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Empresas que valorizam
a liderança feminina obtêm
resultados mais positivos
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A QUALIDADE DE VIDA DEVE
ESTAR PRESENTE EM TODOS OS
MOMENTOS DE NOSSO DIA A DIA!
Se você quer bem-estar para
os seus colaboradores e resultados
positivos para sua
empresa, escolha a Sodexo,
líder mundial em serviços de
Qualidade de Vida.

Pensando nisso, a Sodexo desenvolveu o aplicativo
Mais Saúde, que reúne as principais informações
e orientações para manter uma vida saudável
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RUMO AO CAMINHO CERTO
Os números

não deixam dúvidas: empresas que valorizam a diversidade de gênero
têm ações mais rentáveis e menor volatilidade na
bolsa de valores. E nós, como provedores e especialistas em qualidade de vida, sabemos que a
equidade é o caminho para o bom desempenho
dentro e fora da companhia: quando os talentos
de homens e mulheres são igualmente estimulados e valorizados, todos saem ganhando com
os resultados positivos. Esse é o tema da nossa
Matéria de Capa, o qual está totalmente ligado às
nossas prioridades e aos nossos valores.
Nesta edição, convidamos Márcio Fernandes,
presidente da Elektro, para desvendar as características do ambiente corporativo que colocaram
esta importante distribuidora de energia elétrica

Geraldo França,
Presidente Executivo da Sodexo
Benefícios e Incentivos Brasil

em primeiro lugar no ranking das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Além disso, aproveite
para saber também como os programas de reconhecimento e incentivo estão cada vez mais presentes nas corporações, gerando produtividade e
satisfação, e como eles contribuem para a promoção da qualidade de vida tanto dos profissionais
como de suas famílias. Trazemos também um
tema que sempre gera muitas dúvidas: estudos
apontam que o estresse é algo benéfico a todos.
Independentemente de gênero, idade e função, ele
pode ser um grande aliado no dia a dia e ajudar a
ver com mais clareza os desafios e a encontrar a
melhor solução para a questão. E não para por aí.
Boa leitura!

Juan Pablo Urruticoechea,
Presidente Executivo da Sodexo
On-site Brasil

MAPA

02_NO RADAR
SALVADOR EM FESTA
Com uma identidade visual bemhumorada e o slogan “Com o valerefeição, ao meio-dia, tudo fica com cara
de comida”, a Sodexo despertou no final
do ano passado a curiosidade do público
de Salvador e mostrou os diferenciais do
seu vale-refeição, além de proporcionar às
pessoas experiências de qualidade de vida.
Fizeram parte da iniciativa mais de 11
outdoors, 150 telas de mídia de elevador
distribuídas em pontos estratégicos
da cidade e ainda banners, estandes
e adesivação de escadas rolantes em
shoppings, ofertas exclusivas para
usuários do benefício e a instalação
de um estande-spa em shoppings da
cidade. A ação desenvolvida pela Sodexo
Benefícios e Incentivos impactou
1 milhão de pessoas.
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ONDE VAMOS
COMER HOJE?
A Sodexo Benefícios e Incentivos
traz ao mercado seu aplicativo mobile.
Gratuito na App Store e no Google
Play, o app Sodexo Brasil, que já tem
mais de 200 mil downloads, além de
consulta de saldo, traz um diferencial:
a funcionalidade “shaker ”. A novidade
permite que o usuário escolha de forma divertida o local onde
vai almoçar. Isso porque, ao chacoalhar o celular, o app sugere
os estabelecimentos mais próximos. “O aplicativo é uma forma
de estarmos mais perto dos nossos usuários e levarmos a esse
público recursos que tragam mais praticidade ao dia a dia”,
afirma o diretor de Marketing, Estratégia e Inovação,
Florent Lambert. Acesse:
www.sodexobeneficios.com.br/appmobile.

VOCÊ SABIA?
Que a Revista Vida pode ser acessada
de qualquer lugar? É possível tanto
baixá-la na App Store e no Google Play
como lê-la on-line no seu desktop em
sodexo.com.br/revistavida. A última
edição, aliás, foi um sucesso: mais de 5,5
mil páginas lidas, contabilizando 16 horas
de leitura! A reportagem mais acessada
foi a matéria de capa, sobre a influência de
uma boa alimentação na produtividade
e no engajamento dos colaboradores.
Acesse e acompanhe a nossa Vida!
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POR DENTRO DO DAKAR 2015
Pelo sétimo ano consecutivo, a Sodexo foi
fornecedora oficial dos serviços de alimentação no
Rally Dakar, ocorrido durante 14 dias em janeiro,
entre Argentina, Chile e Bolívia. “Foi uma experiência
única poder viver a intensidade, a complexidade e
acompanhar a vibração da prova. A nossa equipe
fez a diferença e o trabalho foi um sucesso”, recorda
Hubert Visschedijk, chefe de cozinha da Sodexo Onsite Brasil que participou do evento.
3 caravanas rodando
24 horas por dia
6 caminhões-cozinha móveis
3 linhas de autosserviço
para atender 3.000 pessoas
80 colaboradores da
Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, Peru e França

2.200 roupas lavadas
no acampamento

EM NÚMEROS
Serviço 24 horas para competidores e equipe de apoio

28 mil cafés da manhã
25 mil almoços
32 mil jantares
21 mil lanches

QUALIDADE DE VIDA EM PAUTA
Nos dias 5 e 6 de maio, aconteceu em Nova
York a primeira Quality of Life Conference (Conferência
de Qualidade de Vida) realizada pela Sodexo, evento que
engajou um movimento coletivo com mais de 300 líderes
globais que acreditam que focar no bem-estar das pessoas
pode ser um poderoso condutor de performance econômicosocial. “Consideramos qualidade de vida um fator-chave,
ainda amplamente inexplorado, uma nova fronteira em
desempenho coletivo e individual”, explicou Michel Landel,
CEO da empresa. Confira a cobertura completa da
Conferência na próxima edição.

PARA VOCÊ
Além do ambiente físico, o restaurante Gourmand da Sodexo, que
oferece uma gastronomia contemporânea e sustentável, acaba de
lançar o seu site, www.restaurantegourmand.com.br, tornando
a experiência dos consumidores ainda mais prolongada, saudável,
consciente e exclusiva. Na página, é possível acessar boas práticas
cotidianas para tornar o dia a dia mais leve e sustentável, além
de encontrar algumas das receitas 100% sustentáveis que fazem
parte do menu do restaurante. “A página também abriga o canal
do Mais Saúde, no qual o consumidor pode agendar consultas com
nutricionistas e ainda obter orientações sobre saúde e bem-estar ,”
acrescenta Vanessa Olante, gerente de Produto, responsável pela
marca Gourmand. O conteúdo do site, que pode ser acessado por
tablets, desktop/notebook e smatphones, pode ser compartilhado
tanto no Facebook como no Twitter, para que mais pessoas sejam
impactadas por um estilo de vida saudável e sustentável.

