiro e uma força de 

trabalho saudável. Sauter et al. colocou isso de forma muito clara e definiu local de 

trabalho saudável como qualquer organização que “maximiza a integração das metas do 

trabalhador para o bem-estar e os objetivos da empresa para a lucratividade e 

produtividade”. 

Definição parecida, porém, um pouco mais extensa, é apresentada por Wilson et al: “Uma 

organização saudável é caracterizada por esforços intencionais, sistemáticos e 

colaborativos para maximizar o bem-estar e a produtividade dos trabalhadores, 

fornecendo empregos bem planejados e significativos, apoio sócio-organizacional, 

ambiente e oportunidades acessíveis e equitativas para o aprimoramento da carreira e da 

vida profissional”. 

Para Lindberg & Vingard, não houve uma abordagem sistemática para resumir o 

conhecimento presente sobre o que constitui um ambiente de trabalho saudável e quais 

podem ser seus indicadores. O conhecimento destes indicadores pode servir como 

ferramenta para empregadores, consultores, equipes de saúde ocupacional, etc. a buscar 

ou identificar organizações e locais de trabalho saudáveis. 
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É preciso considerar a importância do clima na organização, pois pode influenciar os 

processos psicológicos dos trabalhadores e por consequência influir na produtividade, na 

satisfação e no  bem-estar dos trabalhadores (Cárdenas, Arciniegas & Barrera, 2009).  

De acordo com Antunes, 2000, a sociedade contemporânea e suas exigências têm gerado 

profundas transformações no mundo do trabalho, das quais derivam diferentes obrigações 

para os trabalhadores. As novas competências requisitadas pelas organizações têm trazido 

incertezas, instabilidades e pressões psicológicas e a saúde do trabalhador pode ser 

afetada por tais exigências.  

2.4 Saúde Psicológica e o Ambiente de Trabalho 

As novas exigências do mercado de trabalho, segundo Drobni, Beham &Prag (2010), 

devem ser questionadas para entendermos como  os ambientes de trabalho afetam a saúde 

do trabalhados, no que se refere ao entorno sobre o qual as pessoas desenvolvem suas 

atividades e a importância que estes ambientes implicam na qualidade de vida das 

pessoas. 

Para Blanch (2011), a saúde ocupacional deve criar e manter ambientes de trabalho 

cooperativos para a saúde e bem-estar dos trabalhadores nas organizações. Um aspecto 

levantado por este autor refere-se aos fatores de risco psicossocial, que por si só são 

estressores  ameaçam a saúde e segurança no ambiente de trabalho.  

Sobre o conceito de Clima Organizacional, desde a década de sessenta do século vinte 

vários autores se debruçaram sobre o tema e focaram na análise de fatores estruturais das 

organizações (Chiang, Salazar, Huerta & Nunez, 2008); são muitas as investigações sobre 

clima organizacional, medidas através de variáveis individuais, de comunicação, 

percepção, controle e  processos. Estes estudos têm possibilitado a geração de conceitos 

variados sobre o clima nas empresas (Olaz,2013). 

Um dos conceitos relativos ao clima nas empresas, relaciona clima com o 

comprometimento do trabalhador (Forehand & Gilmer 1954) e citado em Garcia (2009), 

como tendo o clima organizacional relação direta com o tamanho, nível de autoridade, 

liderança, estruturas e complexidade da organização, que são definidos como “o conjunto 

de características que descrevem uma organização e que a distinguem de outras, são 

relativamente perduráveis no tempo e influem no comportamento das pessoas”. 



28 
 

 
 

É necessário, portanto, entender as percepções compartilhadas na relação dos 

trabalhadores com os diferentes fatores da empresa, tais como comunicação, tomada de 

decisão, reconhecimento, autoridade, produtividade, melhoramento contínuo, 

gerenciamento dos recursos humanos, dentre outros. 

Toro (2010) define a percepção neste contexto como “as representações psicológicas da 

realidade, que são estímulos sensoriais e impulsos neuronais resultantes de um conjunto 

de operações internas que transformam aspectos da realidade externa”. Portanto, as 

características dos indivíduos, tais como atitudes, aptidões, conhecimento e valores são 

determinantes dos tipos de percepção que podem ser encontradas no ambiente de trabalho.  

Em Renteria & Aguilar, 2009, é possível chegar a conclusão de que o fator humano 

constitui o eixo fundamental das organizações e as percepções no contexto em que se 

desenvolvem, assim como as condições de trabalho são primordiais para gerar ambientes 

saudáveis, bem estar e qualidade de vida para os trabalhadores. Ressalta-se que o trabalho 

é parte fundamental na vida das pessoas de maneira individual, bem como no conjunto da 

sociedade.  

Por conclusão, é relevante e importante melhorar as condições laborais, pela ótica do 

trabalhador como pedra angular do ordenamento e da integração social, senso então a 

condição de trabalho determinante para a saúde, qualidade de vida e bem-estar (Blanch, 

2003). 

A saúde psicológica está no contexto da saúde do trabalhador e não é possível dissociá-

la da saúde física, como bem definiu a OMS – Organização Mundial da Saúde em 1946, 

“um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença 

ou enfermidade”. É neste contexto que em 1990 surge uma corrente da psicologia 

denominada Psicologia da Saúde Ocupacional, cujo objetivo é “criar ambientes de 

trabalho seguros e saudáveis e tem como fim promover organizações e pessoas saudáveis, 

ajudando a desenvolver sistemas imunes, que metabolizem as toxinas emocionais e 

psicossociais que afetam o ambiente de trabalho (Tetrick & Quick, 2003). 
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Com a chegada de novas tendencias de tecnologia no mundo das organizações, acelera-

se de forma rápida e intensa os modos de pensar, sentir, atuar, comunicar e relacionar-se 

com o trabalhador (Blanch,2014) modificando as condições, de acordo com a saúde 

ocupacional, que até então lidava somente com enfermidades no nível do desgaste físico. 

A saúde ocupacional tem papel estratégico e, portanto, central nas empresas, a nível 

mundial, pois “ainda que persistam os riscos laborais clássicos, cada vez mais se 

evidencia os fatores de riscos psicossociais e de estresse laboral, decorrentes das novas 

formas de organização do trabalho” (Artazcoz, 2002). 

Desde a chegada maciça da tecnologia, a atividade laboral tem demandado maior desgaste 

mental, uma vez que o trabalhador se vê diante de desafios como tomada decisão, 

processamento de informações, aprendizagem constante, resolução de problemas, 

criatividade, relacionamento com os colegas de trabalho e autocontrole para lidar com 

instabilidades dentro e fora das organizações. Estas demandas são relativamente novas e 

tem exigido cada vez mais dos trabalhadores, elevando o nível de pressão psicológica e 

social, com consequente aparecimento de riscos laborais que afetam o bem-estar.  

Segundo a OIT – Organização Internacional do Trabalho e a OMS – Organização 

Mundial da Saúde (1984), os fatores psicossociais com interações entre o trabalhador, 

meio ambiente, satisfação com o emprego e com as condições da organização, capacidade 

do empregado, suas necessidades, cultura e situação pessoal fora do trabalho, influem na 

saúde, rendimento e desempenho do trabalhador.  

Pode-se considerar como fatores psicossociais: nível de pressão, volume de trabalho, 

estabilidade no emprego, autonomia par tomada de decisão, resolução de problemas, falta 

de apoio, de reconhecimento, monotonia das atividades, carga de trabalho excessiva com 

menor tempo para realizá-la.  

Os fatores psicossociais serão fatores de risco, segundo Villalobos (2004), de acordo com 

o tempo de exposição, intensidade, frequência e gradiente em que é capaz de produzir 

efeitos negativos para o trabalhador.  

Portanto, as questões psicossociais precisam ser detectadas pelas organizações para que 

se possa trabalhar no processo de prevenção, através de intervenções que garantam o bem-

estar dos trabalhadores. Neste contexto, é recente o aparecimento de investigações, 
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segundo Kossek, Lewis & Hammer (2010) que demonstram os benefícios para a saúde 

dos trabalhadores, quando se combina de forma equilibrada a relação trabalho-vida, em 

um ótimo local de trabalho, em que o trabalhador se desenvolve de forma plena em 

relação às suas capacidades, que, por consequência reduz as tensões que podem elevar os 

índices de estresse no trabalho.  

2.5 Promoção da Saúde Física no Ambiente de Trabalho 

Uma definição conhecida sobre a atividade física vem de Caspersen,1989, quando 

descreve que é qualquer movimento corporal voluntário, produzido pelos músculos 

esqueléticos, e que resulte em gasto energético maior do que os níveis de gasto em 

repouso. Esta definição é utilizada pela OMS – Organização Mundial de Saúde, levando 

em conta a importância da relação com o processo saúde-doença. 

Durante todo o século vinte, nossa civilização passou por transformações no estilo de 

vida, transitando de uma vida ativa e com hábitos alimentares saudáveis para um estilo 

sedentário, consumindo alimentos densos e calóricos. Claramente se observou o declínio 

na atividade física das pessoas e por consequência, comportamentos que levaram a 

problemas de saúde mais adiante, passando o hábito inadequado para as gerações 

consecutivas. 

Abordar a atividade física e sua relação com a saúde foi e continua sendo um desafio, mas 

também é uma oportunidade, na medida em que é ponto de partida para a formatação de 

ações, programas e políticas de saúde, bem-estar e qualidade de vida no ambiente de 

trabalho. 

Os benefícios da atividade física vão além da melhora na qualidade de vida, pois também 

reduz entre 20% e 50% o risco para mais de 25 DCNT´s – Doenças Crônicas não 

Transmissíveis, dentre elas, obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer 

de colo e de mama, depressão e osteoporose. As DCNT´s são a principal causa de 

adoecimento, incapacidade e morte prematura no Brasil e no mundo, de acordo com 

Warburton & Bredin, 2016. 

Os benefícios da atividade física estão ligados a significados, valores e expressões de 

cultura e modo de vida. Pode-se destacar i) benefícios físicos, que melhora a capacidade 

aeróbica, força muscular, densidade óssea, equilíbrio e flexibilidade e qualidade do sono, 
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dentre outros; ii) benefícios Psicológicos, com a melhora do humor, autoestima, bem-

estar, diminuição do cansaço, estresse e ansiedade; iii) benefícios sociais, melhora na 

performance e na produtividade, interação social e com o meio ambiente. 

Por outro lado, a prática irregular da atividade física figura entre os mais importantes 

fatores de risco para o desenvolvimento das DCNT´s – Doenças Crônicas não 

Transmissíveis. Estudos demonstram que estas doenças estejam associadas a 

aproximadamente 5,3 milhões de mortes no mundo, sendo considerada pandemia (Althoff 

et al, 2017.  

