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Novos tempos

Estilo de vida

Na era da sustentabilidade,
empresas percebem que
o sucesso dos negócios
depende da qualidade de
vida de colaboradores e
comunidades de entorno.
Trabalhadores da indústria
recebem atenção especial
entre os stakeholders.

Estimulados pelas
empresas, colaboradores
do setor industrial adotam
hábitos saudáveis, mudam
de comportamento
e melhoram relações
humanas. Bem-estar dos
funcionários significa mais
qualidade e produtividade.

prevenção e
assistência
Medidas preventivas,
aliadas à assistência médica,
odontológica e farmacêutica,
contribuem para a promoção
da saúde do trabalhador.
Com informação e
oportunidade, fica mais fácil
obter qualidade de vida.

Guia de serviços
• Qualidade de Vida Corporativa: melhoria dos
relacionamentos e bem-estar dos colaboradores em
nível individual e coletivo.
• Desenvolvimento de Lideranças: potencializar
competências e habilidades voltadas à
responsabilidade corporativa como forma estratégica
de gestão.
• Certificação Social – AS 8000: desenvolvimento de
um sistema de verificação que garanta a contínua
conformidade com a norma.

O

desenvolvimento humano figura entre os principais pilares da

sustentabilidade. Sem investir nas pessoas, não há país ou negócio de sucesso.
Ciente que tem um papel muito mais amplo do que a simples busca do lucro,
o setor industrial catarinense se mobiliza para promover, de forma eficiente e
criativa, ações que garantam a qualidade de vida de seus colaboradores e dos
demais públicos de relacionamento.
Nesta publicação, mostramos que há muito tempo a relação entre empregadores
e trabalhadores da indústria deixou de ser focada apenas na produtividade. Ao

• Gestão da Responsabilidade Corporativa:
monitoramento dos relacionamentos da indústria
com os públicos de interesse.
• Balanço Social: elaboração do documento que
demonstra, com transparência, a performance de
sustentabilidade da indústria.
• Gestão do Investimento Social: identificação de
causas sociais para o desenvolvimento de programas
sintonizados com o perfil da indústria e alinhados à
realidade social.

longo das últimas décadas, as empresas mais avançadas em termos de gestão
perceberam que existe uma relação direta entre produção, lucratividade e bemestar dos trabalhadores. Principal bem intangível das empresas, o capital humano
vem recebendo atenção especial e cuidados integrais, que garantam saúde física
e emocional às pessoas envolvidas no processo produtivo.
As histórias relatadas nas próximas páginas revelam que as ações voltadas aos
colaboradores têm efeito multiplicador, ou seja, os benefícios proporcionados
pela empresa ao trabalhador geram resultados positivos na família, no bairro e
na cidade em que ele vive. Da assistência médica e odontológica ao incentivo
para adoção de hábitos saudáveis, a indústria busca fornecer informação e criar
oportunidades para que o colaborador possa mudar o estilo de vida, de modo

Estilo de Vida e Mudança
de Comportamento
O SESI/SC tem a preocupação de educar para a mudança
de comportamento, incentivando atitudes preventivas.
Cerca de 53% dos fatores que afetam a longevidade das
pessoas estão associados ao estilo de vida, o que envolve
valores e condutas na rotina de trabalho, no lazer e na
vida em sociedade. Por isso o SESI/SC considera em seus
programas cinco ações determinantes do estilo de vida:
hábitos alimentares, atividade física, controle do estresse,
relacionamentos e comportamento preventivo.

que o bom desempenho no trabalho seja um importante objetivo, mas não o
único. Em quase seis décadas de existência, o Sistema FIESC, com destaque para
o SESI/SC, ajudou a disseminar o conceito de gestão sustentável em milhares
de empresas catarinenses, que tornaram o cuidado com os trabalhadores uma
das principais características do setor industrial. Além de conferirem os impactos
diretos na produção, essas empresas perceberam que políticas voltadas ao bemestar dos colaboradores servem também como um excelente instrumento para
retenção de talentos. Aliadas à gestão eficiente dos negócios e aos cuidados com
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o meio ambiente, essas políticas podem garantir o desenvolvimento sustentável
da indústria catarinense. Boa leitura!

Serviços do SESI/SC:

Alimentação
• Restaurantes in company: implantação e gestão de
restaurantes industriais.
• Refeições Transportadas: produção de refeições para
entrega no local de trabalho.
• Consultoria Nutricional: orientação individual para
uma alimentação equilibrada e saudável.
• Cozinha Saudável: unidade móvel para curso sobre
alimentação saudável e econômica.
Educação
• Educação de Jovens e Adultos: elevação da
escolaridade básica de jovens e adultos trabalhadores.
• SESI Escola: atendimento a crianças em creches, préescolas e no ensino fundamental, em período integral
e parcial.
• Educação Continuada: qualificação customizada de
trabalhadores em áreas do conhecimento importantes
para o desempenho de sua função.

Saúde
• Grupos Vida Saudável: acompanhamento e orientação
para grupos de risco de doenças relacionadas ao
estilo de vida como diabetes, hipertensão e obesidade.

Responsabilidade Corporativa
• Voluntariado Empresarial: assessoria para implantação
de programas de voluntariado empresarial.
• Consumo Consciente: orientação sobre orçamento
doméstico e consumo para sustentabilidade.

Lazer e Atividade Física
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Apresentação

• SESI Ginástica na Empresa: 10 minutos de atividade
física no trabalho que estimulam o colaborador a
adotar hábitos saudáveis.
• SESI Esporte: calendário anual de atividades esportivas
em diversas modalidades.
• SESI Fitness: instalação e gestão de academias de
ginástica e musculação corporativas.

Alcantaro Corrêa

• SESI Eventos: organização e execução de eventos
recreativos, esportivos e sociais.

Contribuir para a melhoria das relações
humanas está entre os objetivos do SESI/SC

Presidente do Sistema FIESC
Saiba mais: www.fiescnet.com.br

Colaboradora da Coteminas

primeira etapa de um amplo projeto de gestão da saúde.
Cruzamos os dados da pesquisa dos funcionários com as
informações do setor de recursos humanos e da clínica
médica. Temos assim um diagnóstico que nos mostra onde
atuar e como orquestrar todas as ações em benefício dos
trabalhadores”, explica Sérgio Pires, diretor da Coteminas.
A partir desse diagnóstico, o SESI/SC implantou um
conjunto de soluções integradas, priorizando o atendimento
às demandas identificadas pelos colaboradores da
empresa. Essas soluções vão desde o atendimento
médico e odontológico gratuito até a oferta de refeições
saudáveis no restaurante da empresa, passando pela
ginástica laboral da qual Elenir é adepta. Foi por meio
de uma campanha informativa promovida na empresa
que ela decidiu se exercitar. Após participar de palestras,
receber material informativo e ser estimulada por faixas
e cartazes espalhados pela fábrica, decidiu iniciar uma
atividade física. “Decidi cuidar de mim, algo que sempre
deixava para depois. Mas agora sinto como o exercício
faz bem para o meu corpo e para a minha cabeça”, diz.
Tranqüilidade em família
Antes de chegar ao trabalho, Elenir deixa a sua filha
Maysa, de 4 anos, na creche da empresa – outro
serviço oferecido pelo SESI/SC. Sem choro ou batepé, a menina se despede da mãe com um abraço
e dezenas de acenos pela janela. Ao contrário de
muitas mães, para Elenir o momento de deixar a
filha na creche significa tranqüilidade e segurança.
“A creche para mim é uma grande satisfação. Não
deixo mais a minha filha em casa porque sei que
todos os dias ela aprende uma coisa nova”, diz.
Na creche, Maysa já aprendeu o alfabeto inteiro, além
dos números, e tornou-se quase uma especialista
em tartarugas, bicho que está estudando desde o
início do semestre. Ela e as outras 105 crianças que

Elenir trabalha há 15 anos na Coteminas (que se chamava
Artex até 2000). Foi o seu segundo emprego. Começou
na empresa controlando a qualidade das peças e três
anos depois participou de um concurso interno, quando
revelou-se um talento do design. Passou então para o
setor de desenhos e recebeu cursos de capacitação.
“Trabalho motivada, pois sinto que a empresa está
preocupada conosco. Não apenas com o nosso trabalho,
mas principalmente com o nosso bem-estar”, avalia.
Assim como Elenir, colaboradores de dezenas de outras
indústrias catarinenses se beneficiam com programas
voltados à saúde e à qualidade de vida. São ações
que demonstram a responsabilidade das empresas
na transformação da rotina de seus colaboradores.
“Não nos preocupamos apenas com a produtividade
e a qualidade do serviço do funcionário. Mas sim com
a saúde do nosso maior patrimônio. Produtividade e
qualidade são resultados do bem-estar das pessoas”,
afirma Sérgio Pires, diretor da Coteminas.
estudam na creche também recebem aulas de inglês
e computação. Além disso, tomam o café-da-manhã,
almoçam no local e tiram uma sonequinha para
esperar os pais.
Quando chega em casa, Elenir estimula a leitura
da filha com os livros emprestados pela biblioteca
da empresa, que é aberta a toda a comunidade de
Blumenau e conta atualmente com cerca de 2,6 mil
livros, além de DVDs e CDs. Em média, 230 pessoas
visitam a biblioteca todos os meses. Para estimular
a leitura entre os colaboradores, a biblioteca é
itinerante, passando pelos locais de trabalho e de
convivência. O retorno tem sido positivo: são 50
livros retirados todos os meses. A biblioteca da
Coteminas foi a primeira instalada no Brasil dentro
do programa SESI Educação para a Nova Indústria.

Os programas do SESI/SC promovem saúde e
qualidade de vida a partir de três abordagens:

Assistência em Saúde

dentro da empresa, também são contemplados com
programas voltados ao ambiente.

O acesso facilitado a medicamentos e à assistência médica
e odontológica de qualidade são fundamentais para a
manutenção da saúde. O SESI/SC oferece à indústria a
estrutura de clínicas, consultórios e ambulatórios equipados e
dimensionados de acordo com a demanda e o atendimento
de mão-de-obra qualificada e orientada para as necessidades
do trabalhador, além de uma rede própria de farmácias que é
a maior do estado.

Serviços do SESI/SC:
Saúde
• Saúde e Segurança no Trabalho: assessoria e execução
de todos os programas relativos às Normas
Regulamentadoras e exigidos por lei (PPRA, PCMSO,
Audiometria, SPPA, Exames Ocupacionais e LTCAT).

Serviços do SESI/SC:

• Ergonomia: assessoria para melhoria do ambiente físico
de trabalho e orientação ao trabalhador.

Saúde
• Odontologia: ampla cobertura assistencial para
o trabalhador e seus dependentes em clínicas
odontológicas próprias e credenciadas, consultórios in
company e unidades móveis.

Educação
• Inclusão da Pessoa com Deficiência: qualificação da
pessoa com deficiência e preparação do ambiente de
trabalho para inclusão.

• SESI Clínica: atendimentos com hora marcada em
diversas especialidades médicas, com conforto e
credibilidade, podendo ser in company ou em unidades
próprias.

Responsabilidade Corporativa
• Gestão do Clima Organizacional: aplicação da Pesquisa
de Clima e gestão dos resultados.

Farmácia
• Dispensação: promoção do acesso facilitado a
medicamentos e serviços de qualidade e seguros.

• Código de Ética: elaboração do documento que alinha
valores e conduta dos trabalhadores.

• Manipulação: opção saudável de cuidado e prevenção
com rigor técnico e matérias-primas selecionadas.
• Atenção farmacêutica: acompanhamento do tratamento
de clientes que fazem uso contínuo de medicações.

Ambientes Saudáveis
O ambiente físico adequado ao desenvolvimento de
pessoas e empresas é aquele em que são respeitadas
as condições estruturais ideais para o desempenho
das funções de cada trabalhador, levando em
conta potencialidades e limitações individuais. Os
relacionamentos de qualidade entre as indústrias e os
públicos de interesse, e ainda entre os colaboradores

• Gestão da Diversidade: valorização da diversidade
no ambiente de trabalho, promovendo igualdade de
oportunidades.

Delegação catarinense nos Jogos Nacionais do SESI

A busca pelo desenvolvimento sustentável
alterou os valores do mercado e a relação
entre organizações e stakeholders
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Soluções Corporativas em Saúde
e Qualidade de Vida – SESI/SC

capital humano: essência do sucesso

N

a última década, o ambiente corporativo passou
a incorporar o conceito de sustentabilidade à gestão
dos negócios, de modo que o equilíbrio entre resultados
econômicos, ambientais e sociais dita o ritmo do
mercado moderno, tornando-se fator estratégico para
a competitividade das empresas. A disseminação desses
conceitos desencadeou um novo ciclo de valorização
do trabalho, em que as pessoas envolvidas no processo
produtivo são consideradas essenciais ao sucesso
das organizações.
Para o superintendente do SESI/SC, Sergio Gargioni, os novos
valores de mercado levam a indústria a uma revisão dos
modelos de gestão. “O jeito de se produzir e fazer negócios
deve estar alinhado aos novos tempos, considerando a
sustentabilidade do mercado e da economia, juntamente
com a do planeta. A indústria que acompanha essa tendência
é aquela que consegue ainda fazer o seu modelo de gestão
ir além do negócio, evidenciando a premissa de que todos
ganham a partir da prática da sustentabilidade”, afirma.
Em Santa Catarina, cada vez mais empresas entendem
que o investimento sistemático em ações integradas que
visem o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores
é essencial ao desenvolvimento sustentável. Esse é o foco
do SESI/SC, que oferece diversos serviços às indústrias,
contribuindo para que as empresas desenvolvam
programas articulados voltados à saúde dos colaboradores.
Estudos comprovam que mais da metade dos fatores
que afetam a longevidade estão associados ao estilo de
vida das pessoas, o que envolve os valores e condutas na
rotina de trabalho, no lazer e na vida em sociedade.
Ao oferecerem informação e oportunidade, as empresas
também estimulam a mudança de comportamento e
transformam vidas. “A empresa, como organização de
pessoas em prol de objetivos, deve propiciar ambiente
satisfatório aos seus colaboradores e, além disso, respeitá-los,
contribuindo para que aqueles seres humanos conquistem
uma vida plena”, diz a psicóloga e consultora empresarial
Suzana de Souza Coelho. “Porém, os colaboradores, também
têm responsabilidade em fazer sua mudança pessoal,
desenvolvendo-se e fazendo crescimento contínuo”, pondera.
Relações transparentes
A valorização dos colaboradores é um importante avanço
registrado também nas relações com outros stakeholders

Valorização dos trabalhadores tornou-se fator fundamental à
sustentabilidade dos negócios, principalmente na indústria

da indústria, como fornecedores, parceiros, clientes,
comunidade e sociedade. Para figurar entre as companhias
com práticas sustentáveis, as empresas catarinenses têm
investido no aperfeiçoamento de governança corporativa,
códigos de conduta e ética empresarial, gestão de crises,
eficiência ecológica e desenvolvimento do capital humano.
A Parati, indústria alimentícia de São Lourenço do Oeste,
é um exemplo de organização que aplica a gestão
sustentável. Com a ajuda do SESI/SC, a empresa criou
recentemente uma coordenadoria de responsabilidade
social empresarial, ligada diretamente à presidência do
grupo. O objetivo é unir todas as ações desenvolvidas
pela empresa para definir metas e alinhar a realização
dessas atividades com as estratégias da Parati. O resultado,
segundo o coordenador de responsabilidade social Jair
Libardoni, é agilidade e foco nos projetos desenvolvidos.
Outra conseqüência destacada é a ampliação do
relacionamento e do comprometimento com os
stakeholders. “Fazemos parte de uma estrutura de
parcerias, que tem objetivos comuns, observandose as Metas do Milênio, com políticas de inclusão,
de qualidade, e responsabilidade”, afirma Libardoni.
Para ele nenhuma empresa pode mais trabalhar sem
observar seus impactos e responsabilidades com a
sociedade. “Acreditamos que não exista mais espaço
para as improvisações ou para a ignorância. Sermos
socialmente responsáveis nos coloca no segmento do
conhecimento e de sua prática”, ressalta. Sob o ponto
de vista estratégico, parece que a gestão sustentável
tornou-se o grande diferencial entre as empresas.

