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Poder trabalhar com o que se
gosta e ainda ter tempo para

curtir a família e os amigos. Para
muitas pessoas, trata-se de um sonho
distante, muitas vezes sufocado por
longas jornadas no escritório. Mas,
para Helena Valente, esse sonho é uma
realidade e resume exatamente o que
ela considera qualidade de vida.

Diretora de business inteligence da
Decodata, sediada em Toronto, no Ca-
nadá, Helena conta que nem sempre
foi possível conciliar o tempo entre tra-
balho e família. Ela lembra que era a
típica workaholic, especialmente quan-
do era gerente de data warehouse de
uma empresa de TV por assinatura no
Brasil. Com foco no crescimento pro-
fissional, os cuidados com saúde e vida
pessoal, nessa época, acabavam fican-
do de lado. Mas, com o nascimento da
filha Gabriela, Helena resolveu dar
uma guinada na vida. "Claro que meu
trabalho continua sendo importante,
porém, dedicar um tempo a ela e ao
meu marido passou a ser minha prio-
ridade", revela a executiva.

Para manter seus princípios de qua-
lidade de vida, Helena resume a fór-
mula que adotou: "Tenho definidos
noites e fins de semana como 'meu
tempo', evitando ao máximo que o tra-
balho saia do horário normal e invada
essas horas. Às vezes, isso ainda acon-
tece, mas são exceções, não a regra."

Se para Helena qualidade de vida
significa ficar mais tempo com a fa-
mília, para outras pessoas esse sonho
pode se resumir a um telefone públi-
co na parte externa das instalações
da fábrica. Esse exemplo incomum
é citado pela professora Ana Cristina
Limongi-França, da Associação
Brasileira de Qualidade de Vida
(ABQV): "É algo que não imagina-
mos, mas que foi determinado como
fator de bem-estar entre os funcio-
nários de uma empresa. As pessoas
se sentiam extremamente incomoda-

das em ter de falar ao telefone com
os outros funcionários escutando a
conversa. O direito à privacidade foi
a primeira coisa que pediram."

Essas duas situações trazem à tona
uma discussão sobre os programas de
qualidade de vida nas empresas. Até
que ponto eles atendem aos anseios dos
trabalhadores? Fazem parte de uma
iniciativa estratégica, atuam como item
de promoção da companhia junto ao
mercado ou como uma forma de a
empresa diminuir um sentimento de
culpa por exigir tanto de seus colabo-
radores? Como eles realmente agre-
gam valor à política de RH?

O consultor de responsabilidade
social e presidente da Ong Parceiros
da Vida, Fernando Credidio, acredi-
ta que existe muita "perfumaria" nes-
se sentido. "Algumas ações [de qua-
lidade de vida] são promovidas com
o único objetivo de dar visibilidade e
notoriedade à empresa", afirma. Para
ilustrar a distância entre o ideal e o
que é praticado, Credidio aponta a
questão da ergonomia. "A adaptação
dos equipamentos de trabalho às ca-
racterísticas dos indivíduos é um plus
oferecido pelas companhias, quando
deveria ser uma obrigação."

Na opinião de Credidio, mais do que
implementar políticas de qualidade de
vida (QV), as empresas devem preo-
cupar-se em tratar seus colaboradores
como seres humanos, não como má-
quinas. "O profissional reconhecido e
valorizado não apresenta muitos dos
males relacionados ao estresse cor-
porativo. A palavra/humano', intrín-
seca à gestão de pessoas, deve ter o
peso que lhe é devido, sobretudo
quando se fala em gestão moderna",
destaca. "As compensações podem e
devem existir, mas é preciso deixar
claro que as falhas de gestão não pas-
sarão despercebidas. O colaborador
consegue detectar as táticas corpora-
tivas para desviar a atenção das de-
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ficiências existentes nas organiza-
ções, que são muitas", enfatiza.

E não apenas as deficiências, mas
também as crescentes demandas, que
geram elevados níveis de estresse. Não
por acaso, várias pesquisas apontam os
fatores ligados ao trabalho como os
maiores causadores de doenças e
somatizações de tensão - como carga
horária excessiva, medo de perder o
emprego e sobrecarga de tarefas.