O local de trabalho passa a ser ponto relevante no sentido de favorecer o sedentarismo 

dos trabalhadores, na medida em que estes ambientes passaram a ter automação contínua, 

cuja resultante é o tempo relevante do dia gasto em frente a tela dos computadores. De 

acordo com Church TS, et al, dados estatísticos estadunidenses mostram elevação de 20% 

nas profissões sedentárias entre 1960 e 2008 e consequente redução das profissões 

fisicamente ativas.  

Considerando que durante a evolução humana as tarefas laborais têm incentivado a 

mudança de um estilo de vida mais ativo para um mais sedentário, os locais de trabalho 

têm sido sugeridos como uma nova estratégia para promover a atividade física, uma vez 

que estes locais laborais podem ser barreiras que limitam o envolvimento físico, como a 

falta de tempo (Dugdill et al). 

Para Green KL., 1988, é muito difícil mudar hábitos nos indivíduos e fazer com que as 

pessoas participem de atividades físicas em locais propícios para este fim, como clubes, 

academias, ginásios etc. Estratégias baseadas no trabalho podem ser ótimo incentivo para 

que os funcionários aumentem sua carga de atividade física, considerando o tempo que 

os trabalhadores gastam em seus locais de trabalho.  

Aumentar o nível de atividade física do funcionário e, por óbvio, diminuir o tempo de 

sedentarismo, não terá como consequência apenas o impacto positivo na saúde individual, 

mas também a redução os custos em saúde (Golaszewski. T), favorecendo a 

produtividade. 
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Vários estudos foram feitos nas duas últimas décadas, com objetivo de avaliar os efeitos 

benéficos das intervenções no local de trabalho, desde ações educativas e informativas 

até desafios motivacionais e incentivos para programas de atividade física implantados 

no local de trabalho.  

Em que pese haver crescente literatura sobre o tema, conclusões substanciais são difíceis 

de coletar. Para Dishman et al., no American Jornal of Preventive Medicine e Johnson e 

colaboradores (2018), os estudos realizados têm muitas limitações e importante 

heterogeneidade metodológica.  

Recentemente, Johnson e colaboradores (2018) propuseram uma primeira revisão de 

escopo, sintetizando os achados em resenhas e artigos originais. Com base nas análises, 

os autores identificaram ausência de qualidade cientifica relevante nos estudos 

disponíveis, diversidade de resultados, validade e precisão das ferramentas selecionadas, 

como também ausência de abordagens estatísticas robustas. A conclusão de Johnson e 

colaboradores (2018) aponta para dificuldades comparativa dos estudos, aumento da taxa 

de atrito e falta de sustentabilidade.  

Alguns estudos recentes tentaram avaliar a eficácia da atividade física no local de 

trabalho, não limitado a estudos específicos, mas centralizando nos indicadores gerais de 

saúde entre os trabalhadores, identificando fatores individuais e ambientais. Estes estudos 

apontam para abordagens individualizadas, checando a aptidão e o nível de atividade 

física do trabalhador e determinando sua implicação e adesão ao programa.  

As descobertas recentes evidenciam a importância em fazer intervenções de atividade 

física nos locais de trabalho, tendo como resultado a redução do sedentarismo. Por outro 

lado, grande quantidade de tempo na frente da tela do computador limitam o efeito 

benéfico das ações de atividade física (Genin, et al, 2018). 

As descobertas de Ekelund e colaboradores, em linha com os estudos recentes, mostram 

que aproximadamente uma hora e quinze minutos de exercício moderado por dia, 

compensa sete horas sentado em frente a tela do computador. As evidências suportam os 

efeitos positivos da atividade física no ambiente de trabalho, todavia, dados recentes 

apontam que as atividades devem ser mais bem projetadas para atingir público 
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abrangente, principalmente as pessoas inativas, àquelas com baixo nível de aptidão física 

maior tempo gasto em comportamento sedentário.  

De acordo com Anderson, 2009, é necessário que haja uma “cultura ativa” dentro das 

organizações, não só no que diz respeito aos trabalhadores, como também e 

principalmente, o envolvimento dos empregadores e gerentes. A mudança de 

comportamento tem de favorecer a adesão, estimulando benefícios gerais à pessoa, 

acarretando a melhoria continua da produtividade e a consequente redução das licenças 

médicas.  

De acordo com a OMS um ambiente de trabalho saudável é aquele em que os 

trabalhadores e gestores colaboram para a melhoria contínua da proteção e promoção da 

segurança, saúde e bem-estar de todos os trabalhadores e para a sustentabilidade do 

ambiente de trabalho (WHO, 2010). 

O ambiente de trabalho pode ser considerado estratégico para implementar ações de 

qualidade de vida e programas voltados à saúde do trabalhador, além de suportar na gestão 

das doenças, pois, concentra parte das pessoas num único local, possui canais de 

comunicação estruturados e facilita criação de redes de apoio para detecção e 

implementação das necessidades.  

Se considerarmos como certo que a inatividade física tem como resultado o aparecimento 

das DCNT´s e por conseguinte ocasionando prejuízo para as economias e também para 

as organizações, vale mencionar aqui um estudo de 2011 com mais de 70.000 

trabalhadores de multinacionais com sede nos EUA.  

Este estudo evidenciou a relação entre onze fatores de risco para a saúde, custos médicos 

e produtividade e os resultados evidenciaram que funcionários categorizados como de 

alto risco tinham custos médicos, absenteísmo e presenteísmo mais altos quando 

comparados com funcionários ditos de baixo risco.  

No que se refere somente à atividade física, o alto risco para a prática, neste caso 

insuficiente, teve correlação com aumento de US$ 848 em custos médicos e US$ 131 

com absenteísmo, aparecendo entre os riscos que mais impactaram os indicadores 

financeiros das empresas  (Goetzel el al., 2014). 
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O professor Douglas Roque Andrade sugere, conforme abaixo, algumas oportunidades 

de ação, com cinco passos para a promoção em ambientes de trabalho mais ativos 

(OGATA.A, 2018): i) conhecer a população; ii) prover informação adequada; iii) 

encaminhar para ações estruturadas; iv) criar ambiente ativos e v) acompanhar e 

implementar melhorias contínuas. 

a. Conhecer a População 

Identificar prevalência de atividade física insuficiente e comportamento 

sedentário, identificar estágios de motivação para mudança de comportamento 

e identificar anseios, desejos, necessidades dos funcionários. 

Para além do questionário ou pesquisa, para conhecer os funcionários é preciso 

o envolvimento dos mesmos sobre como ouvi-los e fazer uso de abordagens 

qualitativas para garantir maior participação social no processo de construção 

coletiva e na interpretação dos resultados coletados. 

 

b. Prover Informação Adequada 

O intuito é fazer o conhecimento sobre a saúde chegar de forma ampla aos 

funcionários, mostrando riscos e valorizando a prática da atividade física e 

redução do comportamento sedentário. 

As informações não podem ter caráter impositivo ou prescritivo, mas deve 

levar a pessoa a reflexão sobre como o seu comportamento é influenciado 

pelas muitas questões sociais. 

c. Encaminhar Ações Estruturadas 

Identificar e oferecer oportunidades, ex. ginastica laboral, grupos de 

caminhada, corrida e academia. Identificar oportunidades no entorno da casa 

ou trabalho, considerando equipamentos públicos. Criar oportunidades para 

identificar grupos específicos, ex. grupos para gestão de DCNT´s – Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis. 
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d. Criar Ambientes Ativos 

Criar ambientes ativos, proporcionando movimentação física, ex. 

revitalização de escadas, circuitos para caminhada e corrida na planta da 

empresa. Pode-se criar ou dividir três esferas para influenciar a adesão e a 

aderência (participação) na atividade física: i) natural – clima, vegetação, 

natureza; ii) construído – espaços e objetos criados ou alterados, tais como 

praças, parques, ciclovias etc.; iii) social e cultural – envolve capital, 

identidade e suporte social e percepção da pessoa sobre  segurança, clima 

organizacional, dentre outros. 

e. Acompanhar e Implementar Melhorias Contínuas 

Ter rotina de avaliação de todas as ações e programas, criar indicadores para 

avaliar se os objetivos dos programas foram atingidos, acompanhar a 

prevalência da atividade física, comportamento sedentário e estágios de 

comportamento nos exames periódicos, consultas, perfis de saúde e outras 

campanhas específicas. Considerar estratégias qualitativas de avaliação, com 

grupos focais, rodas de conversa e apresentação de imagens, fotos, vídeos, 

desenhos, etc.  

2.6 Obesidade – Causas, Estratégias e a Difícil Mudança de Hábito 

A obesidade, de acordo com a OMS – Organização Mundial da Saúde, tem com definição 

o  excesso de gordura corporal prejudicial à saúde e o diagnóstico baseado no IMC – 

índice de massa corporal. O cálculo do IMC – Índice de Massa Corpórea é feito através 

da fórmula peso em kg dividido pelo quadrado da altura. Entende-se como obesidade 

classe I quando o IMC está acima de 30, classe II acima de 35 e classe III acima de 40.  

Tem como causas para a obesidade os estímulos ambientais para ganho de peso, tais como 

o sedentarismo e a ingestão elevada de calorias. Desta forma, algumas pessoas serão 

influenciadas pelo ambiente e outras terão a influência genética como maior causa da 

obesidade (Castillo, et. al, 2017).  
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A disponibilidade de quantidade de alimentos tem feito com que um número maior de 

pessoas tenha ganhado peso, passando à condição de obesos. Tem-se como certeza o 

aumento no tamanho das porções, aumento no consumo de comida industrializada, 

diminuição das refeições consumidas em casa e a também crescente do consumo das 

refeições rápidas e bebidas açucaradas (Piernas, 2011).   

Todas essas mudanças, no seu conjunto, aumenta a ingestão de calorias/dia, 

desequilibrando o balanço energético, uma vez que se consome bem mais do que o 

necessário. Esta combinação pode estar associada a doenças, gastos médicos excessivos, 

medicamentos e baixa produtividade dos trabalhadores. 

A obesidade está ligada ao risco para doenças metabólicas, como diabetes tipo 2, 

hipertensão arterial e dislipidemias. Estes fatores, quando associados, aumentam o risco 

cardiovascular e a mortalidade. A obesidade também eleva o risco para diversos tipos de 

câncer, tais como: endométrio, esôfago, estômago, fígado, pâncreas, intestino, vesícula 

biliar e mama (Yuen, et. al, 2016).   

Para além das doenças, a obesidade é determinante da piora na qualidade de vida, da qual 

trata este trabalho. Dos efeitos, a perda da produtividade compromete o lado pessoal e 

profissional do indivíduo. Não é raro um candidato obeso ser preterido para uma posição 

em detrimento de um candidato não obeso, mesmo tendo melhores predicados para 

exercer a função Lauby-Secretan, et. al, 2016). 