PARA TER MAIS SAÚDE
Após um criterioso desenvolvimento, a
Sodexo lança o aplicativo Mais Saúde, que
tem a função de estimular as pessoas a
cuidarem da sua saúde. “Um dos principais
diferenciais do aplicativo é a capacidade
de monitorar pontos que medem a nossa
qualidade de vida – e não apenas se o
indivíduo se alimentou bem ou se ingeriu
a quantidade recomendada de água por
dia”, explica Danielle Fraga, nutricionista da
Sodexo e coordenadora do Programa Mais
Saúde. Entre as funções destacam-se o
gerador de rótulos da refeição, medição da
hidratação, contador de passos e Instalife
(que possibilita publicar fotos, dicas e
mensagens nas redes sociais). “Todas as
funcionalidades do app geram relatórios
que auxiliam as pessoas a visualizarem as
suas rotinas e adequá-las para um dia a dia
mais saudável”, conclui Danielle. Gratuito e
acessível para todos, o app está disponível
nas App Store e Google Play.

04_BEM VIVER

O ESTRESSE É UM GRANDE
Aquilo que nos tira do sério pode ser também a

A fibromialgia,
que envolve dores
musculares, fadiga
e indisposição,
também pode ser uma
repercussão do estresse

solução de um problema. Prazos apertados no trabalho, contas a vencer
com recursos insuficientes e o caos do trânsito são o retrato de uma
vida estressante e temida pela maioria das pessoas. Mas o fato é que
estamos preparados para enfrentar as dificuldades, e a prova disso são
as reações do organismo a essas provocações do cotidiano. Nesses momentos, surge a ansiedade, e a adrenalina é liberada, aceleram-se os
batimentos cardíacos e a memória funciona melhor. Tudo isso para que
possamos tomar as decisões com mais rapidez, aproveitando da melhor
maneira as informações disponíveis para reagir ao problema. Esse é o
estresse bom, a pressão que faz bem e garante a sobrevivência.
Mas por que para tanta gente esses efeitos positivos são revertidos em prejuízos para a memória e para a saúde? A resposta está
na duração da situação estressante e também nas formas como se
reage a ela. “A adrenalina e o cortisol, hormônios que fortalecem o
sistema imunológico e permitem reações cerebrais mais rápidas, entram em ação nas situações de risco. Se nos estressamos demais, no
entanto, os efeitos benéficos acabam revertidos, com o surgimento de
problemas físicos e psicológicos, a exemplo de depressão, obesidade e
diabetes”, pontua Danielle Fraga, nutricionista da Sodexo e coordenadora do Programa Mais Saúde.
O estresse pode, portanto, mostrar sua face boa ou má. O mais
importante é que se pode escolher com qual das duas ficar. Mas não
se faz a melhor escolha sem estar consciente do que está acontecendo. Cristina Pedruzzi, médica especializada na área de família e
comunidade, afirma que podemos saber quão estressados estamos e,
a partir daí, aproveitar os benefícios e controlar os efeitos negativos.
“É preciso esclarecer que o estresse é uma reação saudável do corpo. Surge quando estamos em uma entrevista, quando iniciamos um
novo emprego ou recebemos uma promoção, por exemplo. A agitação
e a ansiedade iniciais fazem com que você enfrente esses desafios”,
pontua a médica.
Perceber o exato momento em que o corpo entrou em estado de
prontidão para reagir a um evento desse tipo pode parecer difícil, mas
é possível quando o indivíduo se mantém consciente de que essas
situações acontecem frequentemente. “Autoconfiança e frieza são
importantes. Quem se vale do estresse bom consegue pensar antes
de agir. E quando tem bom desempenho nas horas críticas, a pessoa
ganha confiança e entra em um ciclo positivo de vitórias e novas superações. Um dos motivos do fracasso é o medo de não dar certo.
Sob os efeitos negativos do estresse, a fala fica cortada e o raciocínio,
prejudicado”, salienta Cristina.

“Autoconfiança e frieza são
importantes. Quem se vale
do estresse bom consegue
pensar antes de agir ”,
Cristina Pedruzzi - médica especializada
na área de família e comunidade

Carolina Gasperin, psicóloga especializada
em Saúde Coletiva, destaca que, quando a pessoa fica sob o efeito do estresse por períodos
prolongados, além dos prejuízos para a saúde,
ela perde a sensibilidade a respeito da sua condição e assim tem dificuldade de planejar a vida
diante dos problemas. “O limite é tênue entre o
que motiva e desafia e o que adoece. O trabalho pode ser fonte de prazer e crescimento, mas
se a pessoa leva os problemas para casa e não
consegue descansar com a família, está sofrendo e pode adoecer ,” afirma Gasperin.
No mundo em que se busca realizar metas
de forma cada vez mais acelerada e em ambiente competitivo, é fácil sucumbir às tensões. Mas
a médica Cristina Pedruzzi alerta que a melhor
alternativa continua sendo encarar os desafios
de forma tranquila e equilibrada, considerando,
sempre, a possibilidade de mudar de ideia e iniciar a busca por outros objetivos. “No estresse
crônico, a pessoa perde a sua capacidade crítica; por exemplo, não tem noção de que possui
limites e acaba achando que pode dar conta de
uma quantidade excessiva de trabalho em um
só dia, quando na verdade está diante de uma
demanda equivocada.”
SAÚDE E PRAZER
A solução para viver livre do estresse crônico e se beneficiar daquele estado inicial de prontidão para resolver problemas é um conjunto de
antigos conselhos: manter um estilo de vida
saudável e buscar atividades que deem prazer.
A combinação de alimentação balanceada, atividades físicas, boas noites de sono e distância
do álcool excessivo e do fumo tem efeitos excelentes no combate às tensões cotidianas.
“O estresse ruim leva a pessoa a preferir
alimentação incorreta, com excesso de gorduras e açúcares, por exemplo. A dieta saudável
ajuda a aproveitar o estresse bom”, ensina a
nutricionista Danielle Fraga. Nesse sentido, ela
destaca alguns alimentos benéficos, a exemplo da alface e das oleaginosas. “As fontes de
selênio e zinco vão favorecer as atividades cerebrais. Outro cuidado é com o sono. Um copo
de leite quente com mel antes de deitar, uma
maçã na ceia e chá de camomila são aliados
para dormir melhor ,” indica. Corpo e mente
bem-cuidados ficam preparados para enfrentar e vencer novas batalhas.
:)