Segundo dados da Organização
Mundial de Saúde (OMS), cerca de
19% da população mundial vive com
nível elevado de estresse. Ainda de
acordo com a entidade, os problemas
mentais e transtornos relacionados ao
estresse são a principal causa geral de
morte precoce na Europa. Em uma pes-
quisa realizada pela International Stress
Management Association no Brasil
(ISMA-BR), com mil profissionais
brasileiros, constatou-se que 70% so-

frem as conseqüências do excesso de
tensão no dia-a-dia. Outra pesquisa,
desta vez realizada pela Fundação Dom
Cabral (FDC), aponta que as pessoas
trabalham, em média, 12 horas por
dia e, freqüentemente, nos fins de
semana - em casa ou na empresa, via
notebook e webmail, e sequer consi-
deram as horas passadas em aeropor-
tos, jantares de negócios ou conven-
ções como extensão do trabalho.

24 horas por dia
"Hoje, as pessoas trabalham cada

vez mais e a pressão é cada dia maior.
A tecnologia, que deveria facilitar a
vida de todos, não tem sido bem utili-
zada. O e-mail virou ferramenta de
gestão do poder, o telefone celular
extrapola limites físicos e de horário,
as pessoas ficam ligadas 24 horas por
dia", explica Betania Tanure, profes-
sora da FDC. "Além disso, há outros

fatores estressantes, como a
questão da segurança e o
trânsito que se enfrenta prin-
cipalmente nas grandes cida-
des. Esses dados devem ser
avaliados na hora de se dis-
cutir a qualidade de vida."

Para fugir desse cenário,
Helena, da Decodata, optou
em trabalhar no Canadá. A
decisão começou com o
desejo de adquirir expe-
riência profissional fora do
Brasil, mas também pesa-
ram outros fatores, como
viver em uma cidade que,
apesar de ser a maior da-
quele país, "é bem tranqüi-
la e sem as fobias que aco-
metem uma metrópole
como São Paulo". Como
resultado dessa mudança
de ares, ela cita o acesso a
uma qualidade de vida me-
lhor do que quando mora-
va aqui. Além disso, em re-

lação ao horário de trabalho, Helena
conta que, mesmo com a flexibilida-
de oferecida por algumas compa-
nhias, quando o expediente é fixo, o
período é das 9h às 17h. "Sempre so-
bra um tempo para realizar coisas
fora da empresa."

Ela ressalta outra diferença: "O fato
de o Canadá ter as quatro estações do
ano bem definidas, com um longo
inverno, faz as pessoas aproveitarem
ao máximo o verão. E isso integra a
cultura corporativa. Parece que todos
trabalham juntos para otimizar o tem-
po". Trabalho em equipe na hora de
obter benefícios, aliás, é um detalhe
que conta muito. "Aqui, as pessoas são
mais conscientes dos seus direitos.
Conseqüentemente, acabam forçando
as empresas a serem mais responsá-
veis também", conclui Helena.

Partindo dessa pressão para que as
empresas adotem políticas mais coe-
rentes em relação ao seu quadro de pes-
soal, vale a pena questionar até que
ponto qualidade de vida e responsabi-
lidade social andam de mãos dadas. Na
visão de Ana Cristina, da ABQY a pri-
meira é um fator da segunda. "Sem
dúvida, elas são interligadas. Se o pro-
grama da empresa é de responsabili-
dade social, a tendência é colocar a
qualidade de vida embaixo desse guar-
da-chuva. E vice-versa." O problema,
na opinião da professora, é que tudo
está muito misturado. "Antes de falar
em gestão de programas de qualidade
de vida, é preciso identificar o que as
pessoas vêem como bem-estar, em seus
respectivos contextos", completa.

Essa foi a preocupação da Pfizer
quando, em 2003, realizou uma pes-
quisa com seus 2 mil empregados
para traçar um diagnóstico dos dife-
rentes estilos de vida. "Queremos os
funcionários felizes, sentindo que a
companhia se preocupa com eles.
Nosso programa Pfizer Vida nada
tem a ver com modismos", garante
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Rogério Barão, gerente de desenvol-
vimento organizacional da empresa.