No ambiente de trabalho, a obesidade pode levar a prejuízo econômico, pois aumenta os 

custos diretos e indiretos relacionados à saúde, com aumento do absenteísmo para os 

tratamentos das comorbidades, assim como o presenteísmo e aposentadoria por invalidez 

(Finkelstein, 2010) e (Sari N & Acan, 2018).  

Se, exceptuando-se os períodos de pandemia, as pessoas ficam a maior parte do tempo no 

ambiente de trabalho, pode-se entender esta permanência como oportunidade para fazer 

intervenções que ajudam a melhor a condição de saúde, qualidade de vida e, por 

consequência a produtividade (Finkelstein, 2010) 
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Em diversas revisões sistemáticas constatou-se que a implementação de programas de 

atividade física para os empregados da empresa no local de trabalho é a intervenção mais 

eficiente. Portanto, é fortemente recomendado o incentivo à prática de atividade física às 

pessoas no local de trabalho ou fora dele (Shrestha, et. al, 2016) e (Cairns, et. al, 2015). 

Modificação abrangente no estilo de vida inclui dieta, atividade física e terapia 

comportamental, de acordo com Wadden, et al., 2020.  A perda de peso está, portanto, 

associada à atividade física, o monitoramento regular do peso corporal e dieta 

hipocalórica.   

Neste contexto, as plataformas digitais, internet, aplicativos, etc., são suportes de grande 

valia no enfrentamento da obesidade, na medida em que que diminuem os custos e 

aumentam a abrangência do tratamento e é por estas razões que o suporte das ferramentas 

digitais pode ser eficaz no combate a obesidade ajudando a monitorar a alimentação, 

atividade física e peso corporal.  

Os motores da modificação do estilo de vida, como já mencionado são: dieta, atividade 

física e mudança de comportamento: 

Dieta 

Para promover hábitos de vida saudáveis, é preciso que as orientações sejam de fácil 

entendimento e objetivas para que se consiga altas taxas de adesão. A condição básica é 

que o balanço energético, ou seja, a ingestão de calorias, seja inferior às comumente 

consumidas, para que se consiga  a redução do peso.  

A redução da ingesta de calorias induz perda de peso importante. É recomendado o que 

se atinja déficit calórico entre 500 –750 kcal/dia, resultando em perda média de 0,5–0,75 

kg por semana. Desta forma, mulheres receberiam dieta entre 1.200 – 1.500 kcal/dia e os 

homens entre 1.500 – 1.800 kcal/dia, tendo metas amis altas nestes intervalos para pessoas 

com peso muito elevado; Jensen et. al, 2014. 

A mudança do estilo de vida precisa estar baseada na alimentação saudável, diminuindo 

a ingestão de açúcar, gordura saturada e sal, ingredientes estes associados ao 

desenvolvimento das DCNTs – Doenças Crônicas não Transmissíveis.  
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A OMS, acompanhada pelo Ministério da Saúde do Brasil têm recomendações acerca da 

redução do consumo de açúcar, gordura saturada e sal. Preconizam limite máximo de 

10%  da ingestão calórica total para açucares e gordura saturada e 2 gramas de sódio/dia 

ou 8 gramas de sal de cozinha/dia.  

As Diretrizes Dietéticas para os Americanos: 2015–2020 (Departamento de Saúde e 

Services & U.S. Department of Agriculture, 2015) recomendam que aproximadamente 

15%–20% das calorias diárias sejam derivadas de proteína; 20%–35% de gordura (sem 

mais de 10% de gordura saturada); e o restante de carboidratos, principalmente frutas 

frescas, vegetais e grãos; Wadden, et al., 2020. 

Reduzir o tamanho das porções, bem como o excesso de açúcar e gordura, são maneiras 

convenientes de atingir os déficits calóricos desejados (Rolls, 2018). 

O consumo frequente de frutas, verduras e legumes é essencial para diversas funções 

orgânicas e, portanto, para a manutenção da saúde, uma vez que são fontes de vitaminas, 

sais minerais e fibras e a recomendação do Ministério da Saúde é que se faça uso diário.  

É também preconizado pelo Ministério da Saúde o consumo de arroz e feijão, evitando 

substituir por lanches, bem como a hidratação preferencialmente com água, sendo 

recomendado consumir pelo menos 8 copos por dia.  

Atividade Física  

A atividade física é uma das principais intervenções para a perda de peso e manutenção 

de peso saudável ao longo do tempo. A atividade física tem como benefícios a melhora 

da capacidade cardiorrespiratória, muscular, da densidade óssea, humor, redução do risco 

a depressão e mortalidade cardiovascular.  

As recomendações da Organização Mundial de Saúde para praticar atividades físicas 

variam em função da idade. De forma geral, crianças devem praticar exercícios de 

intensidade alta por  uma hora por dia e adultos 150 minutos por semana.  

Para Butryn, Webb e Wadden, 2011, programas que ajudam à mudança de estilo de vida 

geralmente preconizam entre 150 e 180 min de atividade física aeróbica semanal, como 

caminhada rápida.  
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Tanto caminhada rápida ou vigorosa, quanto outras atividades aeróbicas, como ciclismo, 

por exemplo, estão associadas a incontáveis benefícios para a saúde física, no que se 

refere aos lipídios e pressão arterial, por exemplo, bem como saúde mental, cujos 

exercícios podem colaborar no controle da ansiedade e melhora e quadros de depressão; 

Powell et al., 2018. A atividade física também está associada à melhora fitness, o que 

pode atenuar o risco de mortalidade associado com obesidade (Barry et al., 2014). 

Estilo de Vida – Mudança no comportamento  

A terapia comportamental fornece ferramentas para facilitar a mudança padrões de 

alimentação e atividade física (Butryn et al., 2011). Os princípios comportamentais são 

aplicados de maneira interrelacionada consistente com a teoria de autorregulação de 

Kanfer (1975). 

Primeiro, terapeuta e paciente estabelecem forma colaborativa para metas específicas e 

alcançáveis em relação à mudança, através da identificação do comportamento que deve 

ser modificado e como atingi-lo. Esta etapa, intitulada por Kanfer (1975) como 

automonitoramento ou registro dos alimentos consumidos somado à atividade física e 

controle do peso corporal é a parte principal a ser considerada no tratamento, pois fornece 

registros críticos a respeito do progresso das metas. Neste contexto, o  automonitoramento 

de forma frequente está associado a maior perda de peso (Wadden et al., 2005).  

O tratamento comportamental também pode incorporar entrevistas motivacionais para 

apoiar o compromisso do indivíduo com a mudança, bem como abordagens baseadas na 

aceitação para melhorar a adesão a longo prazo (Butryn, Schumacher, & Forman, 2018). 

Torna-se importante desafio para a mudança de comportamento a identificação dos 

fatores relacionados a alimentação, atividade física, cognitiva e emocional, pois estas 

contribuem de forma importante para a obesidade. Então, o foco e o trabalho nestes alvos 

tornam-se fatores críticos de sucesso.  

2.7 O Diabetes e sua Correlação com outras Doenças Crônicas 

Não são poucas as evidências a respeito das doenças crônicas, associadas ao 

comportamento e estilo de vida das pessoas. Estas doenças foram responsáveis por 40% 

das mortes ocorridas nos Estados Unidos (McGinnis & Foege, 1993). 
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Na Europa e nos EUA é estimado que a expectativa de vida deve ser reduzia em cinco 

anos em mais duas décadas se os níveis de obesidade continuarem crescentes. Nestas 

condições, é previsto que uma em cada quatro pessoas possam desenvolver diabetes 

(Bengoa,2010). 

As doenças crônicas ligadas a estilos de vida respondem por 70% dos gastos de 

assistência médica nos Estados Unidos, o que representa 11% do PIB americano 

(Fries,1998). Por outro lado, há evidências de que se os fatores de risco fossem 

controlados seriam evitadas 80% das doenças cardiovasculares e diabetes e mais de 40% 

dos cânceres (WHO,2005).   

Um estudo que comparou uma dieta adequada, com consumo apropriado de vegetais, 

frutas, pescado, aves e grãos integrais com uma dieta ocidental, cujo consumo leva em 

conta carnes vermelhas, alimentos processados, frituras, gorduras, grãos refinados e 

açúcar, mostrou um aumento importante no risco para desenvolvimento de diabetes tipo 

2 nos homens que utilizaram a dieta ocidental (Van Dam, 2003).  

É sabida a relação de doenças crônicas com sobrepeso e obesidade. Só nos EUA são 300 

mil mortes/ano relacionadas a obesidade. Pessoas obesas tem 50% de risco de morte 

prematura  se comparadas com pessoas com peso normal ou adequado. Os obesos têm, 

em grande medida, altos valores de triglicérides e reduzido HDL, considerado o colesterol 

bom. Portanto, uma elevação do peso entre cinco e oito quilos duplica a chance de contrair 

diabetes tipo 2; 80% dos diagnosticados com diabetes estão com sobrepeso ou obesidade 

(Office of the Surgeon General, 2007). 

Nos Estados Unidos evidências apontam para queda de metade do risco de diabetes para 

pessoas que praticam caminhadas regulares, além de diminuir em mais de 25% o risco de 

acidente vascular cerebral e certos tipos de câncer, resfriados e também melhora quadros 

de depressão (Halvorson,2012).  

Na Europa, resultados semelhantes foram vistos, evidenciando que a atividade física 

regular reduz a mortalidade por várias causas, como doenças cardiovasculares, iscos de 

câncer de colo de útero e de mama e diabetes tipo 2 (Centers for Disease Control and 

Prevention, 1996).  
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Como visto, a atividade física regular protagoniza melhora das condições gerais de saúde 

das pessoas, diminuição riscos para várias enfermidades, dentre elas o desenvolvimento 

de condições crônicas,  como o diabetes.  

2.8 Tabagismo 

O tabagismo é responsável por 45% das mortes por doença coronariana, 85% das mortes 

por doença pulmonar obstrutiva crônica, 25% das mortes por doença cérebro- -vascular, 

30% das mortes por câncer e 90% das mortes por câncer do pulmão. Trata-se, portanto, 

de um problema grave, uma vez que entre os jovens, 90% dos fumantes começam a fumar 

antes dos 19 anos, sendo a idade média de iniciação 15 anos. Cem mil jovens começam a 

fumar a cada dia e 80% deles vivem em países em desenvolvimento (Instituto Nacional 

do Câncer, 2006). 

O cigarro trabalha em sintonia fina com outros fatores de risco para causar outras doenças: 

hipercolesterolemia, hipertensão e diabetes, multiplicando, dessa forma, os riscos para as 

doenças cardiovasculares (Novotny TE, 2008). O risco de acidente vascular cerebral é 

duas vezes maior nos que fumam; o risco de desenvolver doenças vasculares periféricas 

é dez vezes maior nos tabagistas; e o risco de desenvolver doença coronariana é quatro 

vezes maior nos fumantes. O tabagismo está, também, relacionado com o aumento de 

doença pulmonar obstrutiva crônica, com afecções reprodutivas e de recém-natos e com 

osteoporose em mulheres na fase pós-menopausa (Institute of Medicine - Washington, 

2008). 