O que você faz para relaxar?
Marque suas fotos
com #vidasodexo

ALIADO

Sempre que o corpo entra em estado de
prontidão para enfrentar uma ameaça,
surge uma chance de ter sucesso

06_SOB MEDIDA

LADO
A LADO
Hospital Santa Paula humaniza atendimento
com serviços personalizados para pacientes,
familiares e funcionários

Um corpo médico competente e equipamentos com tecnologia avançada são, indiscutivelmente, fundamentais
para a qualidade dos serviços hospitalares. Mas há alguns anos um aspecto tem chamado a atenção e os investimentos de diversos grupos de
saúde: a humanização do atendimento. Uma série de diferenciais criam
um ambiente mais propício à cura, considerando as necessidades dos
pacientes, no que diz respeito à saúde física, mental e espiritual. Nesse
processo, estão envolvidas questões estruturais, ligadas à ambientação de quartos e áreas comuns, atividades artísticas e de socialização,
terapias complementares e nutrição.
No Hospital Santa Paula, reconhecido como um dos melhores centros oncológicos de São Paulo (SP), a humanização criou um ambiente
acolhedor que permite maior leveza no tratamento de câncer e de outras patologias, proporcionando mais qualidade de vida aos pacientes.
George Schahin, diretor-presidente do hospital, explica que humanizar
não seria possível sem que houvesse uma estrutura eficiente de serviços. “O acolhimento é fundamental, mas, para isso, precisávamos de
bons parceiros. Fomos o primeiro hospital de São Paulo a terceirizar
a alimentação para um especialista. Sem essa estrutura, a excelência
neste serviço não seria viável”, comenta.
E é aí que entra a parceria entre o Santa Paula e a Sodexo, que opera
os serviços de nutrição do hospital há 20 anos. “Cada paciente recebe
refeições sob medida, que atendem as necessidades nutricionais e as
preferências pessoais, ou seja, as dietas unem saúde e bem-estar, um
diferencial importante no processo de tratamento e cura. As nutricionistas clínicas visitam os pacientes logo após serem recebidos no hos-

Leia a extensa reportagem sobre
a humanização do Hospital Santa Paula
feita pela revista da Sodexo americana

Espaço Vive Café,
uma cafeteria
com produtos
e atendimento
especial

Lounge dedicado
aos médicos

pital e elaboram dietas personalizadas. Além
do sabor, a grande preocupação é com a apresentação dos alimentos, pois esses atributos
fazem com que o momento da refeição seja
muito especial”, explica Sandra Passos, diretora
dos Segmentos Saúde e Educação da Sodexo
On-site Brasil.
A cozinha funciona 24 horas por dia e possui 45 funcionários, que preparam diariamente 520 refeições, em média, para pacientes
internados, ambulatoriais e visitantes, 300
para médicos e mil para as equipes do hospital. As refeições são servidas em espaços administrados pela Sodexo: o Gourmand, restaurante sustentável da empresa que atende aos
visitantes e acompanhantes; dois Vive Cafés,
uma cafeteria com produtos e atendimento
especial; Lounge, serviço especializado para
médicos; e o Sabor Brasil, restaurante para os
colaboradores do hospital.
SERVIÇO 5 ESTRELAS
A estrutura de funcionamento do hospital
é a de um hotel cinco estrelas, com diversos
serviços que atendem as necessidades de pacientes e familiares. Desde a recepção pelo

concierge até a alta médica, o paciente é acompanhado por uma equipe de hospitalidade. A pessoa em tratamento é atendida em todas as
suas demandas e desejos. Entre os serviços disponíveis estão assistência pessoal, cabelereiros (incluindo prova de perucas), alimentação
e lavanderia, pedidos de compras especiais e cultos religiosos.
“Nossos serviços são avaliados por meio de uma pesquisa de satisfação realizada todos os meses com os pacientes da emergência
e internos. São cem perguntas, então podemos detalhar as demandas. Quanto mais atenção o paciente recebe, maior é a sua percepção de que está em um ambiente acolhedor. Além disso, fazemos
pesquisa de clima com os funcionários. A satisfação deles também
reflete no bom atendimento das pessoas em tratamento”, ressalta
Schahin. O Hospital Santa Paula tem 900 colaboradores diretos e
cerca de 500 terceirizados.
VOCAÇÃO
Fundado em 1958, o Hospital Santa Paula alcançou a excelência
nos serviços e hoje recebe mais de 100 mil pacientes por ano. O Instituto de Oncologia Santa Paula foi inaugurado em 2000, e em 2013
começou a funcionar o novo centro ambulatorial de oncologia, com
4,3 mil metros quadrados. O centro possui 12 consultórios, 24 salas
de quimioterapia, duas salas de radiação e uma área de convivência
integrada. “Realizamos constantes obras de ampliação e manutenção, e a nossa qualidade é reconhecida. Uma das conquistas é o nível
três em excelência da ONA (Organização Nacional de Acreditação)”, finaliza George Schahin.
:)

08_PONTO DE EQUILIBRIO

SEIS

EM UM
Como tangibilizar a qualidade de vida no
ambiente de trabalho? Conheça as dimensões
que contribuem para o desenvolvimento das
pessoas dentro das corporações

Nem só de saúde

e bem-estar é feita a qualidade de
vida. Para afirmar que uma pessoa vive com qualidade, é preciso
considerar os aspectos físico, mental, psicológico e emocional, além
do acesso a serviços de saúde e educação e bons relacionamentos
sociais. As melhores condições de moradia e um ambiente de
trabalho confortável não vão significar plena satisfação se o ser
humano não puder desenvolver amizades em saudáveis círculos
sociais, por exemplo.
A integração de todos esses aspectos é prevista pelo conceito de
qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde, que considera o
tema a partir das percepções e expectativas individuais e dentro do
contexto cultural. “Como fornecedora de serviços nessa área, a Sodexo
considerou todos esses aspectos para definir as seis dimensões que
vão atender plenamente as pessoas em seu ambiente de trabalho.
Diante da relevância do tema, fica clara a nossa singular missão de
contribuir para o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional”, avalia
Florent Lambert, diretor executivo de Marketing, Estratégia e Inovação
da Sodexo Benefícios e Incentivos no Brasil.
“As dimensões da qualidade de vida definidas pela Sodexo refletem
as necessidades das pessoas e suas expectativas nos contextos
culturais em que vivem. Conseguimos traduzir as tendências mundiais
por serviços nessa área e trazemos para o Brasil propostas inovadoras
para melhorar a vida das pessoas no ambiente de trabalho e na vida
pessoal”, ressalta Fernando Santa, diretor de Marketing e Planejamento
Estratégico da Sodexo On-site no Brasil.
Para Fernando, é fundamental o equilíbrio das ações em todas
as dimensões, mas, neste momento, duas são as mais demandadas
pelas empresas: melhoria do ambiente físico e crescimento pessoal
dos trabalhadores. “E, nos próximos anos, acreditamos que serão
ainda mais valorizadas as ações pelo reconhecimento dos profissionais
e a eficiência das estruturas e dos ambientes. Em contextos de
dificuldades econômicas, e com custos de produção maiores, as
empresas entendem que o sucesso depende desses aspectos.” Conheça
em detalhes as seis dimensões da qualidade de vida da Sodexo e de que
maneira esses conceitos são traduzidos em motivação de pessoas e
resultados para empresas:

Assista a mais conteúdo
sobre a qualidade de vida
e suas seis dimensões

INTEGRAÇÃO SOCIAL
Os serviços da Sodexo permitem que as empresas ofereçam aos colaboradores a possibilidade de consumir arte
em cinemas, teatros e casas de shows sem comprometer o rendimento. Além da contribuição para o desenvolvimento cultural, esses benefícios têm repercussão
no engajamento no trabalho.

5,3 mil
empresas inscritas
no vale-cultura:
uma injeção de R$ 25
bilhões nas cadeias
produtivas do setor
cultural

FACILIDADE E EFICIÊNCIA
Nessa dimensão, é considerada a importância de tudo o que impacta a capacidade das pessoas de realizar atividades
com facilidade, eficiência e interrupções
mínimas. Com esse objetivo, algumas das
ofertas da Sodexo são os serviços de recepção e também os fitness centers dentro das companhias.
A
prática
constante de
atividade física é
reconhecidamente uma
das maneiras mais eficazes
de o profissional render
mais e melhor
dentro e fora da
empresa

SAÚDE E BEM-ESTAR
Promover um estilo de vida saudável por meio de
uma dieta equilibrada e exercícios físicos é a base
das demais conquistas para viver com qualidade.
Na oferta de benefícios da Sodexo, os funcionários
das empresas têm acesso a uma ampla seleção
de alimentos. O programa é implementado em
empresas, hospitais, universidades e escolas.

Programas como
o Mais Saúde, da
Sodexo, reduzem
em 54% casos de
hipertensão e 47%
casos de diabetes

CRESCIMENTO PESSOAL
A qualificação permite o progresso profissional,
questão crucial quando o assunto é a qualidade
de vida. Pequenas e médias empresas podem
investir no crescimento dos funcionários com o
sistema de vouchers de treinamento da Sodexo,
com cursos técnicos e de línguas estrangeiras,
por exemplo.
A Sodexo
gerencia
um programa de
reinserção social para
presidiários no Reino
Unido que reduziu as
taxas de reincidência
criminal
em 7,5%.

RECONHECIMENTO
Quando o profissional sente-se verdadeiramente
valorizado, as repercussões são positivas para o
seu desempenho na empresa. A Sodexo tem campanhas de incentivo e reconhecimento personalizadas
80% dos
para diferentes culturas
profissionais são
empresariais.
mais produtivos
quando
reconhecidos.

BEM-ESTAR FÍSICO
Conforto e segurança são requisitos básicos da qualidade
de vida. A Sodexo leva aos ambientes corporativos alto
padrão em manutenção predial, e o resultado são espaços de
trabalho confortáveis e seguros. A excelência também chega
aos hospitais, com serviços de bio-limpeza e esterilização,
evitando infecções hospitalares.

O controle da
temperatura no
trabalho reduz em
44% os índices de
erros cometidos pelos
profissionais.

Fonte: Ministério da Cultura
(2014), Sodexo (2013-2014),
Gallup, “Linking Environmental
Conditions to Productivity”,
Cornell, 2004”
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RUMO AO TOPO
Levantamento em mais de 4.000 empresas em
todo o mundo conclui: companhias com mulheres
nas diretorias e gerências têm melhor desempenho

O mais recente relatório
da Thomson Reuters, agência de notícias
multinacional, mostra que a maior diversidade de gênero nas empresas está correlacionada com menor volatilidade e ganhos semelhantes ou melhores no preço das ações. A
análise foi realizada em mais de 4.000 companhias de capital aberto de vários setores.
O resultado confirma o que vários estudos têm mostrado há mais de uma década:
que a presença das mulheres nos conselhos
de administração melhora o desempenho
corporativo. Um dos levantamentos da Catalyst – organização sem fins lucrativos que
atua pela ampliação das oportunidades para
as mulheres e tem escritórios em Austrália,
Canadá, Europa, Índia, Japão e Estados Unidos – descobriu que o aumento no número de
mulheres em diretorias e cargos executivos
se reflete em maior retorno sobre patrimônio
líquido, vendas e capital investido.

O novo relatório Thomson Reuters também indica
que, pela primeira vez, mais da metade das empresas de
capital aberto têm pelo menos 10% de mulheres nos conselhos.
Porém, a desigualdade ainda permanece. Para confirmar o que muitas
vezes se apresenta de maneira sutil e não tão evidente – a exemplo da
depreciação dos salários das mulheres e do privilegiado acesso dos homens aos cargos mais altos nas empresas –, o último levantamento do
Fórum Econômico Mundial sobre equidade de gênero avaliou a situação
em 142 países e cravou: serão necessários mais 80 anos para que se
alcance a igualdade em todo o mundo . A posição do Brasil no ranking
demonstra que, por aqui, há muito que ser feito para se obter o equilíbrio, e houve piora na comparação com o estudo anterior: o País está
na 71ª posição, enquanto em 2013 ocupava a 62ª.
O caminho para a equidade é longo e a lacuna notável em diversas
áreas, como economia e política. O mercado de trabalho talvez seja o
espaço em que as discrepâncias são mais claramente observadas e,
por isso mesmo, surgem oportunidades objetivas de corrigir distorções. Algumas empresas já estão atentas para a questão de gênero,
e uma conclusão é corrente: quando os talentos de homens e mulheres são igualmente estimulados e valorizados, a empresa e
seus colaboradores têm resultados positivos.
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PROCESSO HISTÓRICO
Na Sodexo, o papel da liderança feminina é valorizado, e os números mostram
o quanto a companhia avançou nessa
questão: enquanto no Brasil existem apenas 9% de mulheres em boards (conselhos)
das empresas, de acordo com o Fórum
Econômico Mundial, na Sodexo as mulheres representam 38% do board em todo o
mundo. Para debater o tema, a companhia
realizou, desde o ano passado, duas edições do painel Liderança Feminina, em São
Paulo, com a participação de executivos de
vários segmentos de atuação e personalidades que estudam o tema no Brasil e nos
Estados Unidos. Cynthia de Almeida, jornalista especializada no universo feminino, foi
mediadora do primeiro debate e destacou
o processo histórico de tomada de consciência das desigualdades entre os gêneros.
“Como muitas mulheres da minha geração,
passei a carreira profissional sem prestar
muita atenção à questão de gênero. Essa
foi uma falha da geração pós-feminismo,
que chegou ao mercado de trabalho com
portas de alguma forma abertas. Imaginava que chegaria à liderança naturalmente,
conforme fosse cumprindo pós-graduação.
Não foi isso que vi na prática”, comenta a
jornalista. O segundo painel, realizado no
último mês de março, foi organizado pelo
PWN – Professional Women’s Network, associação presente em diversos países ao
redor do mundo e que defende o avanço das
mulheres em posições de liderança. Um dos
palestrantes, Sergio Averbach, presidente
da Korn Ferry Brasil e América do Sul, fez
uma apresentação interativa e convidou as