Rotina de trabalhador
Na era da sustentabilidade, colaboradores das indústrias de Santa Catarina
provam que é possível aliar sucesso profissional e qualidade de vida

D

e segunda a sexta-feira, Elenir Venske Delabeneta,
32 anos, moradora de Blumenau, sai de casa às 7 horas
e só retorna perto das 18 horas, após passar o dia no
trabalho. Essa rotina, que para alguns pode parecer
cansativa e desestimulante, é definida por Elenir como
“motivadora e recompensatória”. Isso porque no
trabalho ela não se sente apenas mais uma funcionária,
e sim uma pessoa – valorizada e compreendida nas
suas necessidades físicas, emocionais e sociais.

Os exemplos de Elenir e da indústria em que ela trabalha
ilustram o crescente investimento das empresas em
atender as necessidades de seus colaboradores. Esse é o
modelo de atuação do SESI/SC, que presta consultoria à
Coteminas. “O cuidado com as pessoas e com o indivíduo
é uma forte tendência entre as indústrias. Cada vez mais
as empresas se preocupam em encontrar soluções para
fazer as pessoas felizes no seu trabalho”, aponta Sergio Luiz
Gargioni, superintendente do SESI/SC. O cuidado com os
colaboradores se reflete no desempenho das empresas,
reforçando o tripé do crescimento sustentável: econômico,
social e ambiental.

Na indústria têxtil onde trabalha, Elenir tem a sua disposição
uma série de programas que visam, de forma integrada,
o seu desenvolvimento e a sua satisfação pessoal e
profissional. Através das ações desenvolvidas pelo SESI/
SC na Coteminas, ela e sua família recebem informação e
oportunidade para transformarem suas vidas.

Fotos: Divulgação/Coteminas

Elenir Venske Delabeneta

A família de Elenir se beneficia com as lições de alimentação
e também com outras iniciativas da empresa. Todos os
dependentes dos colaboradores são atendidos gratuitamente
pela clínica médica e odontológica da Coteminas. São, em
média, 32 atendimentos por dia, em diversas especialidades
como pediatria, clínica geral e ginecologia. Elenir e os
demais colaboradores também recebem vacinas e têm
preços especiais na Farmácia do SESI conveniada.

Guia de serviços
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Trabalho motivada, pois
sinto que a empresa está
preocupada conosco. Não
apenas com o nosso trabalho,
mas principalmente com o
nosso bem-estar.

Mesmo não sendo uma atleta, Elenir não perde os
eventos realizados na associação dos funcionários
e sempre está na torcida dos campeonatos
esportivos. Outro momento de confraternização
é o almoço no restaurante da empresa, onde são
servidas 1,2 mil refeições por dia. “A comida é
barata, gostosa e balanceada e podemos conversar
com a nutricionista, que está sempre à disposição
para esclarecer as nossas dúvidas”, conta.

Pouco depois de chegar ao seu posto, no setor de
desenvolvimento de amostras da têxtil Coteminas, Elenir
se reúne com os colegas para relaxar o corpo e a mente.
Todos os dias, às 9h30, tem ginástica laboral. Por 10 minutos,
eles fazem exercícios, alongam o corpo, recebem massagem
e dicas de saúde da professora e voltam revigorados para
a estação de trabalho. Como operadora de sistema CAD
(software específico para design), Elenir trabalha sentada, em
frente ao computador. Para evitar problemas decorrentes da
mesma posição durante horas, ela recebeu dicas de postura
e participou de um levantamento recente na empresa que
avaliou a ergonomia de cada local de trabalho.
Elenir também foi ouvida no inventário sobre a saúde e
qualidade de vida dos funcionários, aplicado pelo SESI/SC
junto aos outros 2,2 mil trabalhadores da empresa, que
apontaram suas necessidades de saúde. “O inventário foi a

Elenir (acima) no posto
de trabalho: motivação
vem das oportunidades
proporcionadas pela
empresa, como a biblioteca

Colaboradora da Coteminas

primeira etapa de um amplo projeto de gestão da saúde.
Cruzamos os dados da pesquisa dos funcionários com as
informações do setor de recursos humanos e da clínica
médica. Temos assim um diagnóstico que nos mostra onde
atuar e como orquestrar todas as ações em benefício dos
trabalhadores”, explica Sérgio Pires, diretor da Coteminas.
A partir desse diagnóstico, o SESI/SC implantou um
conjunto de soluções integradas, priorizando o atendimento
às demandas identificadas pelos colaboradores da
empresa. Essas soluções vão desde o atendimento
médico e odontológico gratuito até a oferta de refeições
saudáveis no restaurante da empresa, passando pela
ginástica laboral da qual Elenir é adepta. Foi por meio
de uma campanha informativa promovida na empresa
que ela decidiu se exercitar. Após participar de palestras,
receber material informativo e ser estimulada por faixas
e cartazes espalhados pela fábrica, decidiu iniciar uma
atividade física. “Decidi cuidar de mim, algo que sempre
deixava para depois. Mas agora sinto como o exercício
faz bem para o meu corpo e para a minha cabeça”, diz.
Tranqüilidade em família
Antes de chegar ao trabalho, Elenir deixa a sua filha
Maysa, de 4 anos, na creche da empresa – outro
serviço oferecido pelo SESI/SC. Sem choro ou batepé, a menina se despede da mãe com um abraço
e dezenas de acenos pela janela. Ao contrário de
muitas mães, para Elenir o momento de deixar a
filha na creche significa tranqüilidade e segurança.
“A creche para mim é uma grande satisfação. Não
deixo mais a minha filha em casa porque sei que
todos os dias ela aprende uma coisa nova”, diz.
Na creche, Maysa já aprendeu o alfabeto inteiro, além
dos números, e tornou-se quase uma especialista
em tartarugas, bicho que está estudando desde o
início do semestre. Ela e as outras 105 crianças que

Elenir trabalha há 15 anos na Coteminas (que se chamava
Artex até 2000). Foi o seu segundo emprego. Começou
na empresa controlando a qualidade das peças e três
anos depois participou de um concurso interno, quando
revelou-se um talento do design. Passou então para o
setor de desenhos e recebeu cursos de capacitação.
“Trabalho motivada, pois sinto que a empresa está
preocupada conosco. Não apenas com o nosso trabalho,
mas principalmente com o nosso bem-estar”, avalia.
Assim como Elenir, colaboradores de dezenas de outras
indústrias catarinenses se beneficiam com programas
voltados à saúde e à qualidade de vida. São ações
que demonstram a responsabilidade das empresas
na transformação da rotina de seus colaboradores.
“Não nos preocupamos apenas com a produtividade
e a qualidade do serviço do funcionário. Mas sim com
a saúde do nosso maior patrimônio. Produtividade e
qualidade são resultados do bem-estar das pessoas”,
afirma Sérgio Pires, diretor da Coteminas.
estudam na creche também recebem aulas de inglês
e computação. Além disso, tomam o café-da-manhã,
almoçam no local e tiram uma sonequinha para
esperar os pais.
Quando chega em casa, Elenir estimula a leitura
da filha com os livros emprestados pela biblioteca
da empresa, que é aberta a toda a comunidade de
Blumenau e conta atualmente com cerca de 2,6 mil
livros, além de DVDs e CDs. Em média, 230 pessoas
visitam a biblioteca todos os meses. Para estimular
a leitura entre os colaboradores, a biblioteca é
itinerante, passando pelos locais de trabalho e de
convivência. O retorno tem sido positivo: são 50
livros retirados todos os meses. A biblioteca da
Coteminas foi a primeira instalada no Brasil dentro
do programa SESI Educação para a Nova Indústria.

Os programas do SESI/SC promovem saúde e
qualidade de vida a partir de três abordagens:

Assistência em Saúde

dentro da empresa, também são contemplados com
programas voltados ao ambiente.

O acesso facilitado a medicamentos e à assistência médica
e odontológica de qualidade são fundamentais para a
manutenção da saúde. O SESI/SC oferece à indústria a
estrutura de clínicas, consultórios e ambulatórios equipados e
dimensionados de acordo com a demanda e o atendimento
de mão-de-obra qualificada e orientada para as necessidades
do trabalhador, além de uma rede própria de farmácias que é
a maior do estado.

Serviços do SESI/SC:
Saúde
• Saúde e Segurança no Trabalho: assessoria e execução
de todos os programas relativos às Normas
Regulamentadoras e exigidos por lei (PPRA, PCMSO,
Audiometria, SPPA, Exames Ocupacionais e LTCAT).

Serviços do SESI/SC:

• Ergonomia: assessoria para melhoria do ambiente físico
de trabalho e orientação ao trabalhador.

Saúde
• Odontologia: ampla cobertura assistencial para
o trabalhador e seus dependentes em clínicas
odontológicas próprias e credenciadas, consultórios in
company e unidades móveis.

Educação
• Inclusão da Pessoa com Deficiência: qualificação da
pessoa com deficiência e preparação do ambiente de
trabalho para inclusão.

• SESI Clínica: atendimentos com hora marcada em
diversas especialidades médicas, com conforto e
credibilidade, podendo ser in company ou em unidades
próprias.

Responsabilidade Corporativa
• Gestão do Clima Organizacional: aplicação da Pesquisa
de Clima e gestão dos resultados.

Farmácia
• Dispensação: promoção do acesso facilitado a
medicamentos e serviços de qualidade e seguros.

• Código de Ética: elaboração do documento que alinha
valores e conduta dos trabalhadores.

• Manipulação: opção saudável de cuidado e prevenção
com rigor técnico e matérias-primas selecionadas.
• Atenção farmacêutica: acompanhamento do tratamento
de clientes que fazem uso contínuo de medicações.

Ambientes Saudáveis
O ambiente físico adequado ao desenvolvimento de
pessoas e empresas é aquele em que são respeitadas
as condições estruturais ideais para o desempenho
das funções de cada trabalhador, levando em
conta potencialidades e limitações individuais. Os
relacionamentos de qualidade entre as indústrias e os
públicos de interesse, e ainda entre os colaboradores

• Gestão da Diversidade: valorização da diversidade
no ambiente de trabalho, promovendo igualdade de
oportunidades.

Delegação catarinense nos Jogos Nacionais do SESI

A busca pelo desenvolvimento sustentável
alterou os valores do mercado e a relação
entre organizações e stakeholders

Foto: Divulgação/FIESC/Tempo Editorial

Soluções Corporativas em Saúde
e Qualidade de Vida – SESI/SC

capital humano: essência do sucesso

N

a última década, o ambiente corporativo passou
a incorporar o conceito de sustentabilidade à gestão
dos negócios, de modo que o equilíbrio entre resultados
econômicos, ambientais e sociais dita o ritmo do
mercado moderno, tornando-se fator estratégico para
a competitividade das empresas. A disseminação desses
conceitos desencadeou um novo ciclo de valorização
do trabalho, em que as pessoas envolvidas no processo
produtivo são consideradas essenciais ao sucesso
das organizações.
Para o superintendente do SESI/SC, Sergio Gargioni, os novos
valores de mercado levam a indústria a uma revisão dos
modelos de gestão. “O jeito de se produzir e fazer negócios
deve estar alinhado aos novos tempos, considerando a
sustentabilidade do mercado e da economia, juntamente
com a do planeta. A indústria que acompanha essa tendência
é aquela que consegue ainda fazer o seu modelo de gestão
ir além do negócio, evidenciando a premissa de que todos
ganham a partir da prática da sustentabilidade”, afirma.
Em Santa Catarina, cada vez mais empresas entendem
que o investimento sistemático em ações integradas que
visem o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores
é essencial ao desenvolvimento sustentável. Esse é o foco
do SESI/SC, que oferece diversos serviços às indústrias,
contribuindo para que as empresas desenvolvam
programas articulados voltados à saúde dos colaboradores.
Estudos comprovam que mais da metade dos fatores
que afetam a longevidade estão associados ao estilo de
vida das pessoas, o que envolve os valores e condutas na
rotina de trabalho, no lazer e na vida em sociedade.
Ao oferecerem informação e oportunidade, as empresas
também estimulam a mudança de comportamento e
transformam vidas. “A empresa, como organização de
pessoas em prol de objetivos, deve propiciar ambiente
satisfatório aos seus colaboradores e, além disso, respeitá-los,
contribuindo para que aqueles seres humanos conquistem
uma vida plena”, diz a psicóloga e consultora empresarial
Suzana de Souza Coelho. “Porém, os colaboradores, também
têm responsabilidade em fazer sua mudança pessoal,
desenvolvendo-se e fazendo crescimento contínuo”, pondera.
Relações transparentes
A valorização dos colaboradores é um importante avanço
registrado também nas relações com outros stakeholders

Valorização dos trabalhadores tornou-se fator fundamental à
sustentabilidade dos negócios, principalmente na indústria

da indústria, como fornecedores, parceiros, clientes,
comunidade e sociedade. Para figurar entre as companhias
com práticas sustentáveis, as empresas catarinenses têm
investido no aperfeiçoamento de governança corporativa,
códigos de conduta e ética empresarial, gestão de crises,
eficiência ecológica e desenvolvimento do capital humano.
A Parati, indústria alimentícia de São Lourenço do Oeste,
é um exemplo de organização que aplica a gestão
sustentável. Com a ajuda do SESI/SC, a empresa criou
recentemente uma coordenadoria de responsabilidade
social empresarial, ligada diretamente à presidência do
grupo. O objetivo é unir todas as ações desenvolvidas
pela empresa para definir metas e alinhar a realização
dessas atividades com as estratégias da Parati. O resultado,
segundo o coordenador de responsabilidade social Jair
Libardoni, é agilidade e foco nos projetos desenvolvidos.
Outra conseqüência destacada é a ampliação do
relacionamento e do comprometimento com os
stakeholders. “Fazemos parte de uma estrutura de
parcerias, que tem objetivos comuns, observandose as Metas do Milênio, com políticas de inclusão,
de qualidade, e responsabilidade”, afirma Libardoni.
Para ele nenhuma empresa pode mais trabalhar sem
observar seus impactos e responsabilidades com a
sociedade. “Acreditamos que não exista mais espaço
para as improvisações ou para a ignorância. Sermos
socialmente responsáveis nos coloca no segmento do
conhecimento e de sua prática”, ressalta. Sob o ponto
de vista estratégico, parece que a gestão sustentável
tornou-se o grande diferencial entre as empresas.

Rotina de trabalhador
Na era da sustentabilidade, colaboradores das indústrias de Santa Catarina
provam que é possível aliar sucesso profissional e qualidade de vida
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e segunda a sexta-feira, Elenir Venske Delabeneta,
32 anos, moradora de Blumenau, sai de casa às 7 horas
e só retorna perto das 18 horas, após passar o dia no
trabalho. Essa rotina, que para alguns pode parecer
cansativa e desestimulante, é definida por Elenir como
“motivadora e recompensatória”. Isso porque no
trabalho ela não se sente apenas mais uma funcionária,
e sim uma pessoa – valorizada e compreendida nas
suas necessidades físicas, emocionais e sociais.

Os exemplos de Elenir e da indústria em que ela trabalha
ilustram o crescente investimento das empresas em
atender as necessidades de seus colaboradores. Esse é o
modelo de atuação do SESI/SC, que presta consultoria à
Coteminas. “O cuidado com as pessoas e com o indivíduo
é uma forte tendência entre as indústrias. Cada vez mais
as empresas se preocupam em encontrar soluções para
fazer as pessoas felizes no seu trabalho”, aponta Sergio Luiz
Gargioni, superintendente do SESI/SC. O cuidado com os
colaboradores se reflete no desempenho das empresas,
reforçando o tripé do crescimento sustentável: econômico,
social e ambiental.

Na indústria têxtil onde trabalha, Elenir tem a sua disposição
uma série de programas que visam, de forma integrada,
o seu desenvolvimento e a sua satisfação pessoal e
profissional. Através das ações desenvolvidas pelo SESI/
SC na Coteminas, ela e sua família recebem informação e
oportunidade para transformarem suas vidas.

Fotos: Divulgação/Coteminas

Elenir Venske Delabeneta

A família de Elenir se beneficia com as lições de alimentação
e também com outras iniciativas da empresa. Todos os
dependentes dos colaboradores são atendidos gratuitamente
pela clínica médica e odontológica da Coteminas. São, em
média, 32 atendimentos por dia, em diversas especialidades
como pediatria, clínica geral e ginecologia. Elenir e os
demais colaboradores também recebem vacinas e têm
preços especiais na Farmácia do SESI conveniada.

Guia de serviços
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Trabalho motivada, pois
sinto que a empresa está
preocupada conosco. Não
apenas com o nosso trabalho,
mas principalmente com o
nosso bem-estar.