Implementado em 2004, o progra-
ma procura englobar todas as dimen-
sões da saúde de uma pessoa. "Aspec-
tos físicos, psicológicos e emocionais
foram considerados na hora de elabo-
rar os benefícios oferecidos", explica
Barão. Assim, para atender a essas ne-
cessidades, a Pfizer adotou o horário
flexível, para que os colaboradores pos-
sam resolver questões pessoais antes
ou depois do expediente. Cabe ao pro-
fissional escolher se entra às 7, 8 ou 9
horas da manhã. E, às sextas-feiras, to-
das as equipes de escritório são dis-
pensadas duas horas mais cedo.

Somadas a isso há as demandas es-
pecíficas - de acordo com a atividade
desempenhada. Por exemplo, para os
profissionais de vendas, que trabalham
o tempo todo na rua, foram criados pro-
gramas de direção defensiva e orienta-
ção nutricional. Há também campa-
nhas de gerenciamento de estresse e
sessões de quick massage.

Além disso, todos os funcionários
podem usufruir a academia montada

dentro da Pfizer e do chamado "carri-
nho saudável" - que, de três em três
horas, circula pelos corredores com su-
cos, frutas e iogurtes, que podem ser
adquiridos com o cartão-refeição ofe-
recido pela empresa. "A intenção é fa-
zer com que as pessoas se alimentem
de forma saudável nos intervalos das
refeições, com a periodicidade reco-
mendada pelos médicos", relata Barão.

Abordagem subjetiva
O diretor de RH explica que, uma

vez ao ano, a companhia realiza a Se-
mana da Promoção da Saúde, que abor-
da assuntos como estresse, postura, ali-
mentação, sexo e drogas na adolescên-
cia. "Esse último tema foi criado em
função dos filhos dos funcionários, já
que os adolescentes estão cada vez
mais precoces e os pais, conseqüente-
mente, mais preocupados."

Barão comenta que o retorno dos
funcionários sobre essas iniciativas su-
perou as expectativas da empresa. "As
pessoas nos mandam e-mails ou vêm
falar conosco pessoalmente para mos-
trar o quanto aprovaram as ações im-

plementadas. Além dis-
so, sempre aproveitam
para sugerir alguma ati-
vidade", destaca.

Apesar de a Pfizer
mesclar ações de saúde
e QV, há quem questio-
ne essa mistura. Ana
Cristina, da ABQV, por
exemplo, acredita que
esses dois aspectos não
devem estar no mesmo
bojo e cita, para ilustrar,
as sessões de ginástica
corporal muitas vezes
oferecidas pelas empre-
sas como parte desses
programas. "A ginásti-
ca é muito mais um cui-
dado médico do que
uma atividade alto-as-

tral e de integração. Isso não deve
ser vendido como programa de qua-
lidade de vida", enfatiza.

Para Betania, da FDC, o grande
desafio das empresas é que os proje-
tos de QV não podem estar desarticu-
lados do estilo gerencial, pois há uma
dinâmica para cada área. "O proble-
ma é que a maioria dos programas tem
abordagem muito objetiva, quando
deveria ser mais subjetiva. E são, no
geral, mais direcionados aos setores
funcionais - esquecendo-se que os
executivos, os profissionais de alto es-
calão, que estão no front, também são
muito suscetíveis às situações de
estresse por conta da pressão a que
são constantemente submetidos", res-
salta. "Muitas vezes, esse tema até faz
parte do discurso da empresa, espe-
cialmente na área de RH. Mas, não se
integra à agenda da cúpula - que é
quem possui as rédeas do negócio. Ou
seja, na hora do processo decisório,
isso fica de lado. O maior desafio re-
side aí: transpor o discurso para a prá-
tica", enfatiza Betania.

Em meio aos discursos propalados
pelas empresas, o tema QV, de acordo
com Ana Cristina, já teve alguns mo-
mentos de destaque, desde que passou
a ser visto como diferencial dentro das
empresas. "Salas antiestresse já foram
o boom. Depois, veio a ênfase na orien-
tação nutricional - individual ou cole-
tiva. E há quem ofereça sessões de ci-
nema às sextas-feiras, no auditório da
própria companhia", destaca.

No entanto, ela reforça a necessi-
dade de existir um alinhamento entre
o esforço gerencial e a avaliação que
as pessoas fazem disso tudo. "Um
exemplo são os passeios e as viagens
em grupos, além da academia dentro
da empresa. Há quem aprecie poder
malhar no local de trabalho, seja por
condições financeiras ou porque, sem
esse 'empurrãozinho', continuaria
com a desculpa de que 'não tem tem-
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po para se exercitar'. Mas é pre-
ciso atentar para um outro lado:
há quem faça questão de ter uma
vida pessoal absolutamente se-
parada e não goste de suar a ca-
misa [na academia] ao lado dos
colegas de trabalho, chefes ou
subordinados. E temos de respei-
tar isso", afirma Ana.