mulheres presentes a participarem de dinâmica para identificar as principais características do estilo de liderança feminina que
devem ser potencializadas.
Para Juan Pablo Urruticoechea, presidente executivo da divisão Sodexo On-site
Brasil, as organizações que valorizam a
diversidade possuem melhores resultados,
são mais saudáveis e se colocam no mercado de forma mais competitiva. “Das nossas
três diretorias de operações no Brasil, duas
são chefiadas por mulheres. No mundo, das
seis diretorias de operações, três estão sob
o comando de mulheres. A busca por esse
equilíbrio entre os gêneros contribui para
a evolução dos nossos resultados”, destaca
Urruticoechea. A opinião é compartilhada
por Rogério Bragherolli, diretor executivo de
Recursos Humanos da divisão Sodexo Benefícios e Incentivos. “Oferecemos posições
estratégicas ocupadas por mulheres em
nossas equipes de gestão. Como companhia, asseguramos que recebam diretrizes,
missões e responsabilidades operacionais
iguais às de qualquer outro líder. Para nós,
a diversidade entre gêneros nas equipes é
uma fonte de desempenho e inovação.”
Andreia Dutra,
diretora executiva
de Recursos
Humanos da
divisão Sodexo
On-site

RANKING – GLOBAL GENDER GAP REPORT 2014
O levantamento do Fórum Econômico Mundial
mostra como está a equidade de gênero nos
países e aponta piora de desempenho do Brasil
1 Islândia

12 Alemanha

2 Finlândia

16 França

3 Noruega

20 Estados Unidos

4 Suécia

71 Brasil*

5 Dinamarca

142 Iêmen

ONDA DE MUDANÇA
A comparação com diferentes países revela
níveis distintos de evolução da equidade de gêneros, mas alguns aspectos são semelhantes.
Pamela McLean, CEO do Hudson Institute of Coaching – com sede na Califórnia e uma rede de
coaches nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa e na Ásia –, foi convidada especial
do debate e revelou que a diversidade está na
agenda de muitas empresas. “A evolução está
acontecendo, e as mulheres usam ingredientes
especiais para continuar esse movimento. Elas
têm a habilidade de manter conexões, de ver a
verdade, além de graça e força. São essas qualidades que venho observando durante toda a
minha experiência em coaching”, ressalta.
Com sólida carreira em posições de liderança, Andreia Dutra, diretora executiva de Recursos Humanos da divisão Sodexo On-site e uma
das debatedoras do painel, destaca diferenciais
femininos que, em sua avaliação, são valiosos
no trabalho e na vida pessoal: “Homens e mulheres têm competências equivalentes, mas as
mulheres destacam-se por algumas características, entre as quais a capacidade especial de
cuidar das pessoas, a forte intuição e o talento
para motivar equipes”.
Pamela McLean levanta um ponto fundamental para a conquista da equidade e que
tem a ver com motivação pessoal: as mulheres
devem assumir o direito à liderança. “É preciso
ter consciência disso, ter senso da própria competência. Sentir-se à vontade para negociar salários, por exemplo, e pedir feedback a pessoas
que realmente interessam”, sugere McLean.
A CEO do Hudson Institute of Coaching toca
em um ponto crucial, que estudos de universidades ao redor do mundo demonstram ser uma

SODEXO NO MUNDO
A Sodexo ganhou diversos prêmios em
reconhecimento a suas conquistas pela
diversidade e igualdade dos sexos ao redor do
mundo. O governo francês, por exemplo, nomeou
a empresa como a companhia número um em
igualdade de gênero no país.
Crescimento da participação de mulheres entre
as 300 principais gerências da empresa:

17%
2009

20%
2011

23%

2014

As mulheres na Sodexo representam:

43% do Comitê Executivo
38% do Board
*Em 2013, o país ocupava a 62ª posição

25%

2015

Veja mais fotos do Painel
sobre liderança feminina
realizado pela Sodexo

CARREIRA

BRASIL TECNOLOGIA

18%

das empresas têm
mulheres em cargos
top managers

ONDE
ESTÃO AS
MULHERES

Usuários de internet:

Usuários de
telefone móvel

40%
Mulheres

59%

das
empresas têm
participação
acionária feminina

Mulheres
Homens

80%
77%

41%
Homens

Taxa de desemprego

9,1%

4,9%

Mulheres

Homens

9%

dos postos em
boards das empresas
são ocupados por elas

EDUCAÇÃO
Estudantes
de nível
superior em
Ciência e
Tecnologia

Graduados
em Ciência e
Tecnologia
Mulheres
Homens

Possibilidade de
crescimento e
liderança de
mulheres na
carreira (em uma
escala que vai de
1 a 7)

4

31%
69%

nota

Percentual de PhD na área

49%

51%

Mulheres

Homens
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característica desfavorável do comportamento feminino quando se pretende conquistar espaços, sobretudo no ambiente de trabalho. A Carnegie
University comprovou que homens recém-saídos da universidade negociam salários oito vezes mais frequentemente do que as mulheres. Isso
gera diferença positiva de 7,4% em relação ao salário ao longo da carreira.
“Como as mulheres podem aprender a negociar? Acreditando em si
mesmas, conscientes de que podem pedir mais porque merecem. Os homens têm habilidades superestimadas quando comparados às mulheres.
Se você pergunta a uma mulher porque ela atingiu o sucesso, ela vai dizer
que foi porque trabalhou duro e teve ótimas equipes. Se fizer a mesma
pergunta a um homem, ele responde tranquilamente: eu mereço! Temos
de aprender com eles”, pontuou Pamela.
Cynthia de Almeida defende que a conscientização é o primeiro passo para resolver as desigualdades. “Neste sentido, temos avançado. No
último ano, cresceram tanto o debate em torno do tema quanto o engajamento de mulheres”, comenta. A jornalista, que mantém um observatório das questões que envolvem o universo feminino no blog Mulheres
Incríveis, revela que tem colhido relatos de executivas sobre boas práticas
empresariais. “Algumas práticas são interessantes, entre as quais a ga-