Mesmo não sendo uma atleta, Elenir não perde os
eventos realizados na associação dos funcionários
e sempre está na torcida dos campeonatos
esportivos. Outro momento de confraternização
é o almoço no restaurante da empresa, onde são
servidas 1,2 mil refeições por dia. “A comida é
barata, gostosa e balanceada e podemos conversar
com a nutricionista, que está sempre à disposição
para esclarecer as nossas dúvidas”, conta.

Pouco depois de chegar ao seu posto, no setor de
desenvolvimento de amostras da têxtil Coteminas, Elenir
se reúne com os colegas para relaxar o corpo e a mente.
Todos os dias, às 9h30, tem ginástica laboral. Por 10 minutos,
eles fazem exercícios, alongam o corpo, recebem massagem
e dicas de saúde da professora e voltam revigorados para
a estação de trabalho. Como operadora de sistema CAD
(software específico para design), Elenir trabalha sentada, em
frente ao computador. Para evitar problemas decorrentes da
mesma posição durante horas, ela recebeu dicas de postura
e participou de um levantamento recente na empresa que
avaliou a ergonomia de cada local de trabalho.
Elenir também foi ouvida no inventário sobre a saúde e
qualidade de vida dos funcionários, aplicado pelo SESI/SC
junto aos outros 2,2 mil trabalhadores da empresa, que
apontaram suas necessidades de saúde. “O inventário foi a

Elenir (acima) no posto
de trabalho: motivação
vem das oportunidades
proporcionadas pela
empresa, como a biblioteca

Colaboradora da Coteminas

primeira etapa de um amplo projeto de gestão da saúde.
Cruzamos os dados da pesquisa dos funcionários com as
informações do setor de recursos humanos e da clínica
médica. Temos assim um diagnóstico que nos mostra onde
atuar e como orquestrar todas as ações em benefício dos
trabalhadores”, explica Sérgio Pires, diretor da Coteminas.
A partir desse diagnóstico, o SESI/SC implantou um
conjunto de soluções integradas, priorizando o atendimento
às demandas identificadas pelos colaboradores da
empresa. Essas soluções vão desde o atendimento
médico e odontológico gratuito até a oferta de refeições
saudáveis no restaurante da empresa, passando pela
ginástica laboral da qual Elenir é adepta. Foi por meio
de uma campanha informativa promovida na empresa
que ela decidiu se exercitar. Após participar de palestras,
receber material informativo e ser estimulada por faixas
e cartazes espalhados pela fábrica, decidiu iniciar uma
atividade física. “Decidi cuidar de mim, algo que sempre
deixava para depois. Mas agora sinto como o exercício
faz bem para o meu corpo e para a minha cabeça”, diz.
Tranqüilidade em família
Antes de chegar ao trabalho, Elenir deixa a sua filha
Maysa, de 4 anos, na creche da empresa – outro
serviço oferecido pelo SESI/SC. Sem choro ou batepé, a menina se despede da mãe com um abraço
e dezenas de acenos pela janela. Ao contrário de
muitas mães, para Elenir o momento de deixar a
filha na creche significa tranqüilidade e segurança.
“A creche para mim é uma grande satisfação. Não
deixo mais a minha filha em casa porque sei que
todos os dias ela aprende uma coisa nova”, diz.
Na creche, Maysa já aprendeu o alfabeto inteiro, além
dos números, e tornou-se quase uma especialista
em tartarugas, bicho que está estudando desde o
início do semestre. Ela e as outras 105 crianças que

Elenir trabalha há 15 anos na Coteminas (que se chamava
Artex até 2000). Foi o seu segundo emprego. Começou
na empresa controlando a qualidade das peças e três
anos depois participou de um concurso interno, quando
revelou-se um talento do design. Passou então para o
setor de desenhos e recebeu cursos de capacitação.
“Trabalho motivada, pois sinto que a empresa está
preocupada conosco. Não apenas com o nosso trabalho,
mas principalmente com o nosso bem-estar”, avalia.
Assim como Elenir, colaboradores de dezenas de outras
indústrias catarinenses se beneficiam com programas
voltados à saúde e à qualidade de vida. São ações
que demonstram a responsabilidade das empresas
na transformação da rotina de seus colaboradores.
“Não nos preocupamos apenas com a produtividade
e a qualidade do serviço do funcionário. Mas sim com
a saúde do nosso maior patrimônio. Produtividade e
qualidade são resultados do bem-estar das pessoas”,
afirma Sérgio Pires, diretor da Coteminas.
estudam na creche também recebem aulas de inglês
e computação. Além disso, tomam o café-da-manhã,
almoçam no local e tiram uma sonequinha para
esperar os pais.
Quando chega em casa, Elenir estimula a leitura
da filha com os livros emprestados pela biblioteca
da empresa, que é aberta a toda a comunidade de
Blumenau e conta atualmente com cerca de 2,6 mil
livros, além de DVDs e CDs. Em média, 230 pessoas
visitam a biblioteca todos os meses. Para estimular
a leitura entre os colaboradores, a biblioteca é
itinerante, passando pelos locais de trabalho e de
convivência. O retorno tem sido positivo: são 50
livros retirados todos os meses. A biblioteca da
Coteminas foi a primeira instalada no Brasil dentro
do programa SESI Educação para a Nova Indústria.

Os programas do SESI/SC promovem saúde e
qualidade de vida a partir de três abordagens:

Assistência em Saúde

dentro da empresa, também são contemplados com
programas voltados ao ambiente.

O acesso facilitado a medicamentos e à assistência médica
e odontológica de qualidade são fundamentais para a
manutenção da saúde. O SESI/SC oferece à indústria a
estrutura de clínicas, consultórios e ambulatórios equipados e
dimensionados de acordo com a demanda e o atendimento
de mão-de-obra qualificada e orientada para as necessidades
do trabalhador, além de uma rede própria de farmácias que é
a maior do estado.

Serviços do SESI/SC:
Saúde
• Saúde e Segurança no Trabalho: assessoria e execução
de todos os programas relativos às Normas
Regulamentadoras e exigidos por lei (PPRA, PCMSO,
Audiometria, SPPA, Exames Ocupacionais e LTCAT).

Serviços do SESI/SC:

• Ergonomia: assessoria para melhoria do ambiente físico
de trabalho e orientação ao trabalhador.

Saúde
• Odontologia: ampla cobertura assistencial para
o trabalhador e seus dependentes em clínicas
odontológicas próprias e credenciadas, consultórios in
company e unidades móveis.

Educação
• Inclusão da Pessoa com Deficiência: qualificação da
pessoa com deficiência e preparação do ambiente de
trabalho para inclusão.

• SESI Clínica: atendimentos com hora marcada em
diversas especialidades médicas, com conforto e
credibilidade, podendo ser in company ou em unidades
próprias.

Responsabilidade Corporativa
• Gestão do Clima Organizacional: aplicação da Pesquisa
de Clima e gestão dos resultados.

Farmácia
• Dispensação: promoção do acesso facilitado a
medicamentos e serviços de qualidade e seguros.

• Código de Ética: elaboração do documento que alinha
valores e conduta dos trabalhadores.

• Manipulação: opção saudável de cuidado e prevenção
com rigor técnico e matérias-primas selecionadas.
• Atenção farmacêutica: acompanhamento do tratamento
de clientes que fazem uso contínuo de medicações.

Ambientes Saudáveis
O ambiente físico adequado ao desenvolvimento de
pessoas e empresas é aquele em que são respeitadas
as condições estruturais ideais para o desempenho
das funções de cada trabalhador, levando em
conta potencialidades e limitações individuais. Os
relacionamentos de qualidade entre as indústrias e os
públicos de interesse, e ainda entre os colaboradores

• Gestão da Diversidade: valorização da diversidade
no ambiente de trabalho, promovendo igualdade de
oportunidades.

Delegação catarinense nos Jogos Nacionais do SESI

A busca pelo desenvolvimento sustentável
alterou os valores do mercado e a relação
entre organizações e stakeholders
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Soluções Corporativas em Saúde
e Qualidade de Vida – SESI/SC

capital humano: essência do sucesso

N

a última década, o ambiente corporativo passou
a incorporar o conceito de sustentabilidade à gestão
dos negócios, de modo que o equilíbrio entre resultados
econômicos, ambientais e sociais dita o ritmo do
mercado moderno, tornando-se fator estratégico para
a competitividade das empresas. A disseminação desses
conceitos desencadeou um novo ciclo de valorização
do trabalho, em que as pessoas envolvidas no processo
produtivo são consideradas essenciais ao sucesso
das organizações.
Para o superintendente do SESI/SC, Sergio Gargioni, os novos
valores de mercado levam a indústria a uma revisão dos
modelos de gestão. “O jeito de se produzir e fazer negócios
deve estar alinhado aos novos tempos, considerando a
sustentabilidade do mercado e da economia, juntamente
com a do planeta. A indústria que acompanha essa tendência
é aquela que consegue ainda fazer o seu modelo de gestão
ir além do negócio, evidenciando a premissa de que todos
ganham a partir da prática da sustentabilidade”, afirma.
Em Santa Catarina, cada vez mais empresas entendem
que o investimento sistemático em ações integradas que
visem o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores
é essencial ao desenvolvimento sustentável. Esse é o foco
do SESI/SC, que oferece diversos serviços às indústrias,
contribuindo para que as empresas desenvolvam
programas articulados voltados à saúde dos colaboradores.
Estudos comprovam que mais da metade dos fatores
que afetam a longevidade estão associados ao estilo de
vida das pessoas, o que envolve os valores e condutas na
rotina de trabalho, no lazer e na vida em sociedade.
Ao oferecerem informação e oportunidade, as empresas
também estimulam a mudança de comportamento e
transformam vidas. “A empresa, como organização de
pessoas em prol de objetivos, deve propiciar ambiente
satisfatório aos seus colaboradores e, além disso, respeitá-los,
contribuindo para que aqueles seres humanos conquistem
uma vida plena”, diz a psicóloga e consultora empresarial
Suzana de Souza Coelho. “Porém, os colaboradores, também
têm responsabilidade em fazer sua mudança pessoal,
desenvolvendo-se e fazendo crescimento contínuo”, pondera.
Relações transparentes
A valorização dos colaboradores é um importante avanço
registrado também nas relações com outros stakeholders

Valorização dos trabalhadores tornou-se fator fundamental à
sustentabilidade dos negócios, principalmente na indústria

da indústria, como fornecedores, parceiros, clientes,
comunidade e sociedade. Para figurar entre as companhias
com práticas sustentáveis, as empresas catarinenses têm
investido no aperfeiçoamento de governança corporativa,
códigos de conduta e ética empresarial, gestão de crises,
eficiência ecológica e desenvolvimento do capital humano.
A Parati, indústria alimentícia de São Lourenço do Oeste,
é um exemplo de organização que aplica a gestão
sustentável. Com a ajuda do SESI/SC, a empresa criou
recentemente uma coordenadoria de responsabilidade
social empresarial, ligada diretamente à presidência do
grupo. O objetivo é unir todas as ações desenvolvidas
pela empresa para definir metas e alinhar a realização
dessas atividades com as estratégias da Parati. O resultado,
segundo o coordenador de responsabilidade social Jair
Libardoni, é agilidade e foco nos projetos desenvolvidos.
Outra conseqüência destacada é a ampliação do
relacionamento e do comprometimento com os
stakeholders. “Fazemos parte de uma estrutura de
parcerias, que tem objetivos comuns, observandose as Metas do Milênio, com políticas de inclusão,
de qualidade, e responsabilidade”, afirma Libardoni.
Para ele nenhuma empresa pode mais trabalhar sem
observar seus impactos e responsabilidades com a
sociedade. “Acreditamos que não exista mais espaço
para as improvisações ou para a ignorância. Sermos
socialmente responsáveis nos coloca no segmento do
conhecimento e de sua prática”, ressalta. Sob o ponto
de vista estratégico, parece que a gestão sustentável
tornou-se o grande diferencial entre as empresas.

Rotina de trabalhador
Na era da sustentabilidade, colaboradores das indústrias de Santa Catarina
provam que é possível aliar sucesso profissional e qualidade de vida
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e segunda a sexta-feira, Elenir Venske Delabeneta,
32 anos, moradora de Blumenau, sai de casa às 7 horas
e só retorna perto das 18 horas, após passar o dia no
trabalho. Essa rotina, que para alguns pode parecer
cansativa e desestimulante, é definida por Elenir como
“motivadora e recompensatória”. Isso porque no
trabalho ela não se sente apenas mais uma funcionária,
e sim uma pessoa – valorizada e compreendida nas
suas necessidades físicas, emocionais e sociais.

Os exemplos de Elenir e da indústria em que ela trabalha
ilustram o crescente investimento das empresas em
atender as necessidades de seus colaboradores. Esse é o
modelo de atuação do SESI/SC, que presta consultoria à
Coteminas. “O cuidado com as pessoas e com o indivíduo
é uma forte tendência entre as indústrias. Cada vez mais
as empresas se preocupam em encontrar soluções para
fazer as pessoas felizes no seu trabalho”, aponta Sergio Luiz
Gargioni, superintendente do SESI/SC. O cuidado com os
colaboradores se reflete no desempenho das empresas,
reforçando o tripé do crescimento sustentável: econômico,
social e ambiental.

Na indústria têxtil onde trabalha, Elenir tem a sua disposição
uma série de programas que visam, de forma integrada,
o seu desenvolvimento e a sua satisfação pessoal e
profissional. Através das ações desenvolvidas pelo SESI/
SC na Coteminas, ela e sua família recebem informação e
oportunidade para transformarem suas vidas.
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Elenir Venske Delabeneta

A família de Elenir se beneficia com as lições de alimentação
e também com outras iniciativas da empresa. Todos os
dependentes dos colaboradores são atendidos gratuitamente
pela clínica médica e odontológica da Coteminas. São, em
média, 32 atendimentos por dia, em diversas especialidades
como pediatria, clínica geral e ginecologia. Elenir e os
demais colaboradores também recebem vacinas e têm
preços especiais na Farmácia do SESI conveniada.

Guia de serviços
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Trabalho motivada, pois
sinto que a empresa está
preocupada conosco. Não
apenas com o nosso trabalho,
mas principalmente com o
nosso bem-estar.

Mesmo não sendo uma atleta, Elenir não perde os
eventos realizados na associação dos funcionários
e sempre está na torcida dos campeonatos
esportivos. Outro momento de confraternização
é o almoço no restaurante da empresa, onde são
servidas 1,2 mil refeições por dia. “A comida é
barata, gostosa e balanceada e podemos conversar
com a nutricionista, que está sempre à disposição
para esclarecer as nossas dúvidas”, conta.

Pouco depois de chegar ao seu posto, no setor de
desenvolvimento de amostras da têxtil Coteminas, Elenir
se reúne com os colegas para relaxar o corpo e a mente.
Todos os dias, às 9h30, tem ginástica laboral. Por 10 minutos,
eles fazem exercícios, alongam o corpo, recebem massagem
e dicas de saúde da professora e voltam revigorados para
a estação de trabalho. Como operadora de sistema CAD
(software específico para design), Elenir trabalha sentada, em
frente ao computador. Para evitar problemas decorrentes da
mesma posição durante horas, ela recebeu dicas de postura
e participou de um levantamento recente na empresa que
avaliou a ergonomia de cada local de trabalho.
Elenir também foi ouvida no inventário sobre a saúde e
qualidade de vida dos funcionários, aplicado pelo SESI/SC
junto aos outros 2,2 mil trabalhadores da empresa, que
apontaram suas necessidades de saúde. “O inventário foi a

Elenir (acima) no posto
de trabalho: motivação
vem das oportunidades
proporcionadas pela
empresa, como a biblioteca

oenças crônicas no local de trabalho, como
problemas do coração e respiratórios, câncer e diabetes
podem apresentar um custo de US$ 9,3 bilhões ao ano
no Brasil, em 2015. Os números são do relatório sobre
“Prevenção de doenças não transmissíveis no local de
trabalho através de dieta e atividade física”, estudo da
Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fórum Mundial
de Economia (FME).