Ela ressalta que é um erro
muito comum as empresas ado-
tarem fórmulas prontas, em vez
de ouvir o que os "clientes" - nes-
se caso, os próprios funcionários
- têm a dizer, para realizar ações
direcionadas às suas necessida-
des e aos seus anseios. "Com
medo de errar ou para economi-
zar tempo, as companhias fazem
um benchmarking de programas
aparentemente bem-sucedidos",
explica. "Mas isso não é sufi-
ciente, é preciso personalizar."

Edson Grotolli, diretor de RH da
Bosch, discorda, explicando que pro-
gramas diferenciados são um erro,
pois as empresas não deveriam fazer
o papel que é do próprio indivíduo.
"Ela deve, sim, criar condições gerais,
talvez com alguma flexibilidade, mas
a decisão é do funcionário, que deve
avaliar se aquilo é importante para o
equilíbrio entre suas expectativas e
sua satisfação pessoal."

Balanço de expectativas
Betânia é pragmática: "Não temos

tempo nem dinheiro para reinventar a
roda, muitas vezes é preciso tomar ata-
lhos. Porém, isso não é suficiente:
mesmo o caminho mais curto deve ser
acompanhado de uma customização.
Fatores de estresse e de falta de quali-
dade de vida diferem de uma empresa
para outra. Assim como diferem as es-
truturas e as dinâmicas, por exemplo,
de uma companhia de siderurgia e ou-
tra de telecomunicações. Além disso,
os estilos gerenciais são outros, não

adianta querer fazer igual ao que já deu
certo, se sua empresa e seus funcioná-
rios têm outras necessidades."

No tocante às condições gerais que
uma empresa deve oferecer, Ana
Cristina afirma que não basta man-
ter um bom ambiente de trabalho, ter
um bom pacote de benefícios e um
sistema de remuneração atraente.
"Isso é positivo, é a base da estrutu-
ra. Mas há o que se chama de con-
trato psicológico de trabalho: é pre-
ciso fazer um balanço entre as expec-
tativas e a percepção de qualidade de
vida de cada funcionário."

Grotolli acrescenta que "talvez
essas condições gerais não sejam su-
ficientes, dada a complexidade da
atual vida moderna e das cobranças
extra-empresa que todos temos".
Mas, garante, é certamente o mínimo
que a companhia pode oferecer.
"Sem isso, as ações de QV viram ele-
mentos adjacentes", diz.

O diretor de RH da Bosch define o
tema qualidade de vida sob dois pon-

tos de vista: para ele, individual-
mente, é realizar-se no que faz
em todos os aspectos. "Sabemos
que esses elementos são diferen-
tes para as pessoas, cada uma tem
sua visão, necessidade. No en-
tanto, não deve haver prejuízo
de algo em relação a outro,
mas um equilíbrio adequado a
cada uma das partes."

Já do ponto de vista da em-
presa, Grotolli considera que,
como entidade social, ela deve
oferecer condições para que esse
equilíbrio seja alcançado. "Mas,
a partir da iniciativa de cada um,
pois não há um único padrão de
qualidade de vida para todos.
Quem deve decidir o que preci-
sa ter é o indivíduo, cabendo à
organização não criar obstácu-
los, apenas agir como agente
conscientizador", observa.

Como exemplo, ele cita três situa-
ções em que, para se usufruir a primeira
parte, é necessário que a segunda exis-
ta antes, durante e depois. "De nada
adianta oferecer academia de ginásti-
ca se não há condições de horário de
trabalho para freqüentá-la. Ou falar em
boa alimentação se a remuneração não
é suficiente para alimentar decente-
mente o funcionário e sua família. Ou
promover atividades de interação en-
tre as áreas e pessoas para reduzir o
nível de estresse se o estilo gerencial
é de opressão", ilustra.