rantia da oferta, aos recrutadores, da mesma quantidade de candidatos
homens e mulheres. O mesmo processo se repete em termos de promoção. Algumas empresas também oferecem projetos diferenciados para
mulheres na fase em que voltam da licença-maternidade, para garantir
que tenham uma atividade que exija menos horas de dedicação e menos
viagens durante um período”, detalha.
EDUCAÇÃO: IMPULSO PARA AS CONQUISTAS
O Brasil caiu nove posições no ranking sobre equidade de gênero do
Fórum Econômico Mundial – do 62º para o 71º lugar –, reflexo da situação
desfavorável das mulheres nas áreas econômica e política, em razão da
depreciação dos salários e da pouca representatividade política.
O levantamento mostra que, no País, os homens graduados são a
maioria, representando 69% nas universidades. Já entre os PhDs, as mulheres têm percentual de 51% e os homens, 49%. As pesquisas nacionais
também confirmam que a educação é o ponto forte no processo de conquista da equidade. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a escolaridade média das mulheres em áreas urbanas é
de 9,2 anos, enquanto a dos homens alcança 8,2 anos de estudo.
:)
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UMA CONSTRUÇÃO
COLETIVA
Conheça as características do ambiente
corporativo que colocaram a Elektro em primeiro
lugar entre as melhores empresas para trabalhar

O bom ambiente de trabalho é uma das características mais valorizadas por profissionais de todas as áreas,
mas não é algo fácil de conseguir com bases sólidas e consistência.
Como diz o ditado, “cada cabeça é um mundo”, e, quando se trata
de um grupo de pessoas convivendo em espaços restritos, cada um
com seus humores e disposições, como fazer com que o clima se
mantenha agradável? Envolver todos os colaboradores em torno do
conjunto de valores corporativos, desenvolver bons relacionamentos
e oferecer uma boa estrutura física são desafios das empresas, mas
não podem surtir efeito no clima sem a colaboração de todos.
Conquistar um ambiente saudável é, portanto, uma construção
coletiva. Esse é o diferencial da Elektro, distribuidora de energia elétrica com atuação em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. O modelo
de gestão da empresa, orientado para pessoas e para a humanização,
levou a Elektro a conquistar em 2014, pela terceira vez consecutiva,
o título de melhor empresa para trabalhar do País – a número um nos
rankings da Great Place to Work/Época e do Guia Você S/A, com Índice
de Felicidade de 95,8.
Quem percorre as instalações da Elektro percebe os diferenciais
da estrutura física que sugerem: o clima na empresa é mais leve e
integrativo. Isso porque uma das providências foi retirar as barreiras
físicas da comunicação. O layout dos escritórios não tem salas fechadas nem mesmo para os gestores. Em um lugar assim, as pessoas se
aproximam mais facilmente para tirar dúvidas e alinhar expectativas.
A abertura para a participação envolve todos os cargos, desde a
liderança, e é algo estimulado no cotidiano. Em reuniões diárias, todos têm oportunidade de expor opiniões e sugestões. Para discutir
estratégias e alinhar expectativas, é realizado, anualmente, o Diálogo
Estratégico, evento interativo para todas as equipes.
Tudo o que é definido em conjunto fica registrado no quadro Gestão à Vista. A peça é instalada em todas as áreas da empresa e divulga – com riqueza de dados e textos de fácil compreensão – a estratégia e os resultados, garantindo a transparência de todo o processo e a
participação dos colaboradores na tomada de decisões.
 	
“O reconhecimento dos colaboradores é diário, e também
temos programas estruturados que reconhecem as boas ações e novas ideias. Além disso, desenvolver pessoas é um dos nossos pilares
e temos diversas práticas com essa finalidade, estendidas a todos
sem exceção. Mas a preocupação vai além dos colaboradores. Temos
um evento que conta com a participação das famílias”, pontua Márcio
Fernandes, presidente da Elektro.

DIÁLOGO ABERTO
A proximidade da liderança com os times
e a preocupação da Elektro com o crescimento de cada um, diferenciais da empresa
atualmente, foram reforçadas justamente a
partir de sugestões dos colaboradores nas
pesquisas de engajamento realizadas para
o Great Place to Work (GPTW) e a Fundação
Instituto de Administração (FIA). A prioridade
dos líderes é, portanto, garantir que não haja
obstáculos na comunicação do topo para a
base e vice-versa. Essa atitude é estimulada
pelo presidente, que dedica mais de 70% do
seu tempo para conversar com as pessoas.
“Queremos influenciar o mercado para
que outras empresas acreditem, pratiquem,
melhorem e compartilhem da mesma filosofia. E mostrar que a teoria de que ‘Felicidade
gera resultado’ pode ser facilmente aplicada”,
pontua Fernandes.
:)

BOM PARA TODO MUNDO
Ações da Elektro pelo clima no trabalho
Oportunidades de carreira são divulgadas com
transparência, com alto índice de
movimentações e promoções de colaboradores.
Programas de desenvolvimento estão abertos a
todos os colaboradores, como o Geração Futuro,
para potenciais líderes.
Top Elektro é o programa que reconhece, valoriza
e premia colaboradores que se destacam
durante o ano. Eles recebem pontuações que
poderão ser trocadas por prêmios especiais, por
exemplo: par de ingressos para o cinema, Day
SPA, jantares, curso de equitação, passeio de
Ferrari, viagens etc.
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BOM PARA TODOS
Programas de reconhecimento e incentivo são
cada vez mais presentes no mundo corporativo e
geram satisfação e produtividade

