
{Fernanda Arechavaieta}

T al como ocorre no corpo humano,
em uma empresa todos os órgãos e

membros precisam funcionar adequada-
mente para que se alcancem os melhores
resultados - a saúde do corpo ou, nesse
caso, da organização. Quando um deles
apresenta uma disfuncão, todo o orga-
nismo sofre e tem de despender mais ener-
gia para suprir aquela deficiência. Algo
semelhante acontece nas empresas quan-
do ocorre o chamado presenteísmo. Ao
contrário do absenteísmo - quando o
empregado simplesmente não vai traba-
lhar -, no presenteísmo a pessoa compa-
rece ao trabalho, mas não consegue pro-
duzir como deveria ou de acordo com o
que se espera dela. Nesse caso, os ges-
tores enfrentam uma dupla dificuldade: a
primeira é identificar o problema - que
não é tão visível como nos casos de
absenteísmo; a segunda é mensurar os
prejuízos em termos de produtividade.
Por essas razões, o presenteísmo já está
sendo considerado, especialmente nos
Estados Unidos, um inimigo oculto da
produtividade.

"O presenteismo pode ser entendi-
do como uma doença organizacional.
Como ocorre em outras disfunçòes rela-
cionadas ao trabalho em equipe, ele não
pode ser analisado isoladamente" afirma

Marca 2008 AMANHÃ 130



Beatriz Magadan, psicóloga organiza-
cional e diretora da DRH Consultoria, de
Porto Alegre. Na prática, o presenteísmo
é decorrente de uma série de fatores que
interferem na produtividade do empre-
gado: o clima organizacional ruim, a falta
de motivação para o trabalho e probie-
mas de saúde - físicos ou psicológicos.
Por isso, é muito mais complexo identifi-
car o empregado "presenteísta" do que
reconhecer o absenteísta ou, até mesmo,
o workaholíc - pessoa cuja vida pode, em
casos mais graves, reduzir-se ao trabalho.
Aliás, o workahoiic pode ser um tipo de
"presenteísta" já que nem sempre sua pro-
dutividade e eficiência correspondem ao
elevado número de horas trabalhadas.

O presenteísmo começou a ser estu-
dado na França, na década de 50, e vol-
tou à tona mais recentemente, quando as
companhias perceberam que a próxima
barreira da competitividade está nas
mãos dos colaboradores. 'As empresas
já melhoraram os processos, a tecnologia
e os modelos de negócios. Agora, o obje-
tivo é maximizar a capacidade do capital
humano" destaca Henri Vahdat, sócio da
área de capital humano da consultoria
Delloite. No Brasil, o fenômeno ainda é
pouco discutido e são raros os departa-
mentos de recursos humanos que vêem
nele uma ameaça à produtividade - e,
em última instância, aos lucros. "Trata-se
de um conceito muito refinado para o

Brasil. Muitas empresas sequer oferecem
condições básicas para o bem-estar no
trabalho',' avalia o médio Alberto Ogata,
especialista em economia da saúde e vice-
presidente da Associação Brasileira de
Qualidade de Vida (ABQV).

O professor da Fundação Getúlio
Vargas (FGV) e assessor de sindicatos de
trabalhadores, Roberto Heloani, diz que,
apesar da gravidade, o problema ainda
não está na agenda das empresas ou das
entidades dos trabalhadores. Na verda-
de, a maioria das companhias não perce-
beu que, além de ser mais custoso do que
o absenteísrno, o presenteísmo pode