No Brasil, a Pesquisa Vigitel 2010, realizada nas capitais brasileiras, mostrou que 15,1% 

dos brasileiros são fumantes, sendo 17,9% do sexo masculino e 12,7% do sexo feminino; 

22,0% são ex-fumantes; 11,5% são fumantes passivos no domicílio; 11,4% são fumantes 

passivos no trabalho; 18,6% da população com até oito anos de escolaridade é fumante; 

esse percentual cai 11,6% na população de 9 a 11 anos de escolaridade e para 10,2% na 

população de 12 anos ou mais de escolaridade. A queda do número de fumantes é 

expressiva quando se considera que os fumantes atingiam 34,8% da população no ano de 

1989 (Vigitel Brasil, 2010). 
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Apesar dos resultados no Brasil, o percentual de fumantes é considerado alto e os esforços 

para que diminua a quantidade dos tabagistas precisa continuar, através de intervenções, 

com apoio da atenção primários à saúde, campanhas maciças, ações nas empresas e nas 

esferas pública e privada.  

Em resumo, as estratégias para combater o tabagismo precisam considerar a instituição 

de ambientes de zonas livres de tabaco, a ajuda aos fumantes para deixar o tabagismo, as 

campanhas publicitárias para criar uma consciência dos efeitos perversos do fumo, a 

imposição de restrições à propaganda do fumo e o aumento dos impostos sobre o cigarro. 

Essas estratégias podem se desenvolver nos âmbitos macro, meso e micro e potenciam-

se umas às outras (Vilaça, 2012). 

2.9 O Álcool e as suas implicações 

O abuso em excesso de bebidas alcóolicas é responsável por causar 3,7% de todas as 

mortes e 4,4% da das doenças no mundo. Na população com menos de 60 anos de idade 

a taxa de mortalidade aumenta para 5%. Além das doenças, o uso excessivo do álcool 

determina sérios problemas sociais nas relações interpessoais e familiares, no trabalho, 

além da violência e criminalidade (WHO, 2007). 

As consequências do uso excessivo de álcool são bastante conhecidas: acidentes 

cerebrovasculares, neuropatias e demência (Corrao et al, 2002, 2004); ansiedade, 

depressão e suicídio (Castaneda et al, 1996); infarto agudo do miocárdio, hipertensão e 

fibrilação atrial (Rehm, et al, 2003) cânceres de boca, garganta, esôfago, fígado, colorretal 

e mama (Baan, et al, 2007) e hepatite alcoólica e cirrose hepática. 

Nos Estados Unidos, o uso excessivo do álcool é responsável por 79 mil mortes/ano por 

ano, sendo a terceira principal causa de morte no país; 1,6 milhão de internações 

hospitalares em 2005; e por 4 milhões de atendimentos anuais em unidades de urgência e 

emergência (McCaig & Burt, 2005). 

No Brasil, a pesquisa Vigitel 2010 mostrou que 18,0% dos brasileiros consomem álcool 

de forma abusiva, o que significa o consumo de mais de quatro doses de bebida alcóolica 

para mulheres e mais de cinco doses para homens, num único dia, nos trinta dias 

anteriores à pesquisa. Esse percentual, que era de 16,1% em 2006, passou a ser de 26,8% 
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para homens e 10,6% para mulheres em 2010, em que pese o consumo entre as mulheres 

ter sido menor do que o consumo dos homens entre 2006 e 2010.  

As estratégias de prevenção e controle do uso abusivo de álcool, como todas as demais 

políticas de prevenção de doenças e fatores de risco, podem se desenvolver nos âmbitos 

macro, meso e micro e podem envolver diversas intervenções (Vilaça, 2012). 

Há evidências, obtidas em diferentes países e em diferentes tipos de serviços de saúde, de 

que o rastreamento oportunístico e as intervenções breves no âmbito da APS – Atenção 

Primária da Saúde tem relação custo/efetividade em pessoas com problemas com o 

alcoolismo, mas sem dependência severa (Whitlock, et al, 2004) 

Para as pessoas com dependência severa de álcool há uma série de abordagens para 

tratamento especializado, que incluem intervenções comportamentais, farmacológicas e 

psicossociais, de variadas intensidades, nos âmbitos domiciliares e comunitários. Há 

evidências de que as pessoas submetidas a esses tratamentos de forma apropriada, 

apresentam melhores respostas do que aquelas que não se submetem, ademais, indivíduos 

com problemas mais complexos ou com baixo suporte social requerem abordagens mais 

intensivas (Timko, et al, 1999). 

Há evidências na literatura científica que suportam a eficácia e a efetividade das 

intervenções breves em reduzir o consumo de álcool em pessoas que não estão buscando 

o tratamento para o alcoolismo.  

Ainda que essas evidências sejam produzidas, em sua maioria na APS – Atenção Primária 

da Saúde, elas podem ser observadas em outros pontos de atenção à saúde (D'Onofrio, 

2002) (Russell , et al, 1979) (Williams & Wilkins, 1996). Além disso, há evidências que 

as intervenções breves são custo/efetivas (Salaspuro, 2003) (Minto, et al, 2007) (Fleming, 

et al, 2000). 

2.10 Causas de Afastamento do Trabalhador 

A cada ano, quase dois milhões de pessoas morrem no trabalho. Em 2016 as doenças e 

acidentes por causa do trabalho mataram 1,9 milhões de pessoas no mundo. Este dado, 

mostrado em matéria do IHU - Instituto Humanitas Unisinos, é do recente relatório global, 
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executado em conjunto pela OMS – Organização Mundial da Saúde e OIT – Organização 

Internacional do Trabalho.  

O referido relatório, que pesquisou o período de 2000 a 2016 indicou que as mortes 

relacionadas ao trabalho, em sua maioria, deveram-se a doenças respiratórias e 

cardiovasculares. As DCNT´s – Doenças Crônicas não Transmissíveis foram 

responsáveis por 81% das mortes.  

Ainda de acordo com o relatório da OMS e OIT, estas mortes não impactaram somente a 

vida das pessoas, pois também afetaram o sistema social como um todo, na medida em 

que sobrecarregaram os sistemas de saúde, comprometeram a produtividade e, em última 

análise, a renda das famílias.  

É possível mitigar os fatores de risco por meio da promoção da saúde no ambiente de 

trabalho, executando ações para evitar longas jornadas de trabalho, reduzindo exposição 

à poluição, especialmente em ambientes fabris e/ou insalubres e cultivando ambientes 

saudáveis e socialmente justos.  

De acordo com a diretora do Departamento de Ambiente, Mudanças Climáticas e 

Saúde da OMS, Maria Neira, “Esses quase dois milhões de mortes prematuras poderiam 

ter sido evitadas”. “A saúde e o trabalho devem andar de mãos dadas”, acrescentou. “É 

uma responsabilidade compartilhada para que nenhum trabalhador seja deixado para 

trás.” 

Das vinte maiores causas de afastamento do trabalho, dores nas costas ou lombares foi a 

doença que mais afastou as pessoas 2017 e tem sido assim nos dez anos anteriores. No 

ano de 2017 as dores nas costas geraram 83.800 auxílios-doença, afastando as pessoas 

das suas atividades laborais. Já as doenças relacionadas à saúde mental, corresponderam 

à 43.328 afastamentos por depressão e 28.949 afastamentos para transtornos da 

ansiedade, perfazendo 72.277 (episódios depressivos e transtornos da ansiedade) 

concessões de auxílio-doençai.  

Dados do Ministério do Trabalho e Previdência, em 2020, mostraram que as dores 

lombares permaneceram no topo das concessões, se considerarmos as vinte maiores 

causas de afastamento, com 107.150 auxílios-doença. Em contrapartida, as  doenças 
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relacionadas à saúde mental corresponderam a 68.202 afastamentos, sendo 47.225 casos 

por depressão e 20.986 casos atribuídos a  transtornos da ansiedade. 

Em reportagem de Marta Cavallini no g1.com de 14/04/2021 destaca que, em 2020 foram 

concedidos 37 mil benefícios por Covid-19 com auxílios-doença ou auxílio-doença por 

acidente de trabalho, em que se enquadram profissionais de saúde, pois configura nexo 

causal. Esta doença passou a ser a terceira na relação das doenças que mais afastaram no 

referido ano. 

2.11 Saúde Mental e Covid 

A Pandemia de COVID-19 paralisou serviços dessaúde mental em 93%  dos países do 

mundo. Na mão contrária, a demanda por  saúde mental continua em curva crescente, de 

acordo com pesquisa da OMS – Organização Mundial da Saúde de 2020, em artigo 

publicado no website da OPAS – Organização Panamericana da Saúde  (2020). Os dados 

desta pesquisa mostram um quadro assolador em relação ao acesso a serviços de saúde 

mental durante a pandemia. 

A OMS já havia destacado subfinanciamento crônico para a saúde mental, antes de haver 

a pandemia. Os países dispendiam menos de 2% dos seus orçamentos em saúde para 

saúde mental e, portanto, atender a demanda de saúde mental era desafio grande. Segundo 

Tedros Adhanom, secretário geral da OMS, “Uma boa saúde mental é absolutamente 

fundamental para a saúde geral e o bem-estar” 

A pesquisa foi feita em 130 países e avaliou como a oferta de serviços de saúde mental 

mudou devido à COVID-19 e como os países estão se adaptando para superar esses 

desafios.  

Os países informaram que houve interrupção importante para vários tipos de serviços de 

saúde mental: i) mais de 60% dos países reportaram interrupções nos serviços de saúde 

mental para pessoas vulneráveis; ii) 67% tiveram interrupções no aconselhamento e 

psicoterapia; iii) um terço teve relatou interrupções nas intervenções de emergência; iv) 

30% relataram interrupções no acesso a medicamentos e v) três quartos relataram 

interrupções parciais nos serviços de saúde mental na escola e no local de trabalho (78% 

e 75% respectivamente). 
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Apesar de 89% dos países relatarem que saúde mental e o apoio psicossocial fazem parte 

de seus planos nacionais de resposta à COVID-19, apenas 17% desses países possuem 

financiamento adicional para cobrir essas atividades. 

Os países, e as organizações de forma geral, podem ter retorno significativo em termos 

de saúde e bem-estar geral, uma vez que, estimativas pré-Covid-19 mostram que cerca de 

US$ 1 trilhão em produtividade econômica é perdido anualmente apenas com a depressão 

e a ansiedade. Na contrapartida, de cada US$ 1 gasto em cuidados baseados em evidências 

para depressão e ansiedade, US$ 5 retornam. 

