
Entenda-se por qualidade de vida
um programa muito bem estruturado
e com ações claramente sistematizadas
nas áreas de bem-estar, não somente
físico e emocional, mas também social,
espiritual e cognitivo. Essas são, segundo
a consultora do Instituto Qualidade de
Vida (IQV), Silvia Helena Milla Ferraz,
as cinco grandes questões que devem ser
pensadas quando o assunto é qualidade
de vida. "É preciso abandonar a mentali-
dade de que somente o retorno financei-
ro é importante. Em qualquer empresa,
funcionários desmotivados e infelizes
geram mais custos porque ficam doentes
e comprometem o lucro", afirma.

Na opinião da consultora, o bem-estar
físico não se restringe somente ao salário
e à política de benefícios. A empresa po-
de, por exemplo, ensinar ao funcionário
a administrar melhor o dinheiro e ofere-

cer cestas básicas. No plano emocional,
clubes, academias, áreas de descanso e
jornadas de trabalho mais flexíveis aju-
dam a controlar o estresse, mas ações
desse tipo apresentam efeito mínimo se
no ambiente de trabalho o funcionário
for desrespeitado e humilhado. Portan-
to, o espírito de cooperação, o estímulo
ao trabalho em equipe e a boa educação
refletem diretamente no desempenho do
colaborador.

Já na parte social, as empresas preci-
sam zelar por uma atmosfera de trabalho
prazerosa, que promova a integração en-
tre os trabalhadores e não instigue a com-
petitividade hostil entre eles. "As pessoas
convivem em um dia inteiro de trabalho
e se o clima for ruim o resultado estará
comprometido", diz Silvia. Além disso,
permitir que elas desenvolvam suas com-
petências a partir do reconhecimento de

suas habilidades, oferecendo-lhes autono-
mia, é uma boa maneira de proporcionar
conforto espiritual aos colaboradores. Pa-
ra aperfeiçoar essas habilidades, porém,
é preciso investir no lado cognitivo, ou
seja, intelectual. Cursos de capacitação,
palestras, debates e incentivo a retomar
os estudos geram satisfação física e moral,
uma vez que tocam diretamente na auto-
estima do funcionário.

Em poucas palavras, qualidade de vida
significa funcionário feliz. Mas como uti-
lizar os programas de qualidade de vida
como uma importante ferramenta de ges-
tão empresarial para fazê-los felizes? É
indispensável considerar três pontos fun-



damentais: a avaliação diagnostica - em
que são detectadas as necessidades tanto
da empresa como dos colaboradores; a
criação de um programa de qualidade de
vida baseado nos resultados dessa ava-
liação; e a manutenção desse programa,
que pode ser realizada por um comitê de
qualidade de vida formado por colabo-
radores que se encarreguem de realizar
pesquisas de satisfação e relatórios para
a empresa com a revisão periódica das
necessidades.

Quando bem conduzidos, os progra-
mas de qualidade de vida proporcionam
resultados efetivos porque aumentam
a produtividade e o comprometimento
com os resultados, além de diminuírem o
estresse. Para a empresa, é um excelente
negócio, pois ela mantém em seu quadro
de funcionários pessoas mais saudáveis
e, conseqüentemente, reduz o nível de
rotatividade e absenteísmo, diminui os
custos com assistência médica e controla
os acidentes no trabalho.

Apesar de ainda insistirem numa vi-
são muito operacional de trabalho em
detrimento do ser humano, Silvia Fer-
raz acredita que muitos supermercados

NEM SEMPRE O QUE MOVE O FUNCIONÁRIO É O
SALÁRIO. ELE PRECISA DE APOIO E DESCONTRAÇÃO.

começam a mudar seu ponto de vista. O
trabalho ainda é incipiente, pois muitas
lojas sequer mantêm um departamen-
to de recursos humanos envolvido com
uma política de gestão de pessoal. "Para
muitos, ainda prevalece a idéia de que a
área de recursos humanos cuida necessa-
riamente da parte burocrática", diz. En-
tretanto, empresas como Pão de Açúcar e
Supermercados Passarelli estão cada vez
mais atentas à qualidade de vida de seus
funcionários.

O Pão de Açúcar, por exemplo, de-
senvolve o Programa Viva Melhor, que
visa promover a saúde, oferecer acesso
à educação, à prática esportiva e a ativi-
dades de lazer, entre outras. O programa
está dividido em duas grandes frentes:
ações básicas e ações complementares.
A primeira, tem com objetivo oferecer

melhores condições no ambiente
de trabalho. Para isso, foi criado
o Cardápio Viva Melhor, com
uma dieta balanceada e definida
por uma equipe de nutricionis-
tas. Os colaboradores partici-
pam de palestras sobre medicina
preventiva e campanhas sobre
segurança no trabalho, além de
opções de diversão, cultura e
atividades físicas.

Já as ações complementares
enfocam o bem-estar físico e
emocional dos funcionários e
de seus familiares dentro e fora
da empresa. Eles contam com o
EducaPão, programa que permite
aos colaboradores concluírem o
ensino fundamental e médio. Há
também uma biblioteca localiza-
da na sede da empresa com um
acervo de mais de 10 mil livros.
O programa prevê ainda clube, gi-
nástica laborai e o PrevPão, que
trabalha na prevenção à depen-
dência química.

A rede de supermercados Passarelli,
com sete lojas no interior de São Paulo,
quer mostrar a seus funcionários que eles
fazem parte de uma equipe, oferecendo
meios de integrá-los. Entre outras inicia-
tivas, a rede disponibiliza um clube total-
mente mantido pela empresa. O funcio-
nário paga somente uma taxa simbólica
de adesão e toda a família pode usufruir
de um espaço de lazer.

Desde novembro de 2005, a empresa
voltou a eleger o destaque do mês, cuja
foto é exposta na frente de caixa. Para ser
eleito, o funcionário é avaliado segundo
o desempenho no trabalho, no atendi-
mento e na convivência com a equipe.
Também no ano passado, o Passarelli
começou a organizar festa do Dia das
Crianças para os filhos dos funcionários.
Além dos comes e bebes, as crianças par-
ticipam de jogos e brincadeiras. A em-
presa estipula ainda uma data para que
os filhos visitem os pais no ambiente de
trabalho e passem o dia com eles.

Desde janeiro deste ano, a empresa
publica em seu site histórias de seus co-
laboradores. Sob o título "A cada dia sou
muito mais Passarelli", funcionários rela-
tam sua trajetória profissional e pessoal.
"Todas essas iniciativas repercutem no
trabalho. Nem sempre o desejo do fun-
cionário é salário. Às vezes, ele precisa
de um apoio, de um momento de descon-
tração, e essas atividades proporcionam
isso. Pode parecer um gesto pequeno,
mas queremos mostrar o quanto estamos
preocupados com a qualidade de vida
de nossos funcionários", ressalta Priscila
Heloísa Modenez, assistente de diretoria
em recursos humanos.
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