Edenred Brasil faz da gestão da saúde uma aliada na
produtividade de seus colaboradores
Com a iniciativa Circuito Saúde, grupo trabalha no mapeamento individual para
direcionar ações de saúde e bem-estar

A Edenred Brasil, líder mundial em soluções transacionais para empresas,
empregados e comerciantes, tem na gestão da saúde uma grande aliada na melhoria
da qualidade de vida e na produtividade de seus colaboradores. Entre outubro e
novembro, o grupo realiza mais uma edição do Circuito Saúde, programa que contribui
para o mapeamento dos principais fatores de risco para que, assim, possa
diagnosticar e intervir precocemente em possíveis doenças, como colesterol elevado,
hipertensão e risco de diabetes.

Durante o Circuito Saúde, os colaboradores passam por consultas com nutricionista,
fisioterapeuta, enfermeiro e preparador físico, nas quais, além da análise clínica, são
feitas aferição de pressão arterial, glicemia, colesterol total, índice de massa corporal,
circunferência abdominal, percentual de gordura e de massa magra, teste de
flexibilidade e avaliação da escala de dor.

Na edição de 2017, o mapeamento mostrou que 53% dos participantes estavam com a
circunferência abdominal alterada; 48% eram sedentários; 17% estavam com o
colesterol alto; e 5% com risco de diabetes e quadro de hipertensão. Todos os
resultados foram enviados para os colaboradores que participaram da ação anterior
com um comparativo das aferições, seguidos de um convite para avaliação médica na
própria empresa, sobre os principais fatores de risco apontados.
“Em 2017, mobilizamos mais de 800 colaboradores no Circuito Saúde, iniciativa que
realizamos para entender as reais necessidades internas e, assim, ajustar nossas
ações e estratégias de recursos humanos para proporcionar melhor qualidade de vida
e bem-estar.”, destaca José Ricardo Amaro, Diretor de Recursos Humanos da
Edenred Brasil.
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Um levantamento da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) sobre a
gestão da saúde corporativa revelou que 42% das empresas participantes tratam a
questão como um investimento que gera retorno no engajamento e na produtividade
de seus empregados. “O cuidado da Edenred Brasil com o bem-estar de seu público
interno é percebido como um diferencial no mercado. Uma iniciativa que proporciona
vantagens de ambos os lados, pois percebemos, na prática, o ganho em qualidade de
vida e uma pessoa saudável fica mais motivada e tende a produzir mais”, completa
Amaro.

Desde a implementação do Circuito Saúde, em 2014, a empresa tem percebido um
maior engajamento na adoção de práticas saudáveis em todo o grupo. O programa faz
parte da plataforma Viva Melhor, que conta com uma série de ações ligadas à
promoção da saúde, como o acesso a uma equipe multidisciplinar composta por
médico do trabalho da família, nutricionista, fisioterapeuta, educadora física e
enfermeiro durante o ano inteiro. São realizadas ainda ações e campanhas de saúde,
como os programas de vacinação, e o Futura Mamãe, que acompanha as
colaboradoras e seus cônjuges desde o momento da descoberta da gravidez até o
bebê completar um ano.

A gestão de internação, incluindo o coaching pós-internação e acompanhamento
daqueles que precisam recorrer ao plano de saúde, assim como a gestão de doenças
crônicas, também fazem parte do escopo da plataforma Viva Melhor, que ainda conta
com o Edenred na Medida, programa de cinco meses de duração, que acompanha os
colaboradores com fatores de risco para que adotem novos hábitos alimentares e de
práticas esportivas para a melhoria em sua condição de saúde e qualidade de vida.

Outra iniciativa do grupo é o Conte Comigo, que oferece apoio psicológico, social,
jurídico e financeiro, no qual os colaboradores têm o suporte de profissionais
qualificados para resolver problemas do dia a dia e expor seus problemas pessoais de
forma sigilosa.
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A Edenred é líder mundial em soluções transacionais para empresas, empregados e
comerciantes. Disponíveis por meio de cartões, aplicativos móveis, plataformas on-line
ou vouchers de papel, todas essas soluções significam maior poder de compra para
empregados, gerenciamento de despesas otimizado para as empresas e negócios
adicionais para os comerciantes credenciados.
A oferta de produtos da Edenred no Brasil é baseada em três linhas de negócios:


Benefícios ao Trabalhador (Ticket, com os produtos Ticket Restaurante, Ticket
Alimentação, Ticket Transporte, Ticket Cultura, Ticket Plus, Presente Perfeito e
DuoCard).



Frota e Soluções de Mobilidade (Ticket Log, com os produtos Ticket Car, Ticket
Fleet e Ticket Cargo; Repom, com soluções de gestão de pagamento e
recebimento de fretes e pedágios).



Soluções complementares, incluindo pagamentos corporativos (Accentiv’, com
serviços de premiação, incentivo e fidelização, rede de vantagens, tecnologia
para programas de relacionamento, eventos, viagens e marketing direto;
Edenred Soluções Pré-Pagas, com soluções para o varejo, corporativo,
consumidor final, entre outros).

No Brasil, são mais de 130 mil empresas clientes, mais de 7 milhões de usuários e
mais de 330 mil estabelecimentos credenciados, além de contar com 1,8 milhão de
estabelecimentos credenciados à rede Mastercard no segmento de fretes. Em 2017,
conquistou o prêmio As 100+ Inovadoras no Uso de TI, da IT Mídia na categoria
Serviços Financeiros, além do Valor Inovação, promovido pelo jornal Valor Econômico.
O Grupo Edenred reúne uma rede de relacionamentos única, com 44 milhões de
empregados, 770 mil empresas e instituições públicas e 1,5 milhão de comerciantes
credenciados.

Registrada na Bolsa de Valores de Paris, a Edenred está presente em 45 países e
conta com cerca de 8 mil colaboradores. Em 2017, o Grupo administrou cerca de € 20
bilhões em transações, das quais 70% foram feitas via cartões, dispositivos móveis ou
internet.
As logomarcas e outras marcas comerciais mencionadas e apresentadas neste texto
são marcas registradas da Edenred S.A., de suas subsidiárias ou terceiras. Não
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podem ser usadas para fins comerciais sem autorização prévia e por escrito de seus
proprietários.
Siga a Edenred no LinkedIn: www.linkedin.com/company/22311673/.
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