O relatório aponta também que mais de 20 milhões de
vidas produtivas são perdidas todos os anos nos países
do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) por doenças que
poderiam ser evitadas com a realização de atividades físicas
e adoção de hábitos mais saudáveis. “O papel da empresa
nesse contexto é o de esclarecer o funcionário e, além disso,
desenvolver um ambiente propício para as práticas saudáveis
e de qualidade de vida, ou seja, manter a coerência entre
o que se fala e o que se faz”, avalia Helen Fischer Günther,
consultora em gestão de pessoas.
Soluções simples como programas antitabagismo,
orientação alimentar e incentivo ao exercício físico
podem reduzir os riscos de incidência dessas doenças e
melhorar a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores.
Segundo pesquisa da Universidade de Stanford (EUA),
o comportamento é o fator preponderante para
prolongar ou diminuir a vida. De acordo com o estudo,
a longevidade está relacionada a quatro fatores, com
diferentes pesos – estilo de vida (53%), meio ambiente
(20%), genética (10%) e assistência médica (17%).
Se alterar a genética ainda é um desafio, os demais fatores
determinantes para a saúde e a qualidade de vida podem
e devem ser trabalhados em prol do bem-estar. Para que
essas ações alcancem resultados é necessário, mais do que
promovê-las, integrá-las, unindo soluções e programas que
envolvam todas as pontas do ciclo de desenvolvimento e
satisfação do indivíduo.
É focado na integração desses três fatores – estilo de
vida, ambientes seguros e assistência em saúde – que
o SESI/SC está direcionando suas ações. “As soluções
corporativas são pensadas a partir do contexto
da indústria, para garantir que o trabalhador tenha
melhores condições de vida e isso se reflita nas relações
humanas dentro e fora da empresa”, explica Leocádia
Maccagnan, diretora de operações sociais do SESI/SC.

Medalha no peito e
motivação na indústria

Além da mudança de comportamento,
assistência em saúde é essencial para
garantir o bem-estar

Incentivados pelas empresas, trabalhadores
praticam atividades físicas regulares e participam
de competições esportivas

A
Ginástica laboral
tornou-se
hábito entre os
trabalhadores
da indústria

HÁBITOS SAUDÁVEIS
Nas quatro unidades do Grupo Empresarial Jorge Zanatta,
em Criciúma, cerca de 60 colaboradores com risco de
doenças como hipertensão, diabetes e obesidade estão
aprendendo a cuidar melhor da saúde. Eles participam do
Programa Grupos de Vida Saudável, realizado em parceria
com o SESI/SC, que envolve uma equipe multidisciplinar das
áreas de Saúde e Lazer, formada por psicólogos, orientadores
físicos, nutricionistas, médicos e enfermeiros da entidade.
Com o programa, os colaboradores poderão complementar
o tratamento clínico e gerenciar pessoalmente sua
saúde por meio de ações educativas, terapêuticas e do
acompanhamento individual com os profissionais do SESI/
SC. Os participantes do Programa Grupos de Vida Saudável
começaram a praticar exercícios na academia de ginástica
do SESI/SC instalada na empresa. As academias corporativas
SESI Fitness, instaladas em sete indústrias catarinenses, são
uma novidade do SESI, que estimula os trabalhadores a
deixarem o sedentarismo.
Outra academia funciona na sede da associação dos
funcionários da Tractebel Energia, em Tubarão. Além de
atender aos associados, aposentados e dependentes, a
academia recebe 50 colaboradores da empresa selecionados
pelo setor de medicina do trabalho para um programa
específico de acompanhamento.
NaTractebel, cada colaborador tem metas individuais de
saúde, que são acompanhadas pelo departamento médico.
“As ações de orientação nutricional, de saúde e incentivo
à qualidade de vida se estendem também aos funcionários
terceirizados do Complexo Termelétrico”, destaca Paulo
César da Rosa, coordenador administrativo da Tractebel
Energia. Essas e outras iniciativas da indústria catarinense
revelam que a relação entre empresas e colaboradores
pode ir muito além das obrigações legais, trazendo
benefícios para toda a sociedade.

Q

conquista da qualidade de vida do trabalhador
está diretamente relacionada a uma alimentação
adequada e equilibrada tanto do ponto de vista da
quantidade quanto da variedade. “É preciso disponibilizar
aos trabalhadores informação e oportunidade para
que se alimentem de forma mais saudável e com dietas
apropriadas para o desenvolvimento de suas atividades”,
afirma a diretora de operações sociais do SESI/SC,
Leocádia Maccagnan.
Hábitos incorretos de alimentação podem gerar diversas
doenças, como diabetes, hipertensão, colesterol alto e
obesidade. Segundo dados da Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) o
número de adultos acima do peso já é o dobro do de
pessoas subnutridas – 1,6 bilhões, contra 854 milhões.
Da população acima do peso, 400 milhões são obesos.
De acordo com o Sistema de Vigilância de Fatores de
Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel), um dos mais completos levantamentos
sobre os hábitos de saúde da população já feitos no
país, 60% dos brasileiros estão acima do peso.
Seguindo a tendência de crescimento da incidência dessas
doenças, a educação alimentar e o incentivo à adoção
de hábitos saudáveis ganham destaque como eficazes
instrumentos de orientação sobre a importância da
alimentação para a saúde e como ferramenta de prevenção
desses problemas. As empresas assumem ênfase nesse
contexto como ambientes propícios para a propagação e
conscientização de hábitos saudáveis de alimentação.
Em Santa Catarina, o SESI/SC é referência em serviços de
alimentação para os trabalhadores da indústria. A entidade
oferece diferentes modalidades de atendimento, como
restaurante in company, transporte de refeições, consultoria
nutricional, além de serviços especiais para eventos e de
programas como o Cozinha Saudável. O SESI Alimentação
atende atualmente a 120 empresas do estado. Em 2007,
foram servidas 85 mil refeições por dia pelo serviço
de alimentação do SESI/SC, um crescimento de 21%
em relação ao ano anterior. A meta é alcançar 120 mil
refeições/dia até 2010.
Saúde agora
Além de oferecer condições para um futuro saudável ao
trabalhador, a indústria também atua na assistência médica,

uando o hino nacional brasileiro tocou, foi impossível
para Cleide Maria de Souza Kuhl conter as lágrimas. No alto
do pódio dos Jogos Mundiais da Confederação Esportiva
Internacional do Trabalho 2008, em Rimini, Itália, a funcionária
dos Correios de Blumenau recebeu duas medalhas de ouro
no atletismo, pelos 5 mil e 1,5 mil metros.

Cuidados médicos e odontológicos integram os programas
de saúde do trabalhador e se estendem aos dependentes

odontológica e farmacêutica de seus funcionários,
garantindo a saúde dos indivíduos no presente.
Por isso o SESI/SC desenvolve ações nas áreas de saúde
e segurança do trabalho, odontologia e prevenção e
assistência em saúde. A área de saúde e segurança no
trabalho envolve assessoria e execução de todos os
programas relativos às normas regulamentadoras e
exigidos por lei. Entre eles o laudo técnico de condições
ambientais, audiometria e exame médico ocupacional,
além do sistema de prevenção de perdas auditivas e do
programa de prevenção de riscos ambientais.
No ano de 2007 todas as metas dos programas
de saúde do SESI/SC foram superadas já no mês
de novembro. Foram 328 mil procedimentos de
odontologia, 338 mil atendimentos pelos serviços
de saúde e segurança do trabalho e 112 mil
consultas médicas realizadas, quase o dobro do
ano anterior. A Rede de Farmácias SESI, que é
a maior de Santa Catarina, registrou quase 590
mil atendimentos por mês em 2007, ano em
que foram inauguradas quatro novas lojas.
Em 2008, o SESI/SC está ampliando os serviços da
área de saúde. Os serviços de Gestão de Saúde e
Promoção da Saúde já estão implantados em empresas
pilotos. Entre as novidades está também o serviço de
ergonomia, com foco na melhoria das condições de
saúde e segurança do ambiente de trabalho. Outra
nova atuação na área de saúde é a reabilitação de
industriários afastados do trabalho, por meio de ações
clínicas e ocupacionais.

Cleide chegou aos jogos de Rimini após participar das etapas
local, regional, estadual e nacional dos Jogos do SESI, competição
da qual é pentacampeã nos 1,5 mil metros (invicta desde 2002).
Ela treina diariamente, de segunda a sábado, e dois domingos
por mês, das 7 às 9 horas e sempre participa dos campeonatos
promovidos pelos Correios e pelo SESI.
Vinda de uma família de atletas, Cleide corre desde os 9 anos,
mas aos 16, por falta de incentivo e de condições para investir
no esporte, parou de praticar. Voltou aos 20 anos, quando
começou a participar dos campeonatos internos dos Correios
como namorada de um funcionário da empresa. Após passar
no concurso público, ganhou mais apoio e impulsionou a

esportiva são contabilizados dentro e fora das quadras.
“Os funcionários que participam dessas atividades motivam
seus colegas e levam para a rotina do trabalha os valores
do esporte e o espírito de equipe”, diz Mariângela Kretzer
Martins, chefe da sessão de integração empregado/empresa
dos Correios de Santa Catarina.
Indústria de campeões
Na Tupy, em Joinville, a prática de esportes também é forte
entre os funcionários e os resultados em campeonatos
nacionais e internacionais são a prova disso. Um deles,
em 2006, colocou a equipe da empresa em uma situação
inusitada. Campeões do futebol de campo dos Jogos
Mundiais do Trabalhador naquele ano, ocorridos na Áustria,
os jogadores da Tupy voltaram ao Brasil no mesmo avião da
Seleção Brasileira, desclassificada da Copa do Mundo.

sua carreira de esportista. “Graças ao apoio dos Correios e
do SESI me tornei uma grande atleta e tive a oportunidade
de alcançar resultados expressivos e realizar o sonho de
conquistar uma competição internacional”, declara. “Tenho
35 anos e não posso mais participar de uma olímpiada, mas
a vitória nos Jogos Mundiais representando o Brasil foi tão
emocionante quanto”, completa.
Como a maioria dos trabalhadores que praticam esportes,
Cleide leva para o trabalho a disciplina e a estratégia
de atleta. “No meu dia-a-dia tenho a mesma disciplina,
determinação e motivação que tenho no esporte. Além do
respeito com os colegas, assim como com os adversários”,
diz. A atleta incentiva também a prática de esportes
entre os colegas de trabalho. “Um deles era sedentário
e já corre maratona e outras colegas estão começando
a hidroginástica”, diz orgulhosa. O resultado da prática

Cleide Maria de Souza( à esquerda),
colaboradora dos Correios/SC, competindo
nos Jogos Nacionais do SESI 2008
Foto: Antônio Lima/CNI
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Cuidados para o
presente e o futuro
Foto: José Paulo Lacerda/CNI

Adoção de hábitos saudáveis diminui
riscos de doenças, melhora relações
humanas e reflete positivamente na
produtividade dos colaboradores

Foto: José Paulo Lacerda/CNI

Chave para a sustentabilidade

Pesando 76 quilos, Luiz Alberto iniciou uma nova etapa do
seu processo de mudança. Agora os exercícios na academia
têm como objetivo ganhar massa muscular. Atualmente, ele
freqüenta a academia três vezes por semana, por uma hora e
meia e ainda pratica futebol nos dias livres. De segunda a sextafeira, a dieta é seguida à risca. Como consegue se controlar
durante a semana, no sábado e domingo Luiz Alberto abre
uma brecha na dieta e nos exercícios.
Os resultados de tanto esforço ele já sente no dia-a-dia.
Ganhou motivação e disposição para encarar a sua rotina –
trabalha das 5 às 14 horas , vai à academia das 14h30 às 16
horas e depois para a faculdade até as 23 horas. Segundo ele,
para fazer tudo isso com fôlego, dedicação é fundamental. “A
pessoa deve procurar ajuda de profissionais e dedicar toda a
sua força de vontade para alcançar seus objetivos”, indica.

A comemoração, no entanto, era como se a Taça fosse
do Brasil. E era mesmo, pelo menos a conquistada pelo
time da Tupy. A recepção na empresa também foi digna de
Seleção Brasileira. “Um setor inteiro com 2 mil funcionários
parou para receber a equipe”, lembra Jorge Nascimento,
administrador da Associação dos funcionários da Tupy. De
acordo com Nascimento, os colaboradores têm orgulho em
defender a camisa da empresa. Não apenas nos campeonatos,
mas na rotina de trabalho. “O que acontece no esporte
acontece na produção. Os funcionários trabalham com o
mesmo objetivo e comprometimento com que participam
dos campeonatos. A união da equipe nas quadras e campos
se transfere também para a fábrica”, afirma.

Luiz Alberto comprovou na prática o que a ciência vem
afirmando há décadas: a atividade física, aliada a uma
alimentação equilibrada e hábitos saudáveis, oferece uma
série de benefícios, entre eles redução do estresse, controle
de peso, prevenção de doenças cardíacas e de uma série de
outras como osteoporose, artrites e hipertensão. Além da
prevenção de doenças, praticar esportes ou atividades de
lazer faz toda a diferença quando o assunto é o bem-estar.
“Durante a prática de exercícios as pessoas relaxam, aliviam
o estresse, renovam as energias, melhoram a concentração
e o desempenho”, afirma a doutora em Engenharia de
Produção e Ergonomia, Caroline de Oliveira Martins, autora
do livro Programa de Promoção da Saúde do Trabalhador.

Basta mexer o corpo
Para quem não almeja um lugar no podium e nem
recepções calorosas, algumas horas de exercício físico por
semana bastam para trazer benefícios. De acordo com o
Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), quando
o assunto é atividade física os brasileiros são preguiçosos.
Cerca de 30% da população adulta do país é sedentária e
apenas 15,5% pratica exercícios regularmente.

Para os trabalhadores, intervalos para o exercício físico
são importantes para manter a motivação e ampliar o
rendimento. Por isso especialistas afirmam que a atividade
física, ao contribuir para o bem-estar do funcionário,
contribui para o sucesso das organizações. Uma das práticas
mais adotas pelas empresas é a ginástica laboral. “Além de
oferecer um momento de relaxamento ao trabalhador, a
ginástica na empresa atua também como ação preventiva. É
ainda um importante instrumento de estímulo à adoção de
hábitos saudáveis e uma oportunidade para a integração da
equipe de trabalho”, explica Caroline.

Há dois anos, subir escada, correr ou jogar futebol eram
atividades desafiadoras para Luiz Alberto Krüger Rocha Júnior,
técnico em qualidade da Tupy. Com 23 anos e 1,80 metros de
altura, ele pesava 98 quilos e já era considerado obeso, além
de apresentar níveis preocupantes de colesterol e pressão
alta. “Quando percebi que eu não estava bem e entendi que
isso poderia ter conseqüências muito mais graves no futuro,
decidi cuidar da minha saúde”, conta Luiz Alberto.
O técnico procurou ajuda da clínica médica da empresa, e
com orientação de profissionais de saúde passou por um
processo de reeducação alimentar. Em paralelo começou a
freqüentar a academia da Tupy onde, também sob orientação
profissional, investiu em exercícios aeróbicos. Luiz Alberto
mudou sua rotina drasticamente. Tirou os doces e frituras
do cardápio e passou a se exercitar. Oito meses depois o
resultado apareceu na balança: 22 quilos a menos.

Apoio importante
O SESI/SC oferece diversos serviços de
esporte e lazer para as empresas catarinenses,
integrados aos programas e soluções de
alimentação e assistência à saúde. Em 2007, mais
de 78 mil trabalhadores foram beneficiados com
a ginástica laboral. Nas competições organizadas
pelo SESI/SC, se inscreveram cerca de 45 mil
trabalhadores-atletas. E o estado recebeu pela
primeira vez uma competição internacional
do trabalhador: o Campeonato Mundial de
Natação do Trabalhador, que teve a participação
de 150 atletas de nove países.

oenças crônicas no local de trabalho, como
problemas do coração e respiratórios, câncer e diabetes
podem apresentar um custo de US$ 9,3 bilhões ao ano
no Brasil, em 2015. Os números são do relatório sobre
“Prevenção de doenças não transmissíveis no local de
trabalho através de dieta e atividade física”, estudo da
Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fórum Mundial
de Economia (FME).