Proporcionar

qualidade de vida aos
funcionários e, assim, obter mais engajamento e motivação é atualmente um dos grandes
desafios para empresas, sejam elas grandes
ou pequenas. Para conseguir melhores resultados nesses aspectos, muitas companhias
estão se valendo de novos métodos de motivar
seus colaboradores com premiações, recompensas e incentivos. Por isso os investimentos
nessas ferramentas têm aumentado a cada
ano, como mostra recente pesquisa realizada
pela Sodexo Benefícios e Incentivos no Brasil.
Segundo o levantamento feito com 2.000
respondentes de todo o País, 66% buscam
presentear seus colaboradores de alguma forma, especialmente em datas específicas como
o Natal, que foi a mais citada pelos entrevistados. Um dado interessante mostrado pela pesquisa é que cresce a preferência pelos cartões
no lugar das tradicionais cestas de Natal ou
dos pagamentos em espécie: 31% das empresas que buscam beneficiar seus funcionários
preferem utilizar os cartões.
“As empresas perceberam a importância
de dar autonomia para o funcionário escolher
seu próprio presente ou premiação, por isso a
preferência pelos cartões, que unem a liberdade de escolha ao valor simbólico e comemorativo das datas”, explica Luciana Aoki, gerente de
Marketing da Sodexo Benefícios e Incentivos.
Ela ressalta os cartões para o Natal – com o
qual o profissional pode montar sua própria
cesta −, para a compra de brinquedos – a fim
de presentear os filhos dos colaboradores –, e
os que permitem aos próprios funcionários escolher seus presentes. Há também o inovador
Sodexo Gift Pass Experiências, primeiro cartão
de experiência do mercado, que possibilita ao
usuário participar de algum momento fora do

comum, como voar de balão, saltar de paraquedas e até dar um passeio de Ferrari.
Um bom exemplo desse crescimento é
a Herbalife, que nos últimos três anos mais
que dobrou seu número de funcionários e
sentiu a necessidade de incluir novos tipos
de benefício no pacote da empresa. Hoje, ela
oferece anualmente o Brinquedo Pass no Dia
da Criança, o Alimentação Pass Natal no fim
do ano, além do tradicional vale-refeição da
Sodexo. “Esse tipo de benefício, além de mostrar como valorizamos nossos profissionais,
também se alinha com os nossos valores,
que são o de promover a qualidade de vida
e o reconhecimento do trabalho dos nossos
funcionários”, explica Claudia Vicente, diretora
de RH da Herbalife.

“É importante dar
autonomia para o
funcionário escolher
seu próprio presente”
Luciana Aoki, gerente de Marketing
da Sodexo Benefícios e Incentivos
Segundo a executiva, nos últimos anos
o índice de satisfação da pesquisa de clima
tem aumentado muito por conta dos programas de reconhecimento. “Os benefícios
sempre são lembrados nos nossos processos internos, e a média geral de satisfação
está em torno de 73%. Isso acaba sendo incorporado nas práticas diárias dos colaboradores e contribui para afirmarmos nossa
filosofia, promovendo uma vida mais saudável e um trabalho mais produtivo”, completa Claudia.

BÔNUS SEM ÔNUS
Apesar da preferência pelos programas de
reconhecimento, algumas empresas optam por
utilizar também os incentivos voltados para
campanhas de bonificações, os quais podem
ser usados para alavancar melhores resultados
em vendas, por exemplo, e premiar os melhores
vendedores de um período − ou até mesmo ser
utilizado como prêmio para um funcionário por
outros tipos de meta, como aqueles com menores índices de absenteísmo. A possibilidade
de premiar individualmente chama a atenção
das empresas por conta da competição saudável que isso proporciona internamente.
“Entre as vantagens do programa de incentivo, merece destaque o fato de ser um programa autopagável para as empresas, já que
os custos da contratação desse benefício são
compensados com o batimento das metas pelos funcionários. O interessante é que a Sodexo
cuida de toda a campanha, desde criá-la, até
produzir cartões e welcome kits personalizados”,
explica Luciana Aoki, ressaltando a pessoalidade do incentivo, que pode ter, por exemplo,
mensagens do presidente da empresa.
Além de beneficiar seus colaboradores em
datas comemorativas, a escola de idiomas Englishtown adota o Premium Pass para bonificar
seus melhores vendedores. A companhia tem
suas metas de vendas Goal 1, Goal 2 e Goal 3,
que variam mensalmente de valor, e premia os
vendedores que batem essas cifras. “O Premium
Pass é sem dúvida um fator importante no bom
desempenho da empresa. Passamos a adotá-lo
há cerca de um ano e meio e é nítido o aumento
da satisfação dos funcionários, especialmente
pela ampla rede credenciada para escolha da
premiação”, afirma Wagner Domingues, gerente
de Treinamento da Englishtown.
:)

SAIBA A DIFERENÇA ENTRE PROGRAMAS DE RECONHECIMENTO E INCENTIVO
RECONHECIMENTO

INCENTIVO

• Sem fazer distinções, os programas de
reconhecimento servem para presentear e
agradar a todos da companhia.

• Forma inovadora de incentivar os
funcionários a aumentar a produtividade, se
superar nas vendas ou mostrar empenho
com atividades específicas.

• Geralmente são fornecidos com base em
datas comemorativas, como Natal, Dia da
Criança ou aniversários. Também podem ser
oferecidos como presente para funcionários
que completam tempo de casa.
• O papel do reconhecimento é tornar a
relação entre empresa e colaboradores
mais próxima e agradável.

• O programa de incentivo funciona com base
em metas diversas, sendo a recompensa
destinada a quem conseguir cumpri-las ou
superá-las.
• O incentivo é uma forma de criar uma
competição saudável, trazendo resultados
positivos para todas as partes.
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TEM AÇÚCAR ?
Novas plataformas de empréstimos sociais
estimulam o consumo consciente

Você adquiriu

uma prateleira, mas, ao chegar em casa,
se deu conta de que precisa de uma furadeira para a instalação. Liga
para seus amigos, familiares e vizinhos conhecidos, porém ninguém
tem a ferramenta. A solução é comprar uma, mesmo trabalhando
com a hipótese de que jamais voltará a usá-la novamente, certo? Não
mais. Jovens empreendedores desenvolveram plataformas de empréstimos de produtos e serviços que estimulam o consumo consciente e colocam em prática a sustentabilidade no dia a dia.
Camila Carvalho, estudante de comunicação, criou a plataforma
on-line Tem Açúcar? (www.temacucar.com). Trata-se de um site gratuito com a proposta de fazer com que pessoas da própria vizinhança
compartilhem seus produtos domésticos, seja por meio de doações ou
empréstimos. “O nome Tem Açúcar? surgiu porque eu queria mostrar
que esse tipo de coisa não é algo novo, é algo que sempre fizemos.
Quem nunca pediu algo emprestado? Além de tudo, é uma forma de
conhecer um vizinho que antes era desconhecido”, explica.
Camila também é modelo e, em algumas de suas viagens à Índia,
Tailândia e China, percebeu como as culturas e as pessoas se manifestam em diferentes desigualdades. “Notei o quanto o consumo, de
uma forma geral, é exagerado. E o preço a pagar é ainda mais alto,
tanto ambientalmente − na utilização de recursos naturais − como

Acesse as
plataformas
de empréstimo

www.emprestae.com
www.bliive.com

O nome Tem Açúcar?
surgiu para mostrar que
esse tipo de plataforma
de empréstimo não é
algo novo, mas algo que
sempre fizemos

www.temacucar.com

Equipamento de
mergulho, aspirador
de pó, livros, jogos
de videogame... tudo
pode ser emprestado!