Para diferenciar o joio do trigo, no
tocante aos programas de QV, Grotolli
relembra a dica: "Basta observar qual
é o tratamento, desde as condições
básicas - como remuneração, horário
de trabalho e benefícios mínimos -
até o estilo de gestão interna. Se esse
conjunto não contribui para que o in-
divíduo possa alcançar qualidade de
vida, então, todo o resto perde a for-
ça." E a capacidade das pessoas em
gerar resultados acaba despencando.
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Para evitar esse problema, a Bra-
silprev optou por um caminho que
enfocasse o máximo de qualidade de
vida e que, ao mesmo tempo, resul-
tasse em aumento de produtividade.
André Camargo, superintendente de
estratégia e de pessoas da organiza-
ção, lembra que até algum tempo atrás
era comum encontrar funcionários tra-
balhando até mais tarde no escritório,
em São Paulo. Ou, então, aparecendo
nos fins de semana na empresa para
resolver problemas relativos ao traba-
lho. Diante desse quadro, a Brasilprev
resolveu criar a Campanha da Produ-
tividade, no final do ano passado.

Camargo explica que o que dife-
rencia esse projeto é o fato de ter o
bem-estar como catalisador da pro-
dutividade. "Nossas ações [de qua-
lidade de vida] eram soltas. Fomos
juntando as peças até formar um
modelo único", diz. A partir desse
momento, o desenho formado foi
incorporado à estratégia e dissemi-
nado entre todos os colaboradores.

Atualmente, os funcionários têm
ginástica laborai, ioga, quickmassage,

podem fazer caminhadas ou, até mes-
mo, participar de grupos de teatro e
coral. Mas um dos resultados que mais
atraem qualquer empresa foi a redu-
ção de 80% nas horas-extras. "Incen-
tivamos as pessoas a mudarem o há-
bito em relação a esse tempo adicio-
nal de trabalho. Queremos que elas
utilizem bem as horas em que estão
aqui, para que tenham maior conví-
vio com a família e com sua rede de
contatos sociais", observa Camargo.
Na Brasilprev, as luzes e os elevado-
res são desligados às 20h. Quem qui-
ser trabalhar na empresa no fim de se-
mana deve ter autorização especial. "E
somente em casos extremos", lembra
Camargo. "Recentemente, apenas
dois colaboradores trabalharam no
fim de semana. Mas eles foram re-
solver problemas de estrutura, coisa
que não era possível fazer durante o
expediente normal."

Camargo conta, ainda, que o fun-
cionário que resolver acessar seu e-
mail profissional depois do expedien-
te, para dar uma repassada em um
contrato ou outro projeto qualquer,

não consegue: somente alguns car-
gos detêm essa permissão. Ou seja,
horário de descanso é de descanso.

Até mesmo quem participa do gru-
po de teatro ou do coral sente isso na
pele. Quando há apresentação de uma
dessas equipes em eventos promovi-
dos pela empresa, os ensaios são rea-
lizados durante o expediente. "Se tem
uma finalidade corporativa, deve es-
tar nesse horário", explica Camargo.

O programa de qualidade de vida
da Brasilprev, que conta com a par-
ticipação de 13 pessoas, de diversas
áreas (RH, sistemas, administrativo,
comercial, entre outras), teve como
precursor o projeto Vida Ativa, ini-
ciado em 2004, com base em qua-
tro pilares: qualidade de vida, res-
ponsabilidade social, atitude em-
preendedora e educação financeira.
Para cada pilar havia um grupo res-
ponsável, embora todos contassem
com uma visão conjunta. No primei-
ro aspecto, há outros quatro focos
de trabalho: saúde física, questão do
estresse, alimentação saudável, e
saúde socioemocional.

Atualmente, a empresa conta com
um local chamado Espaço Saúde, no
qual os funcionários podem ter ses-
sões de quick massage para relaxar,
num ambiente ambulatorial que foi
pensado justamente para não parecer
um consultório médico. Além disso,
os funcionários contam com uma pe-
quena academia de ginástica na em-
presa e com o auxílio de monitores
que incentivam as pessoas a saírem
do sedentarismo, com atitudes como
trocar o elevador pela escada, andar
mais a pé e usar a bicicleta como meio
de transporte. Alguns executivos,
como Camargo, chegam até mesmo a
usar um pequeno aparelho apelidado
de passômetro, que indica o quanto a
pessoa está caminhando. "O exemplo
deve vir dos líderes", comenta. Tam-
bém em qualidade de vida. 
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