O relatório aponta também que mais de 20 milhões de
vidas produtivas são perdidas todos os anos nos países
do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) por doenças que
poderiam ser evitadas com a realização de atividades físicas
e adoção de hábitos mais saudáveis. “O papel da empresa
nesse contexto é o de esclarecer o funcionário e, além disso,
desenvolver um ambiente propício para as práticas saudáveis
e de qualidade de vida, ou seja, manter a coerência entre
o que se fala e o que se faz”, avalia Helen Fischer Günther,
consultora em gestão de pessoas.
Soluções simples como programas antitabagismo,
orientação alimentar e incentivo ao exercício físico
podem reduzir os riscos de incidência dessas doenças e
melhorar a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores.
Segundo pesquisa da Universidade de Stanford (EUA),
o comportamento é o fator preponderante para
prolongar ou diminuir a vida. De acordo com o estudo,
a longevidade está relacionada a quatro fatores, com
diferentes pesos – estilo de vida (53%), meio ambiente
(20%), genética (10%) e assistência médica (17%).
Se alterar a genética ainda é um desafio, os demais fatores
determinantes para a saúde e a qualidade de vida podem
e devem ser trabalhados em prol do bem-estar. Para que
essas ações alcancem resultados é necessário, mais do que
promovê-las, integrá-las, unindo soluções e programas que
envolvam todas as pontas do ciclo de desenvolvimento e
satisfação do indivíduo.
É focado na integração desses três fatores – estilo de
vida, ambientes seguros e assistência em saúde – que
o SESI/SC está direcionando suas ações. “As soluções
corporativas são pensadas a partir do contexto
da indústria, para garantir que o trabalhador tenha
melhores condições de vida e isso se reflita nas relações
humanas dentro e fora da empresa”, explica Leocádia
Maccagnan, diretora de operações sociais do SESI/SC.
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HÁBITOS SAUDÁVEIS
Nas quatro unidades do Grupo Empresarial Jorge Zanatta,
em Criciúma, cerca de 60 colaboradores com risco de
doenças como hipertensão, diabetes e obesidade estão
aprendendo a cuidar melhor da saúde. Eles participam do
Programa Grupos de Vida Saudável, realizado em parceria
com o SESI/SC, que envolve uma equipe multidisciplinar das
áreas de Saúde e Lazer, formada por psicólogos, orientadores
físicos, nutricionistas, médicos e enfermeiros da entidade.
Com o programa, os colaboradores poderão complementar
o tratamento clínico e gerenciar pessoalmente sua
saúde por meio de ações educativas, terapêuticas e do
acompanhamento individual com os profissionais do SESI/
SC. Os participantes do Programa Grupos de Vida Saudável
começaram a praticar exercícios na academia de ginástica
do SESI/SC instalada na empresa. As academias corporativas
SESI Fitness, instaladas em sete indústrias catarinenses, são
uma novidade do SESI, que estimula os trabalhadores a
deixarem o sedentarismo.
Outra academia funciona na sede da associação dos
funcionários da Tractebel Energia, em Tubarão. Além de
atender aos associados, aposentados e dependentes, a
academia recebe 50 colaboradores da empresa selecionados
pelo setor de medicina do trabalho para um programa
específico de acompanhamento.
NaTractebel, cada colaborador tem metas individuais de
saúde, que são acompanhadas pelo departamento médico.
“As ações de orientação nutricional, de saúde e incentivo
à qualidade de vida se estendem também aos funcionários
terceirizados do Complexo Termelétrico”, destaca Paulo
César da Rosa, coordenador administrativo da Tractebel
Energia. Essas e outras iniciativas da indústria catarinense
revelam que a relação entre empresas e colaboradores
pode ir muito além das obrigações legais, trazendo
benefícios para toda a sociedade.

Q

conquista da qualidade de vida do trabalhador
está diretamente relacionada a uma alimentação
adequada e equilibrada tanto do ponto de vista da
quantidade quanto da variedade. “É preciso disponibilizar
aos trabalhadores informação e oportunidade para
que se alimentem de forma mais saudável e com dietas
apropriadas para o desenvolvimento de suas atividades”,
afirma a diretora de operações sociais do SESI/SC,
Leocádia Maccagnan.
Hábitos incorretos de alimentação podem gerar diversas
doenças, como diabetes, hipertensão, colesterol alto e
obesidade. Segundo dados da Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) o
número de adultos acima do peso já é o dobro do de
pessoas subnutridas – 1,6 bilhões, contra 854 milhões.
Da população acima do peso, 400 milhões são obesos.
De acordo com o Sistema de Vigilância de Fatores de
Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel), um dos mais completos levantamentos
sobre os hábitos de saúde da população já feitos no
país, 60% dos brasileiros estão acima do peso.
Seguindo a tendência de crescimento da incidência dessas
doenças, a educação alimentar e o incentivo à adoção
de hábitos saudáveis ganham destaque como eficazes
instrumentos de orientação sobre a importância da
alimentação para a saúde e como ferramenta de prevenção
desses problemas. As empresas assumem ênfase nesse
contexto como ambientes propícios para a propagação e
conscientização de hábitos saudáveis de alimentação.
Em Santa Catarina, o SESI/SC é referência em serviços de
alimentação para os trabalhadores da indústria. A entidade
oferece diferentes modalidades de atendimento, como
restaurante in company, transporte de refeições, consultoria
nutricional, além de serviços especiais para eventos e de
programas como o Cozinha Saudável. O SESI Alimentação
atende atualmente a 120 empresas do estado. Em 2007,
foram servidas 85 mil refeições por dia pelo serviço
de alimentação do SESI/SC, um crescimento de 21%
em relação ao ano anterior. A meta é alcançar 120 mil
refeições/dia até 2010.
Saúde agora
Além de oferecer condições para um futuro saudável ao
trabalhador, a indústria também atua na assistência médica,

uando o hino nacional brasileiro tocou, foi impossível
para Cleide Maria de Souza Kuhl conter as lágrimas. No alto
do pódio dos Jogos Mundiais da Confederação Esportiva
Internacional do Trabalho 2008, em Rimini, Itália, a funcionária
dos Correios de Blumenau recebeu duas medalhas de ouro
no atletismo, pelos 5 mil e 1,5 mil metros.

Cuidados médicos e odontológicos integram os programas
de saúde do trabalhador e se estendem aos dependentes

odontológica e farmacêutica de seus funcionários,
garantindo a saúde dos indivíduos no presente.
Por isso o SESI/SC desenvolve ações nas áreas de saúde
e segurança do trabalho, odontologia e prevenção e
assistência em saúde. A área de saúde e segurança no
trabalho envolve assessoria e execução de todos os
programas relativos às normas regulamentadoras e
exigidos por lei. Entre eles o laudo técnico de condições
ambientais, audiometria e exame médico ocupacional,
além do sistema de prevenção de perdas auditivas e do
programa de prevenção de riscos ambientais.
No ano de 2007 todas as metas dos programas
de saúde do SESI/SC foram superadas já no mês
de novembro. Foram 328 mil procedimentos de
odontologia, 338 mil atendimentos pelos serviços
de saúde e segurança do trabalho e 112 mil
consultas médicas realizadas, quase o dobro do
ano anterior. A Rede de Farmácias SESI, que é
a maior de Santa Catarina, registrou quase 590
mil atendimentos por mês em 2007, ano em
que foram inauguradas quatro novas lojas.
Em 2008, o SESI/SC está ampliando os serviços da
área de saúde. Os serviços de Gestão de Saúde e
Promoção da Saúde já estão implantados em empresas
pilotos. Entre as novidades está também o serviço de
ergonomia, com foco na melhoria das condições de
saúde e segurança do ambiente de trabalho. Outra
nova atuação na área de saúde é a reabilitação de
industriários afastados do trabalho, por meio de ações
clínicas e ocupacionais.

Cleide chegou aos jogos de Rimini após participar das etapas
local, regional, estadual e nacional dos Jogos do SESI, competição
da qual é pentacampeã nos 1,5 mil metros (invicta desde 2002).
Ela treina diariamente, de segunda a sábado, e dois domingos
por mês, das 7 às 9 horas e sempre participa dos campeonatos
promovidos pelos Correios e pelo SESI.
Vinda de uma família de atletas, Cleide corre desde os 9 anos,
mas aos 16, por falta de incentivo e de condições para investir
no esporte, parou de praticar. Voltou aos 20 anos, quando
começou a participar dos campeonatos internos dos Correios
como namorada de um funcionário da empresa. Após passar
no concurso público, ganhou mais apoio e impulsionou a

esportiva são contabilizados dentro e fora das quadras.
“Os funcionários que participam dessas atividades motivam
seus colegas e levam para a rotina do trabalha os valores
do esporte e o espírito de equipe”, diz Mariângela Kretzer
Martins, chefe da sessão de integração empregado/empresa
dos Correios de Santa Catarina.
Indústria de campeões
Na Tupy, em Joinville, a prática de esportes também é forte
entre os funcionários e os resultados em campeonatos
nacionais e internacionais são a prova disso. Um deles,
em 2006, colocou a equipe da empresa em uma situação
inusitada. Campeões do futebol de campo dos Jogos
Mundiais do Trabalhador naquele ano, ocorridos na Áustria,
os jogadores da Tupy voltaram ao Brasil no mesmo avião da
Seleção Brasileira, desclassificada da Copa do Mundo.

sua carreira de esportista. “Graças ao apoio dos Correios e
do SESI me tornei uma grande atleta e tive a oportunidade
de alcançar resultados expressivos e realizar o sonho de
conquistar uma competição internacional”, declara. “Tenho
35 anos e não posso mais participar de uma olímpiada, mas
a vitória nos Jogos Mundiais representando o Brasil foi tão
emocionante quanto”, completa.
Como a maioria dos trabalhadores que praticam esportes,
Cleide leva para o trabalho a disciplina e a estratégia
de atleta. “No meu dia-a-dia tenho a mesma disciplina,
determinação e motivação que tenho no esporte. Além do
respeito com os colegas, assim como com os adversários”,
diz. A atleta incentiva também a prática de esportes
entre os colegas de trabalho. “Um deles era sedentário
e já corre maratona e outras colegas estão começando
a hidroginástica”, diz orgulhosa. O resultado da prática
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Adoção de hábitos saudáveis diminui
riscos de doenças, melhora relações
humanas e reflete positivamente na
produtividade dos colaboradores
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Chave para a sustentabilidade

Pesando 76 quilos, Luiz Alberto iniciou uma nova etapa do
seu processo de mudança. Agora os exercícios na academia
têm como objetivo ganhar massa muscular. Atualmente, ele
freqüenta a academia três vezes por semana, por uma hora e
meia e ainda pratica futebol nos dias livres. De segunda a sextafeira, a dieta é seguida à risca. Como consegue se controlar
durante a semana, no sábado e domingo Luiz Alberto abre
uma brecha na dieta e nos exercícios.
Os resultados de tanto esforço ele já sente no dia-a-dia.
Ganhou motivação e disposição para encarar a sua rotina –
trabalha das 5 às 14 horas , vai à academia das 14h30 às 16
horas e depois para a faculdade até as 23 horas. Segundo ele,
para fazer tudo isso com fôlego, dedicação é fundamental. “A
pessoa deve procurar ajuda de profissionais e dedicar toda a
sua força de vontade para alcançar seus objetivos”, indica.

A comemoração, no entanto, era como se a Taça fosse
do Brasil. E era mesmo, pelo menos a conquistada pelo
time da Tupy. A recepção na empresa também foi digna de
Seleção Brasileira. “Um setor inteiro com 2 mil funcionários
parou para receber a equipe”, lembra Jorge Nascimento,
administrador da Associação dos funcionários da Tupy. De
acordo com Nascimento, os colaboradores têm orgulho em
defender a camisa da empresa. Não apenas nos campeonatos,
mas na rotina de trabalho. “O que acontece no esporte
acontece na produção. Os funcionários trabalham com o
mesmo objetivo e comprometimento com que participam
dos campeonatos. A união da equipe nas quadras e campos
se transfere também para a fábrica”, afirma.

Luiz Alberto comprovou na prática o que a ciência vem
afirmando há décadas: a atividade física, aliada a uma
alimentação equilibrada e hábitos saudáveis, oferece uma
série de benefícios, entre eles redução do estresse, controle
de peso, prevenção de doenças cardíacas e de uma série de
outras como osteoporose, artrites e hipertensão. Além da
prevenção de doenças, praticar esportes ou atividades de
lazer faz toda a diferença quando o assunto é o bem-estar.
“Durante a prática de exercícios as pessoas relaxam, aliviam
o estresse, renovam as energias, melhoram a concentração
e o desempenho”, afirma a doutora em Engenharia de
Produção e Ergonomia, Caroline de Oliveira Martins, autora
do livro Programa de Promoção da Saúde do Trabalhador.

Basta mexer o corpo
Para quem não almeja um lugar no podium e nem
recepções calorosas, algumas horas de exercício físico por
semana bastam para trazer benefícios. De acordo com o
Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), quando
o assunto é atividade física os brasileiros são preguiçosos.
Cerca de 30% da população adulta do país é sedentária e
apenas 15,5% pratica exercícios regularmente.

Para os trabalhadores, intervalos para o exercício físico
são importantes para manter a motivação e ampliar o
rendimento. Por isso especialistas afirmam que a atividade
física, ao contribuir para o bem-estar do funcionário,
contribui para o sucesso das organizações. Uma das práticas
mais adotas pelas empresas é a ginástica laboral. “Além de
oferecer um momento de relaxamento ao trabalhador, a
ginástica na empresa atua também como ação preventiva. É
ainda um importante instrumento de estímulo à adoção de
hábitos saudáveis e uma oportunidade para a integração da
equipe de trabalho”, explica Caroline.

Há dois anos, subir escada, correr ou jogar futebol eram
atividades desafiadoras para Luiz Alberto Krüger Rocha Júnior,
técnico em qualidade da Tupy. Com 23 anos e 1,80 metros de
altura, ele pesava 98 quilos e já era considerado obeso, além
de apresentar níveis preocupantes de colesterol e pressão
alta. “Quando percebi que eu não estava bem e entendi que
isso poderia ter conseqüências muito mais graves no futuro,
decidi cuidar da minha saúde”, conta Luiz Alberto.
O técnico procurou ajuda da clínica médica da empresa, e
com orientação de profissionais de saúde passou por um
processo de reeducação alimentar. Em paralelo começou a
freqüentar a academia da Tupy onde, também sob orientação
profissional, investiu em exercícios aeróbicos. Luiz Alberto
mudou sua rotina drasticamente. Tirou os doces e frituras
do cardápio e passou a se exercitar. Oito meses depois o
resultado apareceu na balança: 22 quilos a menos.

Apoio importante
O SESI/SC oferece diversos serviços de
esporte e lazer para as empresas catarinenses,
integrados aos programas e soluções de
alimentação e assistência à saúde. Em 2007, mais
de 78 mil trabalhadores foram beneficiados com
a ginástica laboral. Nas competições organizadas
pelo SESI/SC, se inscreveram cerca de 45 mil
trabalhadores-atletas. E o estado recebeu pela
primeira vez uma competição internacional
do trabalhador: o Campeonato Mundial de
Natação do Trabalhador, que teve a participação
de 150 atletas de nove países.

oenças crônicas no local de trabalho, como
problemas do coração e respiratórios, câncer e diabetes
podem apresentar um custo de US$ 9,3 bilhões ao ano
no Brasil, em 2015. Os números são do relatório sobre
“Prevenção de doenças não transmissíveis no local de
trabalho através de dieta e atividade física”, estudo da
Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fórum Mundial
de Economia (FME).

O relatório aponta também que mais de 20 milhões de
vidas produtivas são perdidas todos os anos nos países
do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) por doenças que
poderiam ser evitadas com a realização de atividades físicas
e adoção de hábitos mais saudáveis. “O papel da empresa
nesse contexto é o de esclarecer o funcionário e, além disso,
desenvolver um ambiente propício para as práticas saudáveis
e de qualidade de vida, ou seja, manter a coerência entre
o que se fala e o que se faz”, avalia Helen Fischer Günther,
consultora em gestão de pessoas.
Soluções simples como programas antitabagismo,
orientação alimentar e incentivo ao exercício físico
podem reduzir os riscos de incidência dessas doenças e
melhorar a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores.
Segundo pesquisa da Universidade de Stanford (EUA),
o comportamento é o fator preponderante para
prolongar ou diminuir a vida. De acordo com o estudo,
a longevidade está relacionada a quatro fatores, com
diferentes pesos – estilo de vida (53%), meio ambiente
(20%), genética (10%) e assistência médica (17%).
Se alterar a genética ainda é um desafio, os demais fatores
determinantes para a saúde e a qualidade de vida podem
e devem ser trabalhados em prol do bem-estar. Para que
essas ações alcancem resultados é necessário, mais do que
promovê-las, integrá-las, unindo soluções e programas que
envolvam todas as pontas do ciclo de desenvolvimento e
satisfação do indivíduo.
É focado na integração desses três fatores – estilo de
vida, ambientes seguros e assistência em saúde – que
o SESI/SC está direcionando suas ações. “As soluções
corporativas são pensadas a partir do contexto
da indústria, para garantir que o trabalhador tenha
melhores condições de vida e isso se reflita nas relações
humanas dentro e fora da empresa”, explica Leocádia
Maccagnan, diretora de operações sociais do SESI/SC.