no sentido social, hajam vistas as crescentes denúncias de trabalho escravo, inclusive
no Brasil”, explica Camila, que se espelhou em
exemplos de plataformas de empréstimos
ativos que já fazem sucesso no exterior, como
o peerby.com e o streetbank.com, que, inclusive, tem usuários aqui no Brasil.
Já o EmprestAê (www.emprestae.com),
idealizado pelo desenvolvedor de software
André Vitor Terron, é uma comunidade de
empréstimos e também de aluguéis de itens
que vão da cobiçada furadeira a jogos de videogame (os mais emprestados) até amplificador de som.
A ideia nasceu há uns três anos, em
conversas entre os amigos. “Por falta de experiência e de conhecimento técnico não foi
pra frente, até que, no ano passado, minha
namorada, que é alérgica, estava espirrando
muito, mas eu não tinha um aspirador de pó
em casa. Eu não queria comprar um, pois são
caros e, como minha casa é pequena, eu não
teria espaço para guardá-lo, mas eu não sabia quem tinha um aspirador de pó para pedir
emprestado, então resolvi ressuscitar a ideia
e investir um pouco de tempo nela”, explica
André, que tomou o empurrão que faltava em
uma feira de startups.

“Em pequena escala, podemos citar como
vantagem desse tipo de plataforma o melhor
aproveitamento do espaço, já que é possível pegar e emprestar muitas coisas, sem necessidade de ocupar espaço da sua casa. Há economia
financeira também, mas, em grande escala, o
projeto ataca um grande problema do consumismo que é o desperdício e a escassez dos recursos
naturais”, contabiliza.
EMPRÉSTIMO DE TEMPO
Listada pela edição em português da revista de
inovação do MIT (Massachusetts Institute of Technology) entre os dez brasileiros mais inovadores
com menos de 35 anos, Lorrana Scarpioni teve
a ideia de criar uma rede colaborativa de troca de
tempo, a plataforma Bliive.com, que hoje possui
mais de 15 mil usuários e está em 55 países.
Para começar a trocar seu tempo livre, o usuário se cadastra na Bliive e oferece uma atividade,
por exemplo, três horas de aula de caratê. Em troca, ele ganha o TimeMoney, a moeda utilizada na
plataforma. A partir de então, já é possível trocar o
crédito por qualquer outra atividade oferecida por
outro usuário no site, como aulas de Photoshop,
reiki e até como preparar um bom chimarrão.
“Nossa ideia é mostrar que existe valor sem dinheiro”, conclui Lorrana.
:)
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Mundo melhor
Conheça em
Sodexo.com.br o Better Tomorrow Plan, o programa da
Sodexo por um futuro melhor que aborda temas essenciais
para a melhoria da sustentabilidade do planeta, com base
em quatro prioridades e muitos compromissos e metas:
1. Ser um Empregador Responsável
2. Promover Nutrição, Saúde e Bem-Estar
3. Desenvolver as Comunidades Locais
4. Preservar o Meio Ambiente
Programa Mais Saúde
Investir na saúde é promover a qualidade de vida! E o Mais
Saúde, programa amparado nos pilares de Alimentação
Balanceada, Bem-Estar Físico, Equilíbrio Emocional e Prática
de Exercícios Físicos, leva ao ambiente corporativo saúde e
bem-estar por meio de serviços personalizados. Fale com o
maissaude.fms.br@sodexo.com e contrate Mais Saúde
para sua instituição.

SODEXO BENEFÍCIOS
E INCENTIVOS
Incentivos e Reconhecimento
Os serviços oferecidos vão além dos benefícios
básicos, como alimentação e transporte. Com
o maior portfólio do mercado em incentivos e
reconhecimento, é possível que sua empresa
incentive e reconheça o engajamento de seus
funcionários, por meio do Premium Pass, Gift
Pass, Gift Pass Experiências, Brinquedo Pass e
Alimentação Pass Natal.
Refeição Pass e
Alimentação Pass
Os cartões possibilitam a
liberdade de escolha de seus
funcionários e respeitam o
gosto pessoal e as restrições
alimentares de cada
pessoa, garantindo
bem-estar e saúde.

Sodexo no segmento Saúde
Nossas equipes ajudam nossos clientes a oferecer a melhor
experiência possível a pacientes. Personalizamos serviços
para melhorar a satisfação de pacientes e acompanhantes,
reforçando a sua qualidade de vida.
Todos os serviços da Sodexo On-site podem ser
solicitados no www.sodexoservicos.com.br
ou pelo sejacliente@sodexo.com.

\o/ Siga-nos Também estamos
nas redes sociais! Acompanhe-nos
pelo Facebook, LinkedIn, Instagram
e YouTube e confira novidades e
conteúdos exclusivos da Revista Vida
(sodexo.com.br/revistavida). Além
desses canais, você também pode
enviar suas sugestões, críticas e
elogios para o e-mail:
marketing.brasil@sodexo.com.

Todos os serviços da Sodexo Benefícios e
Incentivos podem ser solicitados no

www.sodexobeneficios.com.br
ou pelo telefone 4004-4946.
(capitais e regiões metropolitanas) ou
0800 727-2233 (demais localidades).

A Revista Vida é uma publicação trimestral da Sodexo Brasil. Coordenação: Geraldo França, Florent Lambert, Graziela Daumichen e Rafael Silva,
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• Designers: Leslie Morais e Julia Yoshino • Fotografia: José Henrique Vieira e Shutterstock • Produção Gráfica: Jeferson Martins • Impressão: Premier • Tiragem: 6.250 exemplares
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Pensando nisso, a Sodexo desenvolveu o aplicativo
Mais Saúde, que reúne as principais informações
Pensando nisso, a Sodexo desenvolveu o aplicativo
e orientações para manter uma vida saudável
Mais Saúde, que reúne as principais informações
e equilibrada.
e orientações para manter uma vida saudável
e equilibrada.
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CONTE COM A SODEXO PARA LEVAR MAIS SAÚDE
PARA SUA EMPRESA.
CONTE COM A SODEXO PARA LEVAR MAIS SAÚDE
Comece
hoje
mesmo a fazer o monitoramento da sua saúde.
PARA SUA
EMPRESA.

Acesse agora sua loja virtual e baixe o app Mais Saúde.
Comece hoje mesmo a fazer o monitoramento da sua saúde.
Disponível gratuitamente nas lojas Google Play e Apple Store.
Acesse agora sua loja virtual e baixe o app Mais Saúde.
Disponível gratuitamente nas lojas Google Play e Apple Store.
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