2.12 A Criação de valor e o sistema de mensuração 

Um sistema de mensuração permite testar hipóteses. Essas hipóteses em RH e 

especificamente para este trabalho aplicado, versam sobre o RH no âmbito de benefícios 

e, fechando mais o foco, no contexto do estado de saúde do trabalhador, cujo reflexo dá-

se na produtividade e nos custos médicos patrocinados pela organização.  

Então é pertinente admitir como hipóteses relacionadas à saúde do trabalhador: os seus 

custos e o reflexo na produtividade e, em última análise, no resultado financeiro da 

empresa. A intenção é mostrar de maneira clara e objetiva o papel do RH de benefícios 

para criar valor e implementar estratégia competitiva, conversando com o já citado ‘novo 

paradigma econômico’, ou seja, o  RH de benefícios estratégico e alinhado com os 

objetivos da organização.  

Mas então como criar valor na empresa? Através da estratégia, ou seja, sobre como o RH 

de benefícios vai gerar valor e quais indicadores de desempenho funcionarão na 

administração e controle das metas. Os indicadores e controles versarão sobre a 

manutenção e cuidados de saúde, que serão transformados em metas e serão desdobradas 

às lideranças da empresa. A figura 1 demonstra a criação de valor para cada indicador de 

desempenho. 
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De acordo com Becker, et al. (2018), os produtos de RH devem ser vinculados ao 

processo de implementação da estratégia. Os citados autores desenvolveram um modelo 

com sete passos para definir e implementar o papel estratégico do RH, conforme figura 

2.  
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Figura 2 – Transformando a arquitetura de RH em ativo estratégico 

Fonte: Becker, E.B,. Huselid, A.M, Ulrich,D. Gestão Estratégica de Pessoas com “Scorecard”, cap tulo 2, página 41. 

Figura 1 – Criação de Valor para os indicadores de desempenho 

Fonte: Robert S. Kaplan e David P. Norton, The Balanced Scorecard (Boston MA: Harvard Business School Press, 1996), 31. 
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Adaptando os sete passos de Becker et al. (2018) referente a figura acima, para uma 

arquitetura em RH de benefícios que se pretende estratégico e alinhado aos objetivos da 

organização, temos i) estratégia com clareza e em termos exatos para gerenciar 

indicadores de desempenho e metas de saúde da população; ii) argumento de negócios 

refletido na promoção da saúde e controle das doenças refletidos na maior produtividade 

do empregado e consequente melhora no resultado financeiro; iii) mapa estratégico com 

indicadores claros sobre frequência de utilização, metas de desempenho para os vetores 

de saúde da população; iv) parâmetros de cuidados à saúde, acompanhamento do 

tratamento de crônicos, campanhas de prevenção para as DCNT´s, medição do uso do 

plano, comparado com indicadores de utilização normal; v) RH de Benefícios criando e 

fornecendo os produtos aos líderes e funcionários; vi) desenvolver o Scorecard com os 

indicadores de saúde; vii) implementar gestão da saúde por indicadores, uma poderosa 

arma para o RH de benefícios gerenciar, junto aos líderes, um ativo importante da 

empresa que é a sua força de trabalho. 

2.13 O Scorecard do RH de Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

O método Scorecard tem dois aspectos que foram considerados neste trabalho aplicado, 

pois são importantes para a construção das metas e dos indicadores, na medida em que 

abre espaço para o RH  Benefícios i) se posicionar como ativo estratégico para a 

companhia e ii) contribuir para o sucesso financeiro da organização. 

Então, quais as vantagens de se construir um Scorecard para a função Benefícios em RH? 

A área de Benefícios em RH está sendo descrita neste trabalho aplicado como sendo uma 

subárea de Recursos Humanos, especializada em administração de contratos de seguro 

médico, dental e seguro de vida em grupo para os funcionários da empresa. O que se 

propõe é o reposicionamento do RH de Benefícios, para que acrescente às suas 

reponsabilidades todos os produtos de RH de Benefícios, metas claras, simples e concisas, 

indicadores e desdobramento das metas para as demais lideranças da empresa. 

De acordo com Becker, et al. (2018), o Scorecard oferece alguns importantes benefícios 

para o RH: i) capacita para o controle de custos e criação de valor, pois é de 

responsabilidade do RH o controle das despesas; ii) quantifica os indicadores 

antecedentes, conectando as decisões aos produtos de RH e influenciando os principais 
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vetores de desempenho para a realização da estratégia da empresa e iii) avalia a 

contribuição do RH para implantar a estratégia e por conseguinte os resultados.  

E qual é a contribuição do RH para o desempenho da empresa? Os responsáveis pelo RH 

de Benefícios têm de trabalhar para a construção de estratégias claras e de fácil 

entendimento para todos os indicadores dos produtos de RH de Benefícios. Esta clareza 

se faz necessária pois os indicadores serão desdobrados para toda a liderança da 

organização e os líderes precisam entender que esses indicadores são confiáveis, pois a 

eles serão atribuídas e compartilhadas as metas para melhoria da saúde geral e 

consequentemente da produtividade da empresa. 

Os sistemas equilibrados de medição do desempenho devem conter métricas que 

consideram o crescimento da receita, que, adaptado ao RH de Benefícios, significa 

melhorar a qualidade dos gastos em saúde. Estes sistemas também devem levar em conta 

a eficiência operacional, aqui traduzida na promoção da saúde e prevenção e tratamento 

de doenças no  âmbito da saúde do trabalhador. Por fim, os sistemas de saúde que medem 

o desempenho, precisam por luz na produtividade, que, num estado ótimo de saúde geral 

da companhia, reflete diretamente no aumento das receitas.   

Na Tabela 1 o modelo de  Scorecard com indicadores da área de RH de Benefícios por 

objetivo, já adaptado para este trabalho aplicado.  

 

Tabela 1 – Scorecard proposto para este trabalho aplicado. Fonte: Adaptado pelo autor, baseado em Becker, E.B, Huselid, 

A.M, Ulrich,D. Gestão Estratégica de Pessoas com “Scorecard”, cap tulo 3, página 81 
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sobre temas de saúde

Elevar a quantidade de exames preventivos 

realizados

Adesão aos grupos de caminhada, corrida, terapias,
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*Frequência de Utilização: Admite-se como padrão comparativo, em termos de utilização por pessoa/ano: consultas eletivas + PS (entre 4 e 6), 

exames (entre 10 e 14), entrada em PS (2 a 3) e internações por 100 pessoas (14).  

**Indicadores para cônicos: Diabetes: realização periódica de exames,  dos níveis de insulina no sangue, seguir dieta recomendada, praticar 

exercícios regulares e tomar medicação indicada. Obesos: exames de sangue e de imagem, seguir dieta recomendada, praticar exercícios regulares, 

acompanhar peso. Cardiopatas: acompanhamento médico periódico, exames e dieta/exercícios recomendados e tomar medicação indicada. 

Dependentes do Álcool: participar de grupos de acolhimento, AAA, por exemplo, acompanhamento periódico e terapia para não voltar a fazer uso. 

Dependentes do Tabaco: conscientização e uso de medicação, exames para medir qualidade geral da saúde, acompanhamento com terapia. 

***DCNT: Doenças Crônicas não Transmissíveis: cardiopatias, acidentes vasculares cerebrais, câncer, obesidade, diabetes e depressão 

3 METODOLOGIA 

Este trabalho foi delineado usando o Scorecard como referência técnica e conceitual para 

propor o estabelecimento de indicadores e objetivos referentes à gestão da saúde nas 

empresas, que serão transformados em metas e imputados a todos os gestores. Foi usada 

uma pesquisa feita com funcionários de uma fintech, em que fora interpretado dados 

relacionados a parâmetros de saúde e qualidade de vida, delimitado a um público-alvo 

específico.  

A interpretação da pesquisa serviu de parâmetro para a proposta deste trabalho aplicado, 

que é o estabelecimento de metas através do Scorecard, metas estas que devem ser 

desdobradas para todos os líderes da empresa. Neste cenário, o RH tem papel 

protagonista, na medida em que é a usina donde será gestada as informações e por 

consequência cascateadas às lideranças.  

A pesquisa aqui colocada, pode ser classificada como ‘descritiva’, quando estuda 

determinada população. Tem como objetivo estudar características de um grupo: sua 

distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, estado de saúde física e 

mental etc. (Gil, Antonio Carlos, 2017).  

Também se baseia num caso, pois vai examinar um caso, para que se possa obter 

conhecimento específico de parâmetros de saúde e qualidade de vida do grupo estudado, 

através de fonte documental e observações do autor deste TA. O estudo de caso é hoje 

reconhecido como o delineamento mais adequado para a investigação de um fenômeno 

contemporâneo dentro do seu contexto real, onde os limites entre fenômeno e o contexto 

não são claramente percebidos (Yin, 2013).  

Contudo, algumas objeções são feitas em relação ao estudo de caso, tais como: falta de 

rigor metodológico, pois não são definidos procedimentos metodológicos rígidos. É 

também uma objeção ao estudo de caso a dificuldade de generalização uma vez que a 
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análise de um ou de poucos casos fornece base muito frágil para a generalização (Gil, 

Antonio Carlos, 2017).  

Mas é preciso salientar, ainda conforme Gil, Antonio Carlos, 2017, que os propósitos do 

estudo de caso não são os de propiciar conhecimento preciso das características de uma 

população, mas sim o de proporcionar uma visão do problema ou identificar possíveis 

fatores que o influenciam ou são por ele influenciados.  

Inserido no estudo de caso, o estudo de caso único, definido como unidade-caso, tem a 

ver com o indivíduo, um grupo, uma organização, um fenômeno etc. São seis os tipos de 

caso único: 1) caso raro, 2) caso decisivo, 3) caso revelador, 4) caso típico, 5) caso 

extremo e 6) caso discrepante.  

O presente trabalho  aplicado pode ser classificado como estudo de caso típico, cujo 

objetivo é explorar ou descrever objetos que, em função de informação prévia, pareça ser 

a melhor expressão do tipo ideal da categoria (Gil, Antonio Carlos, 2017).  

3.1 Pesquisa Bibliográfica 

O referencial teórico deste trabalho aplicado foi pesquisado, em sua bibliografia, no 

sistema de bibliotecas digital da FGV – Fundação Getúlio Vargas. Foram buscados 

artigos científicos, publicados em revistas acadêmicas e revisadas por especialistas, nas 

bases EBSCO, Scielo e Lilacs, através dos seguintes descritores em inglês e português: 

Healthy Work Enviroment, Organizational Health Climate, Employee Health, Health 

Promotion, Scorecard in Healthcare, Dashboards in Healthcare, Hero Scorecard on 

Workplace Health Promotion, Desempenho Financeiro da Empresa, Retorno sobre o 

Investimento, Valor sobre o Investimento, Doenças e Hábitos Modificáveis, Promoção 

da Saúde, Saúde no Ambiente de Trabalho, Bem-Estar  no Ambiente de Trabalho, 

Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho e Promoção da Saúde.  