Medalha no peito e
motivação na indústria

Além da mudança de comportamento,
assistência em saúde é essencial para
garantir o bem-estar

Incentivados pelas empresas, trabalhadores
praticam atividades físicas regulares e participam
de competições esportivas

A
Ginástica laboral
tornou-se
hábito entre os
trabalhadores
da indústria

HÁBITOS SAUDÁVEIS
Nas quatro unidades do Grupo Empresarial Jorge Zanatta,
em Criciúma, cerca de 60 colaboradores com risco de
doenças como hipertensão, diabetes e obesidade estão
aprendendo a cuidar melhor da saúde. Eles participam do
Programa Grupos de Vida Saudável, realizado em parceria
com o SESI/SC, que envolve uma equipe multidisciplinar das
áreas de Saúde e Lazer, formada por psicólogos, orientadores
físicos, nutricionistas, médicos e enfermeiros da entidade.
Com o programa, os colaboradores poderão complementar
o tratamento clínico e gerenciar pessoalmente sua
saúde por meio de ações educativas, terapêuticas e do
acompanhamento individual com os profissionais do SESI/
SC. Os participantes do Programa Grupos de Vida Saudável
começaram a praticar exercícios na academia de ginástica
do SESI/SC instalada na empresa. As academias corporativas
SESI Fitness, instaladas em sete indústrias catarinenses, são
uma novidade do SESI, que estimula os trabalhadores a
deixarem o sedentarismo.
Outra academia funciona na sede da associação dos
funcionários da Tractebel Energia, em Tubarão. Além de
atender aos associados, aposentados e dependentes, a
academia recebe 50 colaboradores da empresa selecionados
pelo setor de medicina do trabalho para um programa
específico de acompanhamento.
NaTractebel, cada colaborador tem metas individuais de
saúde, que são acompanhadas pelo departamento médico.
“As ações de orientação nutricional, de saúde e incentivo
à qualidade de vida se estendem também aos funcionários
terceirizados do Complexo Termelétrico”, destaca Paulo
César da Rosa, coordenador administrativo da Tractebel
Energia. Essas e outras iniciativas da indústria catarinense
revelam que a relação entre empresas e colaboradores
pode ir muito além das obrigações legais, trazendo
benefícios para toda a sociedade.

Q

conquista da qualidade de vida do trabalhador
está diretamente relacionada a uma alimentação
adequada e equilibrada tanto do ponto de vista da
quantidade quanto da variedade. “É preciso disponibilizar
aos trabalhadores informação e oportunidade para
que se alimentem de forma mais saudável e com dietas
apropriadas para o desenvolvimento de suas atividades”,
afirma a diretora de operações sociais do SESI/SC,
Leocádia Maccagnan.
Hábitos incorretos de alimentação podem gerar diversas
doenças, como diabetes, hipertensão, colesterol alto e
obesidade. Segundo dados da Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) o
número de adultos acima do peso já é o dobro do de
pessoas subnutridas – 1,6 bilhões, contra 854 milhões.
Da população acima do peso, 400 milhões são obesos.
De acordo com o Sistema de Vigilância de Fatores de
Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel), um dos mais completos levantamentos
sobre os hábitos de saúde da população já feitos no
país, 60% dos brasileiros estão acima do peso.
Seguindo a tendência de crescimento da incidência dessas
doenças, a educação alimentar e o incentivo à adoção
de hábitos saudáveis ganham destaque como eficazes
instrumentos de orientação sobre a importância da
alimentação para a saúde e como ferramenta de prevenção
desses problemas. As empresas assumem ênfase nesse
contexto como ambientes propícios para a propagação e
conscientização de hábitos saudáveis de alimentação.
Em Santa Catarina, o SESI/SC é referência em serviços de
alimentação para os trabalhadores da indústria. A entidade
oferece diferentes modalidades de atendimento, como
restaurante in company, transporte de refeições, consultoria
nutricional, além de serviços especiais para eventos e de
programas como o Cozinha Saudável. O SESI Alimentação
atende atualmente a 120 empresas do estado. Em 2007,
foram servidas 85 mil refeições por dia pelo serviço
de alimentação do SESI/SC, um crescimento de 21%
em relação ao ano anterior. A meta é alcançar 120 mil
refeições/dia até 2010.
Saúde agora
Além de oferecer condições para um futuro saudável ao
trabalhador, a indústria também atua na assistência médica,

uando o hino nacional brasileiro tocou, foi impossível
para Cleide Maria de Souza Kuhl conter as lágrimas. No alto
do pódio dos Jogos Mundiais da Confederação Esportiva
Internacional do Trabalho 2008, em Rimini, Itália, a funcionária
dos Correios de Blumenau recebeu duas medalhas de ouro
no atletismo, pelos 5 mil e 1,5 mil metros.

Cuidados médicos e odontológicos integram os programas
de saúde do trabalhador e se estendem aos dependentes

odontológica e farmacêutica de seus funcionários,
garantindo a saúde dos indivíduos no presente.
Por isso o SESI/SC desenvolve ações nas áreas de saúde
e segurança do trabalho, odontologia e prevenção e
assistência em saúde. A área de saúde e segurança no
trabalho envolve assessoria e execução de todos os
programas relativos às normas regulamentadoras e
exigidos por lei. Entre eles o laudo técnico de condições
ambientais, audiometria e exame médico ocupacional,
além do sistema de prevenção de perdas auditivas e do
programa de prevenção de riscos ambientais.
No ano de 2007 todas as metas dos programas
de saúde do SESI/SC foram superadas já no mês
de novembro. Foram 328 mil procedimentos de
odontologia, 338 mil atendimentos pelos serviços
de saúde e segurança do trabalho e 112 mil
consultas médicas realizadas, quase o dobro do
ano anterior. A Rede de Farmácias SESI, que é
a maior de Santa Catarina, registrou quase 590
mil atendimentos por mês em 2007, ano em
que foram inauguradas quatro novas lojas.
Em 2008, o SESI/SC está ampliando os serviços da
área de saúde. Os serviços de Gestão de Saúde e
Promoção da Saúde já estão implantados em empresas
pilotos. Entre as novidades está também o serviço de
ergonomia, com foco na melhoria das condições de
saúde e segurança do ambiente de trabalho. Outra
nova atuação na área de saúde é a reabilitação de
industriários afastados do trabalho, por meio de ações
clínicas e ocupacionais.

Cleide chegou aos jogos de Rimini após participar das etapas
local, regional, estadual e nacional dos Jogos do SESI, competição
da qual é pentacampeã nos 1,5 mil metros (invicta desde 2002).
Ela treina diariamente, de segunda a sábado, e dois domingos
por mês, das 7 às 9 horas e sempre participa dos campeonatos
promovidos pelos Correios e pelo SESI.
Vinda de uma família de atletas, Cleide corre desde os 9 anos,
mas aos 16, por falta de incentivo e de condições para investir
no esporte, parou de praticar. Voltou aos 20 anos, quando
começou a participar dos campeonatos internos dos Correios
como namorada de um funcionário da empresa. Após passar
no concurso público, ganhou mais apoio e impulsionou a

esportiva são contabilizados dentro e fora das quadras.
“Os funcionários que participam dessas atividades motivam
seus colegas e levam para a rotina do trabalha os valores
do esporte e o espírito de equipe”, diz Mariângela Kretzer
Martins, chefe da sessão de integração empregado/empresa
dos Correios de Santa Catarina.
Indústria de campeões
Na Tupy, em Joinville, a prática de esportes também é forte
entre os funcionários e os resultados em campeonatos
nacionais e internacionais são a prova disso. Um deles,
em 2006, colocou a equipe da empresa em uma situação
inusitada. Campeões do futebol de campo dos Jogos
Mundiais do Trabalhador naquele ano, ocorridos na Áustria,
os jogadores da Tupy voltaram ao Brasil no mesmo avião da
Seleção Brasileira, desclassificada da Copa do Mundo.

sua carreira de esportista. “Graças ao apoio dos Correios e
do SESI me tornei uma grande atleta e tive a oportunidade
de alcançar resultados expressivos e realizar o sonho de
conquistar uma competição internacional”, declara. “Tenho
35 anos e não posso mais participar de uma olímpiada, mas
a vitória nos Jogos Mundiais representando o Brasil foi tão
emocionante quanto”, completa.
Como a maioria dos trabalhadores que praticam esportes,
Cleide leva para o trabalho a disciplina e a estratégia
de atleta. “No meu dia-a-dia tenho a mesma disciplina,
determinação e motivação que tenho no esporte. Além do
respeito com os colegas, assim como com os adversários”,
diz. A atleta incentiva também a prática de esportes
entre os colegas de trabalho. “Um deles era sedentário
e já corre maratona e outras colegas estão começando
a hidroginástica”, diz orgulhosa. O resultado da prática
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Pesando 76 quilos, Luiz Alberto iniciou uma nova etapa do
seu processo de mudança. Agora os exercícios na academia
têm como objetivo ganhar massa muscular. Atualmente, ele
freqüenta a academia três vezes por semana, por uma hora e
meia e ainda pratica futebol nos dias livres. De segunda a sextafeira, a dieta é seguida à risca. Como consegue se controlar
durante a semana, no sábado e domingo Luiz Alberto abre
uma brecha na dieta e nos exercícios.
Os resultados de tanto esforço ele já sente no dia-a-dia.
Ganhou motivação e disposição para encarar a sua rotina –
trabalha das 5 às 14 horas , vai à academia das 14h30 às 16
horas e depois para a faculdade até as 23 horas. Segundo ele,
para fazer tudo isso com fôlego, dedicação é fundamental. “A
pessoa deve procurar ajuda de profissionais e dedicar toda a
sua força de vontade para alcançar seus objetivos”, indica.

A comemoração, no entanto, era como se a Taça fosse
do Brasil. E era mesmo, pelo menos a conquistada pelo
time da Tupy. A recepção na empresa também foi digna de
Seleção Brasileira. “Um setor inteiro com 2 mil funcionários
parou para receber a equipe”, lembra Jorge Nascimento,
administrador da Associação dos funcionários da Tupy. De
acordo com Nascimento, os colaboradores têm orgulho em
defender a camisa da empresa. Não apenas nos campeonatos,
mas na rotina de trabalho. “O que acontece no esporte
acontece na produção. Os funcionários trabalham com o
mesmo objetivo e comprometimento com que participam
dos campeonatos. A união da equipe nas quadras e campos
se transfere também para a fábrica”, afirma.

Luiz Alberto comprovou na prática o que a ciência vem
afirmando há décadas: a atividade física, aliada a uma
alimentação equilibrada e hábitos saudáveis, oferece uma
série de benefícios, entre eles redução do estresse, controle
de peso, prevenção de doenças cardíacas e de uma série de
outras como osteoporose, artrites e hipertensão. Além da
prevenção de doenças, praticar esportes ou atividades de
lazer faz toda a diferença quando o assunto é o bem-estar.
“Durante a prática de exercícios as pessoas relaxam, aliviam
o estresse, renovam as energias, melhoram a concentração
e o desempenho”, afirma a doutora em Engenharia de
Produção e Ergonomia, Caroline de Oliveira Martins, autora
do livro Programa de Promoção da Saúde do Trabalhador.

Basta mexer o corpo
Para quem não almeja um lugar no podium e nem
recepções calorosas, algumas horas de exercício físico por
semana bastam para trazer benefícios. De acordo com o
Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), quando
o assunto é atividade física os brasileiros são preguiçosos.
Cerca de 30% da população adulta do país é sedentária e
apenas 15,5% pratica exercícios regularmente.

Para os trabalhadores, intervalos para o exercício físico
são importantes para manter a motivação e ampliar o
rendimento. Por isso especialistas afirmam que a atividade
física, ao contribuir para o bem-estar do funcionário,
contribui para o sucesso das organizações. Uma das práticas
mais adotas pelas empresas é a ginástica laboral. “Além de
oferecer um momento de relaxamento ao trabalhador, a
ginástica na empresa atua também como ação preventiva. É
ainda um importante instrumento de estímulo à adoção de
hábitos saudáveis e uma oportunidade para a integração da
equipe de trabalho”, explica Caroline.

Há dois anos, subir escada, correr ou jogar futebol eram
atividades desafiadoras para Luiz Alberto Krüger Rocha Júnior,
técnico em qualidade da Tupy. Com 23 anos e 1,80 metros de
altura, ele pesava 98 quilos e já era considerado obeso, além
de apresentar níveis preocupantes de colesterol e pressão
alta. “Quando percebi que eu não estava bem e entendi que
isso poderia ter conseqüências muito mais graves no futuro,
decidi cuidar da minha saúde”, conta Luiz Alberto.
O técnico procurou ajuda da clínica médica da empresa, e
com orientação de profissionais de saúde passou por um
processo de reeducação alimentar. Em paralelo começou a
freqüentar a academia da Tupy onde, também sob orientação
profissional, investiu em exercícios aeróbicos. Luiz Alberto
mudou sua rotina drasticamente. Tirou os doces e frituras
do cardápio e passou a se exercitar. Oito meses depois o
resultado apareceu na balança: 22 quilos a menos.

Apoio importante
O SESI/SC oferece diversos serviços de
esporte e lazer para as empresas catarinenses,
integrados aos programas e soluções de
alimentação e assistência à saúde. Em 2007, mais
de 78 mil trabalhadores foram beneficiados com
a ginástica laboral. Nas competições organizadas
pelo SESI/SC, se inscreveram cerca de 45 mil
trabalhadores-atletas. E o estado recebeu pela
primeira vez uma competição internacional
do trabalhador: o Campeonato Mundial de
Natação do Trabalhador, que teve a participação
de 150 atletas de nove países.

oenças crônicas no local de trabalho, como
problemas do coração e respiratórios, câncer e diabetes
podem apresentar um custo de US$ 9,3 bilhões ao ano
no Brasil, em 2015. Os números são do relatório sobre
“Prevenção de doenças não transmissíveis no local de
trabalho através de dieta e atividade física”, estudo da
Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fórum Mundial
de Economia (FME).

O relatório aponta também que mais de 20 milhões de
vidas produtivas são perdidas todos os anos nos países
do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) por doenças que
poderiam ser evitadas com a realização de atividades físicas
e adoção de hábitos mais saudáveis. “O papel da empresa
nesse contexto é o de esclarecer o funcionário e, além disso,
desenvolver um ambiente propício para as práticas saudáveis
e de qualidade de vida, ou seja, manter a coerência entre
o que se fala e o que se faz”, avalia Helen Fischer Günther,
consultora em gestão de pessoas.
Soluções simples como programas antitabagismo,
orientação alimentar e incentivo ao exercício físico
podem reduzir os riscos de incidência dessas doenças e
melhorar a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores.
Segundo pesquisa da Universidade de Stanford (EUA),
o comportamento é o fator preponderante para
prolongar ou diminuir a vida. De acordo com o estudo,
a longevidade está relacionada a quatro fatores, com
diferentes pesos – estilo de vida (53%), meio ambiente
(20%), genética (10%) e assistência médica (17%).
Se alterar a genética ainda é um desafio, os demais fatores
determinantes para a saúde e a qualidade de vida podem
e devem ser trabalhados em prol do bem-estar. Para que
essas ações alcancem resultados é necessário, mais do que
promovê-las, integrá-las, unindo soluções e programas que
envolvam todas as pontas do ciclo de desenvolvimento e
satisfação do indivíduo.
É focado na integração desses três fatores – estilo de
vida, ambientes seguros e assistência em saúde – que
o SESI/SC está direcionando suas ações. “As soluções
corporativas são pensadas a partir do contexto
da indústria, para garantir que o trabalhador tenha
melhores condições de vida e isso se reflita nas relações
humanas dentro e fora da empresa”, explica Leocádia
Maccagnan, diretora de operações sociais do SESI/SC.

