
A construção de uma cultura de saúde e bem-estar leva tempo – e você pode contar 
com o apoio dos nossos especialistas para engajar os funcionários a se apropriarem 
de sua própria saúde. Você sabe que ter empregados saudáveis também bene�cia 
os clientes, assim como menores índices de absenteísmo e presenteísmo se traduzem 
em mais produtividade e redução dos custos de saúde.

É por isso que a solução Optum™ Ações de Saúde On-Site é estratégica para os 
resultados positivos do seu negócio. Em diferentes iniciativas presenciais no local 
de trabalho, integramos os empregados a programas novos ou já existentes e 
contribuímos para aumentar a utilização das populações de alto e baixo risco. 
Esse suporte constante e consistente ajuda a desenvolver uma cultura contínua 
de saúde e bem-estar.

Conduzimos os funcionários para escolhas saudáveis
O nosso modelo de entrega de Ações de Saúde On-Site aumenta a participação e o 
envolvimento dos funcionários. As iniciativas podem ser adaptadas de acordo com 
as necessidades do cliente, maximizando o investimento e atendendo aos objetivos 
especí�cos. Nosso portfólio inclui:

  

Como ajudamos
•  Promoção da saúde

•  Aconselhamento pessoal

Alguns dos temas atendidos
•  Apoio psicológico em demissões

•  Orientação �nanceira sobre gestão 
de dívidas

•  Assistência social em episódios diversos

•  Advogados para orientações sobre 
imposto de renda

•  Suporte para mudanças de benefícios

•  Orientação nutricional 
para alimentação saudável

Ações de Saúde On-Site

Promoção 
da saúde
• Eventos de saúde
• Campanhas de saúde
• Ginástica laboral
• Avaliação postural

Aconselhamento 
Pessoal
• Financeiro
• Jurídico
• Nutricional
• Psicológico
• Social

Mais engajamento por meio de serviços de saúde e bem-estar



Mensuração

A ação presencial ajuda a construir relacionamentos sólidos, 
estimulando o engajamento e ajudando os funcionários a se 
apropriarem de sua saúde.  

Na conveniência do local de trabalho, os funcionários podem ser informados ou 
apoiados para colocar em práticas seus objetivos de saúde e bem-estar. Criar uma 
cultura de saúde, por meio da adoção de novas práticas, para fazer a melhor e mais 
saudável escolha.

Soluções de promoção da saúde alinhadas aos objetivos do cliente 
Nossas Ações de Saúde On-Site são adaptadas para cada cliente a partir de três 
objetivos principais:

Especialista em promoção 
da saúde on-site
•  Contato pessoal e dedicado

•  Facilidade de acesso

•  Especialistas em diversas áreas

•  Implantação de programas relevantes de 
saúde e bem-estar no local de trabalho

•  Conecta os funcionários aos programas 
de saúde e bem-estar oferecidos pelo 
empregador

Descubra como 
fortalecer ainda
mais o seu time. 
Entre em contato 
conosco e agende 
uma conversa:

comercial@optum.com.br
11 3014 8300 
optum.com.br

PROMOÇÃO 
DA SAÚDE 
E BEM-ESTAR

• Melhorar a saúde 
e o bem-estar 
de todos os 
funcionários

Objetivo(s) 
do cliente 

• Aumentar a 
produtividade

• Promover a 
saúde física 
e mental 

• Diminuir os 
custos de saúde, 
desenvolvendo 
uma força de 
trabalho saudável

• Promoção da saúde 
e programas 
de bem-estar

Ações de 
Saúde On-Site

• Facilita o progresso 
dos resultados

• Identificação 
de custos

• Engajamento 
dos funcionários

• Adesão aos 
programas

• Aplicar métricas

• Resultados de 
pesquisa de 
satisfação

• Feedback

Demonstração 
de valor

• Mensuração da 
produtividade

• Pesquisa de clima

• Análise de dados 
do cliente

• Retorno sobre 
investimento (ROI)

• Análise das 
sugestões e 
solicitações

CULTURA 
DE SAÚDE 
E BEM-ESTAR

ENGAJAMENTO 
DOS 
FUNCIONÁRIOS

Engajamento 
dos funcionários

Implantação da
ação de saúde

Adaptação
e Melhorias

Estratégia

Optum™ é uma marca registrada da Optum, Inc. nos Estados Unidos e outros países. Todas as outras marcas 

ou nomes de produtos são marcas comerciais ou registradas que pertencem a seus respectivos proprietários. 

Como estamos continuamente aperfeiçoando nossos produtos e serviços, a Optum reserva-se o direito de 

alterar especi�cações sem aviso prévio. A Optum é uma empresa de igualdade de oportunidades.
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