A pesquisa para elaboração deste trabalho aplicado não poderia estar limitada aos artigos 

ora publicados em revistas acadêmicas de primeira linha, em que pese se reconheça a 

importância ímpar dos mesmos para a feitura do presente material. Contudo, fez-se 

necessária a consulta de outras fontes, nacionais e internacionais para melhor explorar a 

temática de saúde. Foram consultadas as seguintes fontes: homepages da Pesq. Nac. de 

Saúde - Min. da Saúde e IBGE - 2013 a 2019, Global Health Workplace Award, ANS – 
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agência Nacional de Saúde Suplementar,  Imp-Seade, IESS – Instituto de Estudos de 

Saúde Suplementar e IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

Também foram consultados livros e guias cujas referencias são importantes para 

elaboração deste trabalho aplicado: Porter, ME; Teisberg, EO. Repensando a saúde: 

estratégias para melhorar a qualidade e reduzir os custos,  (Bookman, 2007) e Vecina, 

V.N.; MALIK, A.M. Gestão em Saúde.  

3.2 Delineamento deste Trabalho Aplicado 

Trata-se de um estudo observacional descritivo realizado em uma empresa do segmento 

financeiro.  

3.3 Local e População Alvo deste Trabalho Aplicado 

A empresa é uma fintech e fica localizada no Estado de São Paulo. A população-alvo foi 

de quatrocentos funcionários e trezentos e dezesseis dependentes, que receberam um 

questionário de saúde para preenchimento.  

3.4 Processo Amostral 

A amostra utilizada e a ser mostrada neste trabalho aplicado foi a não-probabilística por 

conveniência. Este tipo de amostra é usada em pesquisas preliminares e o objetivo é 

derivar uma hipótese sobre o tópico da pesquisa. A amostra é por conveniência, pois não 

existe um método científico para derivar a amostra, tampouco o pesquisador tem 

autoridade sobre a seleção dos elementos da amostra.  

A vantagem deste método de amostragem resume-se à simplicidade, baixo custo e tempo, 

uma vez que um grande número de pessoas pôde ser entrevistado em pouco tempo. Para 

tanto, o critério para inserção na pesquisa considerou todos os funcionários da empresa 

selecionada. Ao todo 716 pessoas tiveram acesso à pesquisa de saúde e qualidade de vida 

através de link encaminhado via email.  
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3.5 Instrumento Utilizado na Pesquisa 

O instrumento usado neste trabalho aplicado foi um questionário de saúde e qualidade de 

vida, contendo questões relacionadas aos fatores de risco para doenças comumente 

encontradas nos funcionários das organizações. As questões versaram sobre obesidade, 

diabetes, atividade física, tabagismo, consumo de álcool, estresse, dores lombares, nos 

ombros e articulações, ansiedade e depressão e qualidade de vida geral.  

4 ANÁLISE DOS DADOS  

4.1 Pesquisa de Saúde Utilizada como parâmetro para o Scorecard 

Para este trabalho aplicado foi usada uma pesquisa de saúde foi feita para uma fintech, 

empresa que atua no segmento financeiro e oferece soluções de pagamento. Foram 

convidados a participar quatrocentos funcionários e trezentos e dezesseis dependentes, 

totalizando setecentos e dezesseis questionários. 

Dos 716 questionários, 43% finalizaram a pesquisa, 148 questionários não foram 

finalizados e 257 pessoas não responderam. Portanto, 311 questionários tiveram seus 

resultados auferidos e analisados pela equipe médica da consultoria1 2 que assiste esta 

fintech. As perguntas colocadas no questionário de saúde versaram sobre os temas: IMC 

– Índice de Massa Corpórea, Diabetes, Tabagismo, Consumo de Álcool, Estresse, Dores 

nas Costas, Ombros e Articulações e Qualidade de Vida. Estas perguntas estão postas nas 

tabelas de 2 a 7. 

 
1 O programa de saúde que a consultoria usa para checar a saúde dos funcionários e dependentes dos seus clientes é            “   B         V   ” 
2 Para melhor compreensão, neste trabalho aplicado foi usada a nomenclatura ‘Pesquisa de Saúde’  contudo, a consultoria que assiste a empresa 
aqui estudada, intitula                 ‘   B         V   ’.  
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     Tabela 2 – questões sobre IMC – Índice de Massa Corpórea e Hipertensão Arterial. 
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    Tabela 3 – questões sobre Diabetes. 
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      Tabela 4 – questões sobre Tabagismo e Consumo de Álcool. 

 

  Tabela 5 – questões sobre Estresse e Sono. 
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 Tabela 6 – questão sobre Dores nas Costas, Ombros, Articulações e doenças do coração, mama, útero, sistema digestivo, pele, próstata, ossos,  e  
derrame cerebral 
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Tabela 7 – questão sobre Qualidade de Vida 

É importante destacar neste trabalho aplicado que a pesquisa feita na empresa fintech, 

que não permitiu a divulgação do seu nome, não é fim, mas um meio para o propósito 

deste estudo, que é usar o Scorecard para estabelecer indicadores e objetivos, que serão 

transformados em metas e imputados a todos os gestores, não desta fintech, mas sim de 

uma ampla e variável gama de empresas instaladas no Brasil e que deveriam fazer ações 

para melhorar a saúde dos seus funcionários, famílias e demais stakeholders. 

4.2 Respondentes 

Embora os departamentos de RH das empresas tenham entusiasmo sobre as pesquisas de 

saúde e, independentemente dos resultados obtidos, cria-se uma expectativa sobre quais 

ações serão feitas, quem participará dos trabalhos e como capitalizar o delineamento das 

ações junto a liderança da organização. 
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Uma pesquisa que pede para conhecer o panorama geral da saúde dos funcionários pode 

ser um instrumento poderoso, uma vez que oferece respostas e aponta caminhos que o 

RH de Benefícios precisa para ter atuação estratégica e por consequência tornar-se 

relevante junto aos pares das demais áreas da empresa. Por outro lado, a pesquisa não 

pode ser um fim em si mesma, pois ela carrega alto nível expectativa dos funcionários, 

que sempre esperam ações positivas no intuito de melhorar sua condição de trabalho. 

Mesmo que a amostra não seja animadora do ponto de vista quantitativo, ainda assim é 

possível perceber os vieses nela contidos e planejar ações para melhorar a saúde geral dos 

funcionários. Não se pode, portanto, descartar material rico em apontamentos e caminhos 

em detrimento do tamanho da amostra ou do ânimo dos funcionários para preenchê-la.  

Mas ações furtivas e ocasionais tem baixa relevância, pois não melhoram os índices de 

absenteísmo, presenteísmo e acidentes do trabalho, tampouco criam um estado de 

consciência coletiva para a importância de cuidar da saúde e usar com parcimônia os 

benefícios que a empresa oferece.  

Nesta etapa está o resultado da pesquisa de saúde feita na fintech, de acordo com as 

perguntas referentes aos aspectos de saúde e qualidade de vida da empresa pesquisada. 

As respostas estão postas nos gráficos que se seguem. 

Os gráficos de 1 a 9 oferecem as resultados dos questionários e junto deles a análise de 

cada grupo de respostas à luz do referencial teórico descrito no capítulo 3, e do 

enquadramento ao Scorecard, mostrado na tabela 1 do capítulo 4. Este painel de controle 

deve ser usado pelos gestores da empresa para objetivos, indicadores e metas relativas à 

saúde dos funcionários.  
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Gráfico 1 – percentual de respondentes total e parcial e não finalizados. Fonte: Adaptado pelo autor com base em pesquisa de saúde feita com os 

empregados de uma fintech  

4.3 Questão sobre Obesidade 

A obesidade está inserida no Scorecard, no quadrante 2 – Promoção as Saúde. Neste 

contexto, os funcionários com sobrepeso ou obesidade, graus I, II ou III, são identificados 

e selecionados através dos departamentos de saúde ocupacional e RH. Este grupo passa a 

ser monitorado, com consentimento prévio e meta de adesão previamente combinada com 

os gestores. A adesão refere-se aos exames, consultas médicas, tratamentos, uso de 

medicação, quando prescrita, nutricionista e educador físico para acompanhamento da 

dieta e exercícios físicos.  

Conforme descrito no capítulo 3 deste trabalho aplicado, a mudança no estilo de vida 

precisa estar baseada na alimentação saudável com redução da ingesta, ou seja, a ingestão 

de calorias tem de ser inferior às comumente consumidas, diminuindo o consumo de 

açúcar, gordura saturada e sal, que são ingredientes associados ao desenvolvimento das 

DCNTs – Doenças Crônicas não Transmissíveis. 

O gráfico 2 mostra que 42% dos respondentes estão com sobrepeso e 27% são obesos. 

Esta amostra indica que a empresa pesquisada tem quase 70% de pessoas que precisam 

de atenção para  o tema obesidade, dentro das metas do Scorecard.  
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Gráfico 2 –Distribuição dos respondentes de acordo com a classificação do IMC informado. Fonte: Adaptado pelo autor com base em pesquisa de 

saúde feita com os empregados de uma fintech  

Classificação Nutricional da OMS – Organização Mundial da Saúde: 

Estado Nutricional IMC (Kg/m2) 

Baixo Peso < 18,5 

Peso Normal 18,5 – 24,9 

Sobrepeso 25,0 – 29,9 

Obesidade Classe I 30,0 – 34,9 

Obesidade Classe II 35,0 – 39,9 

Obesidade Classe III >40,0 

Tabela 8 – Classificação do estado nutricional de acordo com o índice de massa corpórea. Fonte: Organização Mundial da Saúde, 1998 

4.4 Questão sobre Diabetes 

Na questão sobre diabetes, os respondentes apontaram que apenas 2% sabem que tem a 

doença, conforme gráfico 3. Os que afirmam que não tem diabetes e os que não sabem 

informar a respeito correspondem a 98% das respostas.  

É um ponto de altíssima atenção e uma janela enorme de oportunidade para imputar na 

meta do Scorecard a testagem através dos exames de laboratório para detecção da pré-

diabetes ou da doença já instalada. Esta tarefa pode ser inserida no quadrante 1 do 

Scorecard, que trata da promoção da saúde, boa alimentação, controle do peso e atividade 
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física. Já no quadrante 2 passa-se à identificação dos diabéticos e a inserção dos mesmos 

nas linhas de cuidado, conforme explicado no tópico sobre obesidade, acima. 

 

 

Gráfico 3 – Respostas sobre ciência a respeito de ter ou não diabetes. Fonte: Adaptado pelo autor com base em pesquisa de saúde feita com os 

empregados de uma fintech  

4.5 Questão sobre Atividade Física 

A atividade física, além de promover a saúde e o bem-estar, também reduz o risco entre 

20% e 50% para mais de 25 DCNT´s – Doenças Crônicas não Transmissíveis, incluindo 

obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares.  

