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Manter os cuidados com a saúde 
física, emocional, social e financeira 
é parte fundamental para a 
manutenção do bem-estar. Para 
isso, muitas empresas desenvolvem 
estratégias de saúde para seus 
empregados, com o objetivo de 
oferecer a melhor experiência e, 
com isso, ter uma população mais 
saudável e orientada para resultados.

Nesse propósito, o bem-estar 
tornou-se uma prioridade para 
muitas organizações que buscam 
se diferenciar em um mercado 
extremamente competitivo.

Contar com um parceiro de 
negócios na definição, implantação e 
mensuração da estratégia de saúde 
e bem-estar faz toda diferença para 
alcançar esses objetivos.
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Nossas soluções

A WTW disponibiliza uma 
comunicação inteligente, com 
uma linguagem simples, e 
assertiva, em diversos formatos 
e canais: informativos, vídeos, 
palestras, campanhas e 
aplicativos.

Suporte às organizações no 
desenho de estratégia de 
bem-estar, contemplando as 
necessidades das empresas e as 
expectativas dos empregados.

Abordagem do conceito de  
bem-estar dentro dos quatro 
pilares: físico, emocional, 
financeiro e social, aplicando o 
poder de análise de dados para 
direcionar a melhor estratégia 
para cada organização.

Nossos programas

Parceiros estratégicos 

Gestante e bebê: fornece 
orientações maternais e relacionadas 
ao bebê.

Identificação dos melhores 
fornecedores, de acordo com o 
critério global de avaliação para 
garantir qualidade e continuidade dos 
serviços prestados aos clientes.

De olho na sua saúde: sensibilização 
aos usuários quanto ao custo e uso 
correto dos recursos do plano de 
saúde.

Se conhecer faz bem: contribui para a 
manutenção do equilíbrio emocional 
e engloba as seguintes etapas:

 Mapeamento de risco pessoal  

 Mapeamento de fatores estressores 
no ambiente de trabalho

 Sensibilização e treinamento dos 
líderes e funcionários 

 Recursos de tratamento

Saúde sem dúvida: fornece  
conhecimento sobre o autocuidado 
com a saúde. É destinado para pessoas 
portadoras de doenças crônicas e 
doenças musculoesqueléticas.



Outros recursos e ações de 
saúde e bem-estar:

Atendimento virtual
 Telepsicologia: atendimento psicológico individual 

 Telemedicina: teleatendimento 24h por dia com médico 
de família e especialistas 

 Telenutrição: consulta nutricional individual

Campanhas de saúde
 Campanha de vacinação: vacina contra gripe in company

 Campanhas de doação de sangue

 Campanhas de prevenção do câncer

Apps
App bem-estar: aplicativo de bem-estar físico e emocional 
com conteúdo interativo conforme rotina de alimentação, 
hidratação e atividade física, consultoria com nutricionista 
e educador físico, além de gamificação e premiação.

Check up

Coaching financeiro

Preparo para a aposentadoria

Implementação da cultura de inclusão e diversidade



Por que a WTW?

Diferenciais

Nossas equipes de consultoria global e local 
trabalham totalmente integradas, expandindo 
nossas experiências e ajudando os clientes 
a criarem estratégias e táticas diferenciadas 
para melhor engajar os colaboradores e 
motivar a mudança de comportamento que, 
por fim, reduz os custos de assistência à saúde 
no longo prazo, aumenta o poder de poupança 
e permite que os colaboradores tragam o 
melhor para o trabalho.

Contatos:
Quer saber mais como podemos ajudar a 
sua organização? Entre em contato com 
nossos especialistas.

Carolina Giardino  
Carolina.giardino@wtwco.com

Tanize Veiga 
Tanize.veiga@wtwco.com

Atendimento personalizado na 
aplicação das nossas expertises e 
de nossos recursos, oferecendo 
soluções altamente especializadas.

Trazemos o melhor da tecnologia 
e investimos constantemente em 
inovação.

Possuímos uma vasta oferta de 
soluções para todos os tipos e 
tamanhos de organizações.

Posicionamento com foco sempre 
no cliente, colocando-o em 
primeiro lugar.
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Sobre a WTW
Na WTW (NASDAQ: WTW), fornecemos soluções baseadas 
em análises de dados nas áreas de pessoas, risco e capital. 
Aproveitando a visão global e a experiência local de nossos 
profissionais que atendem 140 países e mercados, ajudamos você 
a focar em sua estratégia, melhorar a resiliência organizacional, 
motivar a força de trabalho e maximizar o seu desempenho.

Trabalhando ao seu lado, descobrimos oportunidades.