Medalha no peito e
motivação na indústria

Além da mudança de comportamento,
assistência em saúde é essencial para
garantir o bem-estar

Incentivados pelas empresas, trabalhadores
praticam atividades físicas regulares e participam
de competições esportivas

A
Ginástica laboral
tornou-se
hábito entre os
trabalhadores
da indústria

HÁBITOS SAUDÁVEIS
Nas quatro unidades do Grupo Empresarial Jorge Zanatta,
em Criciúma, cerca de 60 colaboradores com risco de
doenças como hipertensão, diabetes e obesidade estão
aprendendo a cuidar melhor da saúde. Eles participam do
Programa Grupos de Vida Saudável, realizado em parceria
com o SESI/SC, que envolve uma equipe multidisciplinar das
áreas de Saúde e Lazer, formada por psicólogos, orientadores
físicos, nutricionistas, médicos e enfermeiros da entidade.
Com o programa, os colaboradores poderão complementar
o tratamento clínico e gerenciar pessoalmente sua
saúde por meio de ações educativas, terapêuticas e do
acompanhamento individual com os profissionais do SESI/
SC. Os participantes do Programa Grupos de Vida Saudável
começaram a praticar exercícios na academia de ginástica
do SESI/SC instalada na empresa. As academias corporativas
SESI Fitness, instaladas em sete indústrias catarinenses, são
uma novidade do SESI, que estimula os trabalhadores a
deixarem o sedentarismo.
Outra academia funciona na sede da associação dos
funcionários da Tractebel Energia, em Tubarão. Além de
atender aos associados, aposentados e dependentes, a
academia recebe 50 colaboradores da empresa selecionados
pelo setor de medicina do trabalho para um programa
específico de acompanhamento.
NaTractebel, cada colaborador tem metas individuais de
saúde, que são acompanhadas pelo departamento médico.
“As ações de orientação nutricional, de saúde e incentivo
à qualidade de vida se estendem também aos funcionários
terceirizados do Complexo Termelétrico”, destaca Paulo
César da Rosa, coordenador administrativo da Tractebel
Energia. Essas e outras iniciativas da indústria catarinense
revelam que a relação entre empresas e colaboradores
pode ir muito além das obrigações legais, trazendo
benefícios para toda a sociedade.

Q

conquista da qualidade de vida do trabalhador
está diretamente relacionada a uma alimentação
adequada e equilibrada tanto do ponto de vista da
quantidade quanto da variedade. “É preciso disponibilizar
aos trabalhadores informação e oportunidade para
que se alimentem de forma mais saudável e com dietas
apropriadas para o desenvolvimento de suas atividades”,
afirma a diretora de operações sociais do SESI/SC,
Leocádia Maccagnan.
Hábitos incorretos de alimentação podem gerar diversas
doenças, como diabetes, hipertensão, colesterol alto e
obesidade. Segundo dados da Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) o
número de adultos acima do peso já é o dobro do de
pessoas subnutridas – 1,6 bilhões, contra 854 milhões.
Da população acima do peso, 400 milhões são obesos.
De acordo com o Sistema de Vigilância de Fatores de
Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel), um dos mais completos levantamentos
sobre os hábitos de saúde da população já feitos no
país, 60% dos brasileiros estão acima do peso.
Seguindo a tendência de crescimento da incidência dessas
doenças, a educação alimentar e o incentivo à adoção
de hábitos saudáveis ganham destaque como eficazes
instrumentos de orientação sobre a importância da
alimentação para a saúde e como ferramenta de prevenção
desses problemas. As empresas assumem ênfase nesse
contexto como ambientes propícios para a propagação e
conscientização de hábitos saudáveis de alimentação.
Em Santa Catarina, o SESI/SC é referência em serviços de
alimentação para os trabalhadores da indústria. A entidade
oferece diferentes modalidades de atendimento, como
restaurante in company, transporte de refeições, consultoria
nutricional, além de serviços especiais para eventos e de
programas como o Cozinha Saudável. O SESI Alimentação
atende atualmente a 120 empresas do estado. Em 2007,
foram servidas 85 mil refeições por dia pelo serviço
de alimentação do SESI/SC, um crescimento de 21%
em relação ao ano anterior. A meta é alcançar 120 mil
refeições/dia até 2010.
Saúde agora
Além de oferecer condições para um futuro saudável ao
trabalhador, a indústria também atua na assistência médica,

uando o hino nacional brasileiro tocou, foi impossível
para Cleide Maria de Souza Kuhl conter as lágrimas. No alto
do pódio dos Jogos Mundiais da Confederação Esportiva
Internacional do Trabalho 2008, em Rimini, Itália, a funcionária
dos Correios de Blumenau recebeu duas medalhas de ouro
no atletismo, pelos 5 mil e 1,5 mil metros.

Cuidados médicos e odontológicos integram os programas
de saúde do trabalhador e se estendem aos dependentes

odontológica e farmacêutica de seus funcionários,
garantindo a saúde dos indivíduos no presente.
Por isso o SESI/SC desenvolve ações nas áreas de saúde
e segurança do trabalho, odontologia e prevenção e
assistência em saúde. A área de saúde e segurança no
trabalho envolve assessoria e execução de todos os
programas relativos às normas regulamentadoras e
exigidos por lei. Entre eles o laudo técnico de condições
ambientais, audiometria e exame médico ocupacional,
além do sistema de prevenção de perdas auditivas e do
programa de prevenção de riscos ambientais.
No ano de 2007 todas as metas dos programas
de saúde do SESI/SC foram superadas já no mês
de novembro. Foram 328 mil procedimentos de
odontologia, 338 mil atendimentos pelos serviços
de saúde e segurança do trabalho e 112 mil
consultas médicas realizadas, quase o dobro do
ano anterior. A Rede de Farmácias SESI, que é
a maior de Santa Catarina, registrou quase 590
mil atendimentos por mês em 2007, ano em
que foram inauguradas quatro novas lojas.
Em 2008, o SESI/SC está ampliando os serviços da
área de saúde. Os serviços de Gestão de Saúde e
Promoção da Saúde já estão implantados em empresas
pilotos. Entre as novidades está também o serviço de
ergonomia, com foco na melhoria das condições de
saúde e segurança do ambiente de trabalho. Outra
nova atuação na área de saúde é a reabilitação de
industriários afastados do trabalho, por meio de ações
clínicas e ocupacionais.

Cleide chegou aos jogos de Rimini após participar das etapas
local, regional, estadual e nacional dos Jogos do SESI, competição
da qual é pentacampeã nos 1,5 mil metros (invicta desde 2002).
Ela treina diariamente, de segunda a sábado, e dois domingos
por mês, das 7 às 9 horas e sempre participa dos campeonatos
promovidos pelos Correios e pelo SESI.
Vinda de uma família de atletas, Cleide corre desde os 9 anos,
mas aos 16, por falta de incentivo e de condições para investir
no esporte, parou de praticar. Voltou aos 20 anos, quando
começou a participar dos campeonatos internos dos Correios
como namorada de um funcionário da empresa. Após passar
no concurso público, ganhou mais apoio e impulsionou a

esportiva são contabilizados dentro e fora das quadras.
“Os funcionários que participam dessas atividades motivam
seus colegas e levam para a rotina do trabalha os valores
do esporte e o espírito de equipe”, diz Mariângela Kretzer
Martins, chefe da sessão de integração empregado/empresa
dos Correios de Santa Catarina.
Indústria de campeões
Na Tupy, em Joinville, a prática de esportes também é forte
entre os funcionários e os resultados em campeonatos
nacionais e internacionais são a prova disso. Um deles,
em 2006, colocou a equipe da empresa em uma situação
inusitada. Campeões do futebol de campo dos Jogos
Mundiais do Trabalhador naquele ano, ocorridos na Áustria,
os jogadores da Tupy voltaram ao Brasil no mesmo avião da
Seleção Brasileira, desclassificada da Copa do Mundo.

sua carreira de esportista. “Graças ao apoio dos Correios e
do SESI me tornei uma grande atleta e tive a oportunidade
de alcançar resultados expressivos e realizar o sonho de
conquistar uma competição internacional”, declara. “Tenho
35 anos e não posso mais participar de uma olímpiada, mas
a vitória nos Jogos Mundiais representando o Brasil foi tão
emocionante quanto”, completa.
Como a maioria dos trabalhadores que praticam esportes,
Cleide leva para o trabalho a disciplina e a estratégia
de atleta. “No meu dia-a-dia tenho a mesma disciplina,
determinação e motivação que tenho no esporte. Além do
respeito com os colegas, assim como com os adversários”,
diz. A atleta incentiva também a prática de esportes
entre os colegas de trabalho. “Um deles era sedentário
e já corre maratona e outras colegas estão começando
a hidroginástica”, diz orgulhosa. O resultado da prática

Cleide Maria de Souza( à esquerda),
colaboradora dos Correios/SC, competindo
nos Jogos Nacionais do SESI 2008
Foto: Antônio Lima/CNI
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Cuidados para o
presente e o futuro
Foto: José Paulo Lacerda/CNI

Adoção de hábitos saudáveis diminui
riscos de doenças, melhora relações
humanas e reflete positivamente na
produtividade dos colaboradores

Foto: José Paulo Lacerda/CNI

Chave para a sustentabilidade

Pesando 76 quilos, Luiz Alberto iniciou uma nova etapa do
seu processo de mudança. Agora os exercícios na academia
têm como objetivo ganhar massa muscular. Atualmente, ele
freqüenta a academia três vezes por semana, por uma hora e
meia e ainda pratica futebol nos dias livres. De segunda a sextafeira, a dieta é seguida à risca. Como consegue se controlar
durante a semana, no sábado e domingo Luiz Alberto abre
uma brecha na dieta e nos exercícios.
Os resultados de tanto esforço ele já sente no dia-a-dia.
Ganhou motivação e disposição para encarar a sua rotina –
trabalha das 5 às 14 horas , vai à academia das 14h30 às 16
horas e depois para a faculdade até as 23 horas. Segundo ele,
para fazer tudo isso com fôlego, dedicação é fundamental. “A
pessoa deve procurar ajuda de profissionais e dedicar toda a
sua força de vontade para alcançar seus objetivos”, indica.

A comemoração, no entanto, era como se a Taça fosse
do Brasil. E era mesmo, pelo menos a conquistada pelo
time da Tupy. A recepção na empresa também foi digna de
Seleção Brasileira. “Um setor inteiro com 2 mil funcionários
parou para receber a equipe”, lembra Jorge Nascimento,
administrador da Associação dos funcionários da Tupy. De
acordo com Nascimento, os colaboradores têm orgulho em
defender a camisa da empresa. Não apenas nos campeonatos,
mas na rotina de trabalho. “O que acontece no esporte
acontece na produção. Os funcionários trabalham com o
mesmo objetivo e comprometimento com que participam
dos campeonatos. A união da equipe nas quadras e campos
se transfere também para a fábrica”, afirma.

Luiz Alberto comprovou na prática o que a ciência vem
afirmando há décadas: a atividade física, aliada a uma
alimentação equilibrada e hábitos saudáveis, oferece uma
série de benefícios, entre eles redução do estresse, controle
de peso, prevenção de doenças cardíacas e de uma série de
outras como osteoporose, artrites e hipertensão. Além da
prevenção de doenças, praticar esportes ou atividades de
lazer faz toda a diferença quando o assunto é o bem-estar.
“Durante a prática de exercícios as pessoas relaxam, aliviam
o estresse, renovam as energias, melhoram a concentração
e o desempenho”, afirma a doutora em Engenharia de
Produção e Ergonomia, Caroline de Oliveira Martins, autora
do livro Programa de Promoção da Saúde do Trabalhador.

Basta mexer o corpo
Para quem não almeja um lugar no podium e nem
recepções calorosas, algumas horas de exercício físico por
semana bastam para trazer benefícios. De acordo com o
Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), quando
o assunto é atividade física os brasileiros são preguiçosos.
Cerca de 30% da população adulta do país é sedentária e
apenas 15,5% pratica exercícios regularmente.

Para os trabalhadores, intervalos para o exercício físico
são importantes para manter a motivação e ampliar o
rendimento. Por isso especialistas afirmam que a atividade
física, ao contribuir para o bem-estar do funcionário,
contribui para o sucesso das organizações. Uma das práticas
mais adotas pelas empresas é a ginástica laboral. “Além de
oferecer um momento de relaxamento ao trabalhador, a
ginástica na empresa atua também como ação preventiva. É
ainda um importante instrumento de estímulo à adoção de
hábitos saudáveis e uma oportunidade para a integração da
equipe de trabalho”, explica Caroline.

Há dois anos, subir escada, correr ou jogar futebol eram
atividades desafiadoras para Luiz Alberto Krüger Rocha Júnior,
técnico em qualidade da Tupy. Com 23 anos e 1,80 metros de
altura, ele pesava 98 quilos e já era considerado obeso, além
de apresentar níveis preocupantes de colesterol e pressão
alta. “Quando percebi que eu não estava bem e entendi que
isso poderia ter conseqüências muito mais graves no futuro,
decidi cuidar da minha saúde”, conta Luiz Alberto.
O técnico procurou ajuda da clínica médica da empresa, e
com orientação de profissionais de saúde passou por um
processo de reeducação alimentar. Em paralelo começou a
freqüentar a academia da Tupy onde, também sob orientação
profissional, investiu em exercícios aeróbicos. Luiz Alberto
mudou sua rotina drasticamente. Tirou os doces e frituras
do cardápio e passou a se exercitar. Oito meses depois o
resultado apareceu na balança: 22 quilos a menos.

Apoio importante
O SESI/SC oferece diversos serviços de
esporte e lazer para as empresas catarinenses,
integrados aos programas e soluções de
alimentação e assistência à saúde. Em 2007, mais
de 78 mil trabalhadores foram beneficiados com
a ginástica laboral. Nas competições organizadas
pelo SESI/SC, se inscreveram cerca de 45 mil
trabalhadores-atletas. E o estado recebeu pela
primeira vez uma competição internacional
do trabalhador: o Campeonato Mundial de
Natação do Trabalhador, que teve a participação
de 150 atletas de nove países.

Colaboradora da Coteminas

primeira etapa de um amplo projeto de gestão da saúde.
Cruzamos os dados da pesquisa dos funcionários com as
informações do setor de recursos humanos e da clínica
médica. Temos assim um diagnóstico que nos mostra onde
atuar e como orquestrar todas as ações em benefício dos
trabalhadores”, explica Sérgio Pires, diretor da Coteminas.
A partir desse diagnóstico, o SESI/SC implantou um
conjunto de soluções integradas, priorizando o atendimento
às demandas identificadas pelos colaboradores da
empresa. Essas soluções vão desde o atendimento
médico e odontológico gratuito até a oferta de refeições
saudáveis no restaurante da empresa, passando pela
ginástica laboral da qual Elenir é adepta. Foi por meio
de uma campanha informativa promovida na empresa
que ela decidiu se exercitar. Após participar de palestras,
receber material informativo e ser estimulada por faixas
e cartazes espalhados pela fábrica, decidiu iniciar uma
atividade física. “Decidi cuidar de mim, algo que sempre
deixava para depois. Mas agora sinto como o exercício
faz bem para o meu corpo e para a minha cabeça”, diz.
Tranqüilidade em família
Antes de chegar ao trabalho, Elenir deixa a sua filha
Maysa, de 4 anos, na creche da empresa – outro
serviço oferecido pelo SESI/SC. Sem choro ou batepé, a menina se despede da mãe com um abraço
e dezenas de acenos pela janela. Ao contrário de
muitas mães, para Elenir o momento de deixar a
filha na creche significa tranqüilidade e segurança.
“A creche para mim é uma grande satisfação. Não
deixo mais a minha filha em casa porque sei que
todos os dias ela aprende uma coisa nova”, diz.
Na creche, Maysa já aprendeu o alfabeto inteiro, além
dos números, e tornou-se quase uma especialista
em tartarugas, bicho que está estudando desde o
início do semestre. Ela e as outras 105 crianças que

Elenir trabalha há 15 anos na Coteminas (que se chamava
Artex até 2000). Foi o seu segundo emprego. Começou
na empresa controlando a qualidade das peças e três
anos depois participou de um concurso interno, quando
revelou-se um talento do design. Passou então para o
setor de desenhos e recebeu cursos de capacitação.
“Trabalho motivada, pois sinto que a empresa está
preocupada conosco. Não apenas com o nosso trabalho,
mas principalmente com o nosso bem-estar”, avalia.
Assim como Elenir, colaboradores de dezenas de outras
indústrias catarinenses se beneficiam com programas
voltados à saúde e à qualidade de vida. São ações
que demonstram a responsabilidade das empresas
na transformação da rotina de seus colaboradores.
“Não nos preocupamos apenas com a produtividade
e a qualidade do serviço do funcionário. Mas sim com
a saúde do nosso maior patrimônio. Produtividade e
qualidade são resultados do bem-estar das pessoas”,
afirma Sérgio Pires, diretor da Coteminas.
estudam na creche também recebem aulas de inglês
e computação. Além disso, tomam o café-da-manhã,
almoçam no local e tiram uma sonequinha para
esperar os pais.
Quando chega em casa, Elenir estimula a leitura
da filha com os livros emprestados pela biblioteca
da empresa, que é aberta a toda a comunidade de
Blumenau e conta atualmente com cerca de 2,6 mil
livros, além de DVDs e CDs. Em média, 230 pessoas
visitam a biblioteca todos os meses. Para estimular
a leitura entre os colaboradores, a biblioteca é
itinerante, passando pelos locais de trabalho e de
convivência. O retorno tem sido positivo: são 50
livros retirados todos os meses. A biblioteca da
Coteminas foi a primeira instalada no Brasil dentro
do programa SESI Educação para a Nova Indústria.