Ademais, também melhora o humor, a autoestima, a diminuição do cansaço, estresse e 

ansiedade. Também eleva os benefícios sociais, melhora na performance e a 

produtividade. 

A atividade física é tão importante para a saúde e bem-estar dos funcionários, que precisa 

estar nos 4 quadrantes do Scorecard: i) promoção (quadrante 1) engajando as pessoas a 

participar das atividades programadas pela empresa, tais como grupos de caminhada e 

corrida, subsídio para frequência em clubes e academias, yoga, meditação etc.  
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No quadrante 2 do Scorecard o exercício físico será recomendado por profissional 

especializado, respeitando os limites impostos para cada  grupo de crônicos. Já no 

quadrante 3, a atividade física rotineira e acompanhada por especialista aumentará a 

produtividade. Por fim, no 4º quadrante do Scorecard o reflexo se dá com a redução dos 

custos em saúde, ou seja, a empresa passa a trabalhar em uma espécie de ciclo virtuoso 

da saúde. 

O resultado da pesquisa, conforme o gráfico 4, demostra oportunidade, pois 61% dos 

respondentes praticam menos de três vezes ou não praticam atividades físicas. Se a 

amostra representar o todo, descontando desvios para cima ou para baixo, podemos inferir 

com boa dose de acerto, que seis em cada dez funcionários são sedentários ou não fazem 

exercícios físicos na quantidade recomendada de 150 min por semana. 

 

Gráfico 4 – Respostas sobre prática regular de exercícios físicos. Fonte: Adaptado pelo autor com base em pesquisa de saúde feita com os empregados 

de uma fintech  

4.6 Questão sobre Tabagismo 

Em relação aos fumantes na pesquisa, as respostas mostram apenas 10% de consumo de 

tabaco pelos respondentes, sendo que apenas 1% ou 4 pessoas fuma mais de dez cigarros 

por dia. Outros 27 ou 9% responderam que fumam até dez cigarros por dia, conforme 

gráfico 5.  
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No Scorecard, o quadrante 1, referente a promoção da saúde, há que se fazer campanhas 

anuais contra o uso do tabaco. Já no quadrante 2 – prevenção de doenças e fatores de 

risco, tem-se que convidar os 31 fumantes e demais que não responderam à pesquisa, para 

conscientização e, se recomendado por especialista, terapia medicamentosa. 

 

Gráfico 5 – Respostas sobre uso de tabaco. Fonte: Adaptado pelo autor com base em pesquisa de saúde feita com os empregados de uma fintech  

4.7 Questão sobre Consumo de Álcool 

O resultado da pesquisa para a pergunta sobre a frequência com a qual o respondente 

consome bebidas alcoólicas, conforme gráfico 6, mostra que apenas uma pessoa bebe 

diariamente e outras vinte pessoas (6%), fazem uso de três a cinco doses de álcool por 

semana. Dos demais respondentes, 26% bebem de uma a duas doses por semana e os 

demais, 68% bebem raramente ou não bebem. 

O consumo de álcool deve estar presente no quadrante 1 do Scorecard, pois a promoção 

da saúde, através de campanhas e comunicação maciças, vai lembrar a todos sobre os 

perigos relativos ao consumo excessivo de álcool, uma vez que pode desencadear 

acidentes cerebrovasculares, ansiedade, depressão, infarto agudo do miocárdio, hepatite 

alcoólica e cirrose hepática, dentre tantas outras. A questão sobre uso de bebidas 

alcóolicas também precisa estar no quadrante 2 do Scorecard, uma vez que o dependente 

de bebida alcoólica tem de estar inserido em linha de cuidado específica para o 

tratamento. 
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Gráfico 6 – Respostas sobre consumo e frequência de bebidas alcoólicas. Fonte: Adaptado pelo autor com base em pesquisa de saúde feita com os 

empregados de uma fintech  

4.8 Questão sobre Estresse 

Espera-se certa inibição em relação a questões como a colocada aos respondentes da 

pesquisa em relação aos Estresse, conforme gráfico 7, pois nota-se que 79% responderam 

que não tem estresse ou o tem às vezes ou raramente.  

É de fato um percentual alto de respondentes que negam ter estresse ou o tem 

ocasionalmente, mas é preciso investigar melhor este tema, pois é sensível demais para 

concordarmos que oito em cada dez respondentes não tem questões com estresse. Neste 

contexto, a saúde ocupacional desempenha papel protagonista, pois, para além dos riscos 

laborais clássicos, é cada vez mais frequente o estresse laboral, causado pelas novas 

formas de trabalho no século XXI.  

Uma combinação equilibrada de trabalho com os demais aspectos da vida cotidiana 

somada a ambiente de trabalho amigável e receptivo, onde o colaborador pode se 

desenvolver de acordo com as suas capacidades, tende a diminuir as pressões e, portanto, 

o estresse. O enquadramento no Scorecard dá-se na promoção da saúde, com a 

recomendação para pequenas pausas ao longo do dia, alongamento, mobiliário que 

respeite a ergonomia etc.  
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No quadrante 2 do Scorecard, quando se trata de patologia instalada, é possível tratar o 

estresse com acompanhamento médico e psicológico, licença ou  investigação sobre carga 

de trabalho, que, se excessiva, é preciso mitigá-la.  

 

 

Gráfico 7 – Respostas sobre frequência com a qual respondentes se sentem estressados. Fonte: Adaptado pelo autor com base em pesquisa de saúde 

feita com os empregados de uma fintech  

4.9 Questão sobre dores Osteomusculares 

Na questão sobre dores nas costas, ombros e articulações, apenas 16% apontaram que tem 

dores, e aqui  o quadrante 2 do Scorecard, ref. à prevenção, é o caminho para identificar 

estas pessoas e colocá-las em linha de cuidado para estas dores, ou o que as causou, como 

má postura, por exemplo.  

O gráfico 8 também mostra que 66% não sentem dor ou quando a sente, é evento raro. 

Aqui é possível especular que se trata de público jovem, cuja dor física pode não estar 

relacionada com a atividade laboral. Então é apropriado que no quadrante 1 do Scorecard 

se estabeleça material de apoio em relação à condição postural, quando estiver exercendo 

a função laboral.  
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Gráfico 8 – Respostas sobre frequência em que sentem dores nas costas, ombros e articulações. Fonte: Adaptado pelo autor com base em pesquisa de 

saúde feita com os empregados de uma fintech  

4.10 Questão sobre Qualidade de Vida 

Daqueles que responderam sobre qualidade de vida, apenas 8% relataram ter QV ruim ou 

muito ruim, 23 pessoas no todo. Este relato pode ter sido eventual, em função de 

problemas em casa, no trabalho ou alguma outra situação familiar que as fez perceber sua 

QV como ruim. Entretanto, estas pessoas precisam de apoio e a empresa pode ajudar, 

quando as identifica e oferece ajuda. O entendimento das questões difere caso a caso e 

pessoa a pessoa, portanto, podemos usar o quadrante 2 do Scorecard, para buscar apoio 

psicológico. 

Para 84% dos respondentes, conforme gráfico 9, a qualidade de vida é boa ou regular. 

Este grupo parece ter consciência para em relação à QV e, portanto, deve haver objetivos 

e ações no Scorecard, quadrante 1, no sentido de buscar o bem-estar coletivo na empresa 

e na família. O pleno engajamento dos  funcionários aos benefícios da empresa é a meta 

a ser perseguida pelos gestores.   
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Gráfico 9 – Respostas sobre como as pessoas percebem a sua qualidade de vida. Fonte: Adaptado pelo autor com base em pesquisa de saúde feita com 

os empregados de uma fintech  

 

4.11 O Scorecard: Objetivos,  Ações e Metas 

O Scorecard promovido pelo RH de Benefícios e com aval da alta gerência da 

organização, está ancorado nos objetivos e métricas por meio dos quais atribui-se metas, 

que devem ser desdobradas desde o presidente até o menor nível de liderança da empresa. 

Como já delineado neste trabalho aplicado, o RH de Benefícios tem de migrar das funções 

operacionais e rotineiras para o centro da estratégia corporativa, formulando as metas e 

as métricas, desdobrando-as e fazendo a governança dos seus resultados junto às 

lideranças da empresa; o RH de Benefícios, por consequência, passa a ser peça central no 

gerenciamento de Benefícios.  

Sob a ótica de Becker, et. al (2018) e adaptado para este trabalho aplicado, a tabela 9 

mostra o modelo de  Scorecard com indicadores da área de RH de Benefícios por objetivo, 

ações e metas.  
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Tabela 9 – Scorecard proposto para este trabalho aplicado. Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Becker, E.B, Huselid, 

A.M, Ulrich,D. Gestão Estratégica de Pessoas com “Scorecard”, cap tulo 3, página 81 

*Frequência de Utilização3: Admite-se como padrão comparativo, em termos de utilização por pessoa/ano: consultas (entre 4 e 6 consultas/ano), 

exames (entre 10 e 14 exames/ano), atendimento em Pronto Socorro  (entre 3 e 4) e internações por 100 pessoas (14/ano).  

**Indicadores para cônicos: Diabetes: realização periódica de exames, níveis de insulina no sangue, aderir à dieta recomendada, praticar exercícios 

regulares e tomar medicação indicada. Obesos: exames de sangue e de imagem, seguir dieta recomendada, praticar exercícios regulares e controle do 

peso. Cardiopatas: acompanhamento médico periódico, exames e dieta/exercícios recomendados e tomar medicação indicada. Dependentes em Álcool: 

participar de grupos de acolhimento, AAA, por exemplo, acompanhamento periódico e terapia para não haver recaída. Dependentes do Tabaco: 

conscientização e se necessário, uso de medicação, exames para medir qualidade geral da saúde, acompanhamento com terapia. 

***DCNT: Doenças Crônicas não Transmissíveis: cardiopatias, acidentes vasculares cerebrais, câncer, obesidade, diabetes e depressão 

4.12 O Elo entre as ações da empresa em saúde e bem-estar e Scorecard 

De maneira geral, os quadrantes do Scorecard precisam ser descritos de forma direta e 

com a maior simplicidade possível, pois o patrocinador é a área de RH de Benefícios, mas 

a governança é compartilhada com todos os níveis de liderança da organização. Este é o 

motivo pelo qual este trabalho aplicado foi desenvolvido, recomendar o uso da ferramenta 

Scorecard para compartilhar as responsabilidades pela saúde do funcionário com todas as 

lideranças da organização. 