Os programas do SESI/SC promovem saúde e
qualidade de vida a partir de três abordagens:

Assistência em Saúde

dentro da empresa, também são contemplados com
programas voltados ao ambiente.

O acesso facilitado a medicamentos e à assistência médica
e odontológica de qualidade são fundamentais para a
manutenção da saúde. O SESI/SC oferece à indústria a
estrutura de clínicas, consultórios e ambulatórios equipados e
dimensionados de acordo com a demanda e o atendimento
de mão-de-obra qualificada e orientada para as necessidades
do trabalhador, além de uma rede própria de farmácias que é
a maior do estado.

Serviços do SESI/SC:
Saúde
• Saúde e Segurança no Trabalho: assessoria e execução
de todos os programas relativos às Normas
Regulamentadoras e exigidos por lei (PPRA, PCMSO,
Audiometria, SPPA, Exames Ocupacionais e LTCAT).

Serviços do SESI/SC:

• Ergonomia: assessoria para melhoria do ambiente físico
de trabalho e orientação ao trabalhador.

Saúde
• Odontologia: ampla cobertura assistencial para
o trabalhador e seus dependentes em clínicas
odontológicas próprias e credenciadas, consultórios in
company e unidades móveis.

Educação
• Inclusão da Pessoa com Deficiência: qualificação da
pessoa com deficiência e preparação do ambiente de
trabalho para inclusão.

• SESI Clínica: atendimentos com hora marcada em
diversas especialidades médicas, com conforto e
credibilidade, podendo ser in company ou em unidades
próprias.

Responsabilidade Corporativa
• Gestão do Clima Organizacional: aplicação da Pesquisa
de Clima e gestão dos resultados.

Farmácia
• Dispensação: promoção do acesso facilitado a
medicamentos e serviços de qualidade e seguros.

• Código de Ética: elaboração do documento que alinha
valores e conduta dos trabalhadores.

• Manipulação: opção saudável de cuidado e prevenção
com rigor técnico e matérias-primas selecionadas.
• Atenção farmacêutica: acompanhamento do tratamento
de clientes que fazem uso contínuo de medicações.

Ambientes Saudáveis
O ambiente físico adequado ao desenvolvimento de
pessoas e empresas é aquele em que são respeitadas
as condições estruturais ideais para o desempenho
das funções de cada trabalhador, levando em
conta potencialidades e limitações individuais. Os
relacionamentos de qualidade entre as indústrias e os
públicos de interesse, e ainda entre os colaboradores

• Gestão da Diversidade: valorização da diversidade
no ambiente de trabalho, promovendo igualdade de
oportunidades.

Delegação catarinense nos Jogos Nacionais do SESI

A busca pelo desenvolvimento sustentável
alterou os valores do mercado e a relação
entre organizações e stakeholders
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Soluções Corporativas em Saúde
e Qualidade de Vida – SESI/SC

capital humano: essência do sucesso

N

a última década, o ambiente corporativo passou
a incorporar o conceito de sustentabilidade à gestão
dos negócios, de modo que o equilíbrio entre resultados
econômicos, ambientais e sociais dita o ritmo do
mercado moderno, tornando-se fator estratégico para
a competitividade das empresas. A disseminação desses
conceitos desencadeou um novo ciclo de valorização
do trabalho, em que as pessoas envolvidas no processo
produtivo são consideradas essenciais ao sucesso
das organizações.
Para o superintendente do SESI/SC, Sergio Gargioni, os novos
valores de mercado levam a indústria a uma revisão dos
modelos de gestão. “O jeito de se produzir e fazer negócios
deve estar alinhado aos novos tempos, considerando a
sustentabilidade do mercado e da economia, juntamente
com a do planeta. A indústria que acompanha essa tendência
é aquela que consegue ainda fazer o seu modelo de gestão
ir além do negócio, evidenciando a premissa de que todos
ganham a partir da prática da sustentabilidade”, afirma.
Em Santa Catarina, cada vez mais empresas entendem
que o investimento sistemático em ações integradas que
visem o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores
é essencial ao desenvolvimento sustentável. Esse é o foco
do SESI/SC, que oferece diversos serviços às indústrias,
contribuindo para que as empresas desenvolvam
programas articulados voltados à saúde dos colaboradores.
Estudos comprovam que mais da metade dos fatores
que afetam a longevidade estão associados ao estilo de
vida das pessoas, o que envolve os valores e condutas na
rotina de trabalho, no lazer e na vida em sociedade.
Ao oferecerem informação e oportunidade, as empresas
também estimulam a mudança de comportamento e
transformam vidas. “A empresa, como organização de
pessoas em prol de objetivos, deve propiciar ambiente
satisfatório aos seus colaboradores e, além disso, respeitá-los,
contribuindo para que aqueles seres humanos conquistem
uma vida plena”, diz a psicóloga e consultora empresarial
Suzana de Souza Coelho. “Porém, os colaboradores, também
têm responsabilidade em fazer sua mudança pessoal,
desenvolvendo-se e fazendo crescimento contínuo”, pondera.
Relações transparentes
A valorização dos colaboradores é um importante avanço
registrado também nas relações com outros stakeholders

Valorização dos trabalhadores tornou-se fator fundamental à
sustentabilidade dos negócios, principalmente na indústria

da indústria, como fornecedores, parceiros, clientes,
comunidade e sociedade. Para figurar entre as companhias
com práticas sustentáveis, as empresas catarinenses têm
investido no aperfeiçoamento de governança corporativa,
códigos de conduta e ética empresarial, gestão de crises,
eficiência ecológica e desenvolvimento do capital humano.
A Parati, indústria alimentícia de São Lourenço do Oeste,
é um exemplo de organização que aplica a gestão
sustentável. Com a ajuda do SESI/SC, a empresa criou
recentemente uma coordenadoria de responsabilidade
social empresarial, ligada diretamente à presidência do
grupo. O objetivo é unir todas as ações desenvolvidas
pela empresa para definir metas e alinhar a realização
dessas atividades com as estratégias da Parati. O resultado,
segundo o coordenador de responsabilidade social Jair
Libardoni, é agilidade e foco nos projetos desenvolvidos.
Outra conseqüência destacada é a ampliação do
relacionamento e do comprometimento com os
stakeholders. “Fazemos parte de uma estrutura de
parcerias, que tem objetivos comuns, observandose as Metas do Milênio, com políticas de inclusão,
de qualidade, e responsabilidade”, afirma Libardoni.
Para ele nenhuma empresa pode mais trabalhar sem
observar seus impactos e responsabilidades com a
sociedade. “Acreditamos que não exista mais espaço
para as improvisações ou para a ignorância. Sermos
socialmente responsáveis nos coloca no segmento do
conhecimento e de sua prática”, ressalta. Sob o ponto
de vista estratégico, parece que a gestão sustentável
tornou-se o grande diferencial entre as empresas.

Rotina de trabalhador
Na era da sustentabilidade, colaboradores das indústrias de Santa Catarina
provam que é possível aliar sucesso profissional e qualidade de vida

D

e segunda a sexta-feira, Elenir Venske Delabeneta,
32 anos, moradora de Blumenau, sai de casa às 7 horas
e só retorna perto das 18 horas, após passar o dia no
trabalho. Essa rotina, que para alguns pode parecer
cansativa e desestimulante, é definida por Elenir como
“motivadora e recompensatória”. Isso porque no
trabalho ela não se sente apenas mais uma funcionária,
e sim uma pessoa – valorizada e compreendida nas
suas necessidades físicas, emocionais e sociais.

Os exemplos de Elenir e da indústria em que ela trabalha
ilustram o crescente investimento das empresas em
atender as necessidades de seus colaboradores. Esse é o
modelo de atuação do SESI/SC, que presta consultoria à
Coteminas. “O cuidado com as pessoas e com o indivíduo
é uma forte tendência entre as indústrias. Cada vez mais
as empresas se preocupam em encontrar soluções para
fazer as pessoas felizes no seu trabalho”, aponta Sergio Luiz
Gargioni, superintendente do SESI/SC. O cuidado com os
colaboradores se reflete no desempenho das empresas,
reforçando o tripé do crescimento sustentável: econômico,
social e ambiental.

Na indústria têxtil onde trabalha, Elenir tem a sua disposição
uma série de programas que visam, de forma integrada,
o seu desenvolvimento e a sua satisfação pessoal e
profissional. Através das ações desenvolvidas pelo SESI/
SC na Coteminas, ela e sua família recebem informação e
oportunidade para transformarem suas vidas.
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Elenir Venske Delabeneta

A família de Elenir se beneficia com as lições de alimentação
e também com outras iniciativas da empresa. Todos os
dependentes dos colaboradores são atendidos gratuitamente
pela clínica médica e odontológica da Coteminas. São, em
média, 32 atendimentos por dia, em diversas especialidades
como pediatria, clínica geral e ginecologia. Elenir e os
demais colaboradores também recebem vacinas e têm
preços especiais na Farmácia do SESI conveniada.

Guia de serviços
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Trabalho motivada, pois
sinto que a empresa está
preocupada conosco. Não
apenas com o nosso trabalho,
mas principalmente com o
nosso bem-estar.

Mesmo não sendo uma atleta, Elenir não perde os
eventos realizados na associação dos funcionários
e sempre está na torcida dos campeonatos
esportivos. Outro momento de confraternização
é o almoço no restaurante da empresa, onde são
servidas 1,2 mil refeições por dia. “A comida é
barata, gostosa e balanceada e podemos conversar
com a nutricionista, que está sempre à disposição
para esclarecer as nossas dúvidas”, conta.

Pouco depois de chegar ao seu posto, no setor de
desenvolvimento de amostras da têxtil Coteminas, Elenir
se reúne com os colegas para relaxar o corpo e a mente.
Todos os dias, às 9h30, tem ginástica laboral. Por 10 minutos,
eles fazem exercícios, alongam o corpo, recebem massagem
e dicas de saúde da professora e voltam revigorados para
a estação de trabalho. Como operadora de sistema CAD
(software específico para design), Elenir trabalha sentada, em
frente ao computador. Para evitar problemas decorrentes da
mesma posição durante horas, ela recebeu dicas de postura
e participou de um levantamento recente na empresa que
avaliou a ergonomia de cada local de trabalho.
Elenir também foi ouvida no inventário sobre a saúde e
qualidade de vida dos funcionários, aplicado pelo SESI/SC
junto aos outros 2,2 mil trabalhadores da empresa, que
apontaram suas necessidades de saúde. “O inventário foi a

Elenir (acima) no posto
de trabalho: motivação
vem das oportunidades
proporcionadas pela
empresa, como a biblioteca

Guia de serviços
• Qualidade de Vida Corporativa: melhoria dos
relacionamentos e bem-estar dos colaboradores em
nível individual e coletivo.
• Desenvolvimento de Lideranças: potencializar
competências e habilidades voltadas à
responsabilidade corporativa como forma estratégica
de gestão.
• Certificação Social – AS 8000: desenvolvimento de
um sistema de verificação que garanta a contínua
conformidade com a norma.

O

desenvolvimento humano figura entre os principais pilares da

sustentabilidade. Sem investir nas pessoas, não há país ou negócio de sucesso.
Ciente que tem um papel muito mais amplo do que a simples busca do lucro,
o setor industrial catarinense se mobiliza para promover, de forma eficiente e
criativa, ações que garantam a qualidade de vida de seus colaboradores e dos
demais públicos de relacionamento.
Nesta publicação, mostramos que há muito tempo a relação entre empregadores
e trabalhadores da indústria deixou de ser focada apenas na produtividade. Ao

• Gestão da Responsabilidade Corporativa:
monitoramento dos relacionamentos da indústria
com os públicos de interesse.
• Balanço Social: elaboração do documento que
demonstra, com transparência, a performance de
sustentabilidade da indústria.
• Gestão do Investimento Social: identificação de
causas sociais para o desenvolvimento de programas
sintonizados com o perfil da indústria e alinhados à
realidade social.

longo das últimas décadas, as empresas mais avançadas em termos de gestão
perceberam que existe uma relação direta entre produção, lucratividade e bemestar dos trabalhadores. Principal bem intangível das empresas, o capital humano
vem recebendo atenção especial e cuidados integrais, que garantam saúde física
e emocional às pessoas envolvidas no processo produtivo.
As histórias relatadas nas próximas páginas revelam que as ações voltadas aos
colaboradores têm efeito multiplicador, ou seja, os benefícios proporcionados
pela empresa ao trabalhador geram resultados positivos na família, no bairro e
na cidade em que ele vive. Da assistência médica e odontológica ao incentivo
para adoção de hábitos saudáveis, a indústria busca fornecer informação e criar
oportunidades para que o colaborador possa mudar o estilo de vida, de modo

Estilo de Vida e Mudança
de Comportamento
O SESI/SC tem a preocupação de educar para a mudança
de comportamento, incentivando atitudes preventivas.
Cerca de 53% dos fatores que afetam a longevidade das
pessoas estão associados ao estilo de vida, o que envolve
valores e condutas na rotina de trabalho, no lazer e na
vida em sociedade. Por isso o SESI/SC considera em seus
programas cinco ações determinantes do estilo de vida:
hábitos alimentares, atividade física, controle do estresse,
relacionamentos e comportamento preventivo.

que o bom desempenho no trabalho seja um importante objetivo, mas não o
único. Em quase seis décadas de existência, o Sistema FIESC, com destaque para
o SESI/SC, ajudou a disseminar o conceito de gestão sustentável em milhares
de empresas catarinenses, que tornaram o cuidado com os trabalhadores uma
das principais características do setor industrial. Além de conferirem os impactos
diretos na produção, essas empresas perceberam que políticas voltadas ao bemestar dos colaboradores servem também como um excelente instrumento para
retenção de talentos. Aliadas à gestão eficiente dos negócios e aos cuidados com
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o meio ambiente, essas políticas podem garantir o desenvolvimento sustentável
da indústria catarinense. Boa leitura!

Serviços do SESI/SC:

Alimentação
• Restaurantes in company: implantação e gestão de
restaurantes industriais.
• Refeições Transportadas: produção de refeições para
entrega no local de trabalho.
• Consultoria Nutricional: orientação individual para
uma alimentação equilibrada e saudável.
• Cozinha Saudável: unidade móvel para curso sobre
alimentação saudável e econômica.
Educação
• Educação de Jovens e Adultos: elevação da
escolaridade básica de jovens e adultos trabalhadores.
• SESI Escola: atendimento a crianças em creches, préescolas e no ensino fundamental, em período integral
e parcial.
• Educação Continuada: qualificação customizada de
trabalhadores em áreas do conhecimento importantes
para o desempenho de sua função.

Saúde
• Grupos Vida Saudável: acompanhamento e orientação
para grupos de risco de doenças relacionadas ao
estilo de vida como diabetes, hipertensão e obesidade.

Responsabilidade Corporativa
• Voluntariado Empresarial: assessoria para implantação
de programas de voluntariado empresarial.
• Consumo Consciente: orientação sobre orçamento
doméstico e consumo para sustentabilidade.

Lazer e Atividade Física

Foto: Divulgação/FIESC/Tempo Editorial

Apresentação

• SESI Ginástica na Empresa: 10 minutos de atividade
física no trabalho que estimulam o colaborador a
adotar hábitos saudáveis.
• SESI Esporte: calendário anual de atividades esportivas
em diversas modalidades.
• SESI Fitness: instalação e gestão de academias de
ginástica e musculação corporativas.

Alcantaro Corrêa

• SESI Eventos: organização e execução de eventos
recreativos, esportivos e sociais.

Contribuir para a melhoria das relações
humanas está entre os objetivos do SESI/SC

Presidente do Sistema FIESC
Saiba mais: www.fiescnet.com.br