 
3 Se frequência de utilização do plano médico estiver de acordo com curva padrão para consultas, exames, uso do pronto socorro e internações, o contrato 

de plano de saúde da empresa tende a estar em equilíbrio, no que se refere à natureza e qualidade dos gastos. Contudo, é possível que haja desequilíbrio 

financeiro do contrato em razão daquilo que se paga para a seguradora, quando a modalidade contratada é pré-pagamento, em que a contratante transfere 

70% ou mais do risco para a contratada. Neste caso, o desequilíbrio dá-se por causa do prêmio ou mensalidade pago à seguradora, uma vez que o cálculo 

da sinistralidade, que é o índice que aponta ou não o desequilíbrio, é função dos valores gastos com despesas médicas dividido pelo prêmio ou mensalidade 

pagos. Desta forma, o desequilíbrio financeiro pode acontecer, mesmo quando a frequência de utilização é considerada normal.  Fonte: Elaborado pelo 

autor 

 

                    

                 

              

           

Governança da Performance

Financeira e dos  ndicadores de

Saúde gerais e dos crônicos

Medir a evolução trimestral dos

gastos com utilização, 

frequ ncia e tratamentos de 

crônicos.

Frequ ncia de utilização de gastos médicos de 

acordo com curva padrão  .

 nclusão e participação dos crônicos em linhas de 

tratamento    

                

                  

Produzir  ndice padrão para 

Absente smo, Presente smo, 

Afastamentos e ações judiciais .

Medir gastos com 

Absente smo, Afastamentos e 

ações judiciais em saúde.

Redução em absente smo,

Redução nos afastamentos

Redução das ações judiciais motivadas por falta de

cobertura para procedimentos em saúde

               

                 

        

 dentificar crônicos Diabéticos,

Card acos, Obesos, demais 

portadores de DCNT    e

dependentes de álcool, tabaco e

drogas e coloca los em linhas 

de cuidado. 

Medir investimento e taxa de 

adesão aos tratamentos e 

indicadores de resultados para 

melhora cl nica.

Adesão dos portadores de DCNT    e

dependentes de álcool, tabaco e drogas  s linhas de

cuidado

               

     

Educar colaboradores para, 

adesão  s campanhas,

treinamentos e participação nos

grupos de vigil ncia   saúde 

formados na empresa.

Medir taxa de recebimento das

comunicações periódicas sobre

temas de saúde, medir aumento

na realização de exames

preventivos e medir adesão aos

grupos de caminhada, corrida, 

terapias, voluntariado, etc.

Encaminhamento das comunicações periódicas 

sobre temas de saúde

Elevar a quantidade de exames preventivos 

realizados

Adesão aos grupos de caminhada, corrida, terapias,

voluntariado e demais ações de qualidade de vida 

incentivadas ou patrocinadas pela empresa
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A Tabela 10 mostra onde se enquadra cada item da pesquisa nos quadrantes referentes a 

‘Objetivos’. Já os quadrantes referentes  s ‘Ações’ oferecem explicação breve para  o 

item da pesquisa inserido em ‘Objetivos’. Os quadrantes sobre ‘Metas’ mantiveram-se 

inalterados em relação à Tabela 9.   

 

Tabela 10 – Scorecard proposto para este trabalho aplicado. Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Becker, E.B, Huselid, 

A.M, Ulrich,D. Gestão Estratégica de Pessoas com “Scorecard”, cap tulo 3, página 81 

*Frequência de Utilização: Admite-se como padrão comparativo, em termos de utilização por pessoa/ano: consultas (entre 4 e 6 consultas/ano), 

exames (entre 10 e 14 exames/ano), atendimento em Pronto Socorro  (entre 3 e 4) e internações por 100 pessoas (14/ano).  

**Indicadores para cônicos: Diabetes: realização periódica de exames, níveis de insulina no sangue, aderir à dieta recomendada, praticar exercícios 

regulares e tomar medicação indicada. Obesos: exames de sangue e de imagem, seguir dieta recomendada, praticar exercícios regulares e controle do 

peso. Cardiopatas: acompanhamento médico periódico, exames e dieta/exercícios recomendados e tomar medicação indicada. Dependentes em Álcool: 

participar de grupos de acolhimento, AAA, por exemplo, acompanhamento periódico e terapia para não haver recaída. Dependentes do Tabaco: 

conscientização e se necessário, uso de medicação, exames para medir qualidade geral da saúde, acompanhamento com terapia. 

***DCNT: Doenças Crônicas não Transmissíveis: cardiopatias, acidentes vasculares cerebrais, câncer, obesidade, diabetes e depressão 

**** Exames Preventivos para mulheres: ultrassom da pelve, papanicolau, mamografia, colposcopia, glicose, ácido úrico, creatinina e hemograma. 

Fonte: altadiagnosticos.com.br   

**** Exames Preventivos para homens: toque retal e PSA (acima de 50 anos), colonoscopia, ecocardiograma, rx do tórax, ultrassom do coração, teste 

ergométrico, glicose, ácido úrico, creatinina e hemograma. Fonte: Previva.com.br 

Importante destacar que os temas respondidos na pesquisa fazem parte de todos os 

quadrantes do Scorecard, mesmo que não mencionados na Tabela 10. Nesta tabela e para 

facilitar o entendimento, este autor optou por colocar o item da pesquisa que faz relação 

                   

                

              

           

Atividade F sica e Manutenção

da Saúde

Manter se saudável f sica e

mentalmente. Ter bons hábitos

alimentares e sono adequado, 

como fatores para saúde e 

redução dos custos médicos. 

Frequ ncia de utilização de gastos médicos de 

acordo com curva padrão  .

 nclusão e participação dos crônicos em linhas de

tratamento    

                

                  

Atividade F sica e Manutenção

da Saúde

Manter se saudável f sica e

mentalmente. Ter bons hábitos

alimentares e sono adequado, 

como fatores para saúde e 

redução dos custos médicos. 

Redução em absente smo,

Redução nos afastamentos

Redução das ações judiciais motivadas por falta 

de cobertura para procedimentos em saúde

               

                 

        

Obesidade, Diabetes, Atividade

F sica, Tabagismo, Consumo 

de  lcool, Stress, Dores 

Osteomusculares

 nserção em  inhas de 

Cuidado para DCNT    

Adesão dos portadores de DCNT    e 

dependentes de álcool, tabaco e drogas  s linhas 

de cuidado

               

     

Diabetes, Atividade F sica, 

Tabagismo, Consumo de 

 lcool,  ualidade de Vida

Campanhas periódicas sobre 

temas de saúde, realização de 

exames preventivos     , 

grupos de corrida e 

caminhadas. 

Encaminhamento das comunicações periódicas 

sobre temas de saúde

Elevar a quantidade de exames preventivos 

realizados

Adesão aos grupos de caminhada, corrida, 

terapias, voluntariado e demais ações de 

qualidade de vida incentivadas ou patrocinadas 

pela empresa
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causa-efeito direta para o atingimento das metas. Exemplo: atividade física pode ser 

estimulada pelas campanhas de saúde postas no quadrante ‘Promoção da Saúde’; vai ser 

fortemente recomendada por especialistas no plano de tratamento de doenças crônicas 

(diabetes e obesidade) no quadrante ‘Prevenção de doenças e fatores de risco; ajudará no 

atingimento das metas de redução de absenteísmo e afastamentos no quadrante 

‘Produtividade’ e por fim, e não menos importante, a atividade física aparece no 

quadrante financeiro na forma de diminuição das despesas médicas, uma vez que os 

funcionários ativos acessam o sistema de saúde com parcimônia e em caráter mais 

preventivo do que reativo.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As empresas brasileiras, independentemente do tamanho ou da quantidade de 

funcionários, estão preocupadas com a saúde dos seus funcionários, não há dúvida. As 

áreas de Recursos Humanos idem, pois em geral são as responsáveis pelas políticas de 

benefícios, desenho dos produtos e administração dos contratos.  

Os gestores de benefícios da área de RH têm como prática geral checar a utilização dos 

planos médicos, entender motivos de eventuais desequilíbrios e preparar o orçamento 

para os reajustes vindouros. Ocorre que esta prática, mais transacional do que gerencial 

ou estratégica, busca resultado no curto prazo, melhor dizendo, dentro do exercício fiscal.  

Nas áreas de RH de Benefícios não é prática prevalente a perenidade das ações no sentido 

de planejar, identificar, metrificar e gerenciar a saúde dos funcionários de forma a criar 

um ciclo virtuoso, que perpasse pelos exercícios fiscais e tendo como objetivo a melhora 

na saúde das pessoas, o aumento na produtividade e o consequente crescimento 

financeiro. 

Práticas isoladas de gestão podem não surtir o efeito desejado quando se observa o 

resultado dos gastos médicos. Ações coletivas em saúde, mas desconectadas de um 

processo de gestão com acompanhamento de indicadores, tampouco. Conectar as ações 

em saúde e bem-estar por meio de um instrumento único, em que se pode observar os 

objetivos e as métricas, tende a ser um bom caminho para a administração dos benefícios 

pela área de RH. 
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Este trabalho aplicado sugere o modelo Scorecard, que é usado em várias organizações, 

inclusive para gestão de benefícios. O modelo aqui proposto parte da premissa na qual é 

possível obter conhecimento sobre o estado de saúde dos funcionários através de pesquisa 

com os mesmos, informações sobre utilização dos gastos em plano de saúde, despesas 

com absenteísmo, horas extras ou reposição do recurso, gastos fiscais elevados em função 

de acidentes de trabalho, dentre outros custos diretos e indiretos.  

De posse das informações e da pesquisa com os funcionários, é certo que se pode criar 

um mapa da saúde dos funcionários e através dele as ações e metas exequíveis. O 

Scorecard é o modelo sugerido pois nele é possível fazer a gestão dos indicadores de 

saúde.  

Como várias vezes mencionado neste trabalho, o Scorecard deve suportar a gestão do RH 

de Benefícios em relação às metas em saúde e bem-estar que serão cascateadas para toda 

a liderança. É neste ponto que se encontra a vantagem sugerida ao longo de todo este 

trabalho aplicado,  que é a simplicidade do modelo, permitindo o acompanhamento das 

ações e das metas por parte de todos os gestores da organização.  

É preciso destacar que o Scorecard vai ser gestado no RH de Benefícios, mas as metas 

serão examinadas, conferidas e aprovadas pela alta gerência da organização e o 

desmembramento para as demais lideranças, obrigatoriamente, será feito a partir do mais 

alto nível hierárquico da empresa, em geral o gerente sênior, presidente, CEO ou ainda o 

presidente do Conselho de Administração. 

Este trabalho não se limita ao que foi exposto em todas estas páginas, mas é ponto de 

partida para uma jornada poderosa, que visa promover a cultura da saúde, cuidado e bem-

estar dos trabalhadores. Portanto, o uso do Scorecard na saúde precisa ser aprimorado à 

todo tempo, mas isso só será possível se as empresas adotarem o método Scorecard de 

forma a massificar a execução e por consequência melhorar a ferramenta e os seus 

indicadores. 
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