afastar talentos e levar os executivos a
um burnout - um estado de exaustão pro-
longada. Ceiso Camargo Campos, dire-
tor da Apex Executive Search, lembra o
caso de um executivo que estava com
gastritc, mas não levou o problema ao
departamento médico da companhia. "Ele
se encontrava no auge da carreira e, como
engenheiro, era um dos responsáveis pela
implementação de um grande projeto de
melhoria na companhia" conta Campos.
Com esforço, o executivo conseguiu le-
var o trabalho adiante sem que ninguém
percebesse a doença. Até que, às véspe-
ras do início da implantação de um deter-
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minado equipamento, ele constatou que
a gastrite havia se transformado em úlce-
ra. Resultado: foi obrigado a ficar 20 dias
afastado e a empresa ficou sem a pessoa
que mais entendia do projeto justamente
durante sua implantação. "O século 19 foi
da industrialização, o 20, do conhecimen-
to e o 21 é o da agilidade..Mas isso só se
consegue com pessoas saudáveis e aten-
tas" reforça Campos. Em casos como o do
engenheiro, pode até ocorrer um efeito
cascata: além de atrapalhar o rendimen-
to de toda a equipe, a ausência do profis-
sional pode colocar em risco o crono-
grama de um projeto importante.

Para os especialistas em RH e gestores
de empresas, o problema está em saber
como combater o presenteísmo, evitan-
do que ele se reflita nos indicadores de
produtividade. "O primeiro passo é en-

tender as razões, as causas do problema"
aponta Brett Gorovsky, da consultoria
norte-americana CCH. Enquanto nos
Estados Unidos a principal causa está re-
lacionada ao fato de as pessoas terem
excesso de trabalho (veja o quadro 'As
razões dos norte-americanos'}, no Brasil,
o medo de perder o emprego ainda é fa-
tor determinante. "Quando as pessoas
estão inseguras, procuram marcar pre-
sença, trabalham além do expediente ou
não tiram férias. Fazem isso por medo de
ser demitidas. Ao mesmo tempo, esse te-
mor as desmotiva nas suas atividades"
explica Heloani, da FGV, Isso acontece
principalmente nas organizações que têm
políticas de recursos humanos - critérios
de admissão e demissão, por exemplo -
pouco transparentes. Se uma pessoa foi
demitida, é preciso que os motivos fiquem
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claros para todos os colaboradores.
O medo ou a insegurança estão inti-

mamente ligados a alguns dos principais
tipos de presenteísmo. Um deles é o de
clima organizacional, que resulta, quase
sempre, da desmotivação ou da preocu-
pação dos empregados com o próprio fu-
turo no trabalho, especialmente nos perío-
dos de dificuldade da empresa. O temor
de que os líderes pensem que estão fazen-
do "corpo mole" leva muitas pessoas a
comparecer ao trabalho mesmo com com-
plicações de saúde, o que diminui sua efi-
ciência. Por fim, é bastante comum que o
cidadão bata o ponto, mas não consiga se
manter focado em suas atividades porque
está preocupado com problemas familia-
res - do filho doente ao aumento da men-
salidade escolar. "É sempre complicado
identificar e lidar com essas situações por-
que os responsáveis não têm como adivi-
nhar o que está acontecendo com o tra-
balhador ou com sua família. Só depois
de algum tempo, é possível perceber que
o resultado do trabalho não é satisfatório"
afirma Ana Maria Rossi, presidente da
International Stress Management Asso-
ciation Brasil (ISMA-BR). Pior: quando a
empresa não está familiarizada com ocon-
ceito de presenteísmo, o resultado in-
satisfatório do trabalho pode provocar
uma demissão equivocada ou o desper-
dício de um talento.

A falta de motivação relacionada ao
clima organizacional é outra causa do
presenteísmo. O professor Heloani, da

FGV, cita o exemplo do choque do avião
da Gol com o jato Legacy, em 2006, que
resultou num dos maiores desastres da
aviação brasileira. Segundo ele, a crise
dos controladores que se seguiu ao aci-
dente evidenciou vários sintomas de
presenteísmo. Jornadas de trabalho ex-
tenuantes, falta de estrutura de apoio,
ausência de clareza nos critérios de ad-
missão e demissão, medo de punições e
outros problemas faziam parte do dia-a-
dia dos controladores, que trabalhavam
desmotivados e sob pressão. Era o am-
biente organizacional propicio a uma cri-
se de graves proporções.

Para evitar que dificuldades no am-
biente de trabalho se transformem em
causas de presenteísmo, a Milenia Agro-
ciências, do Paraná, faz pesquisas de am-
biente corporativo por área. Os resulta-
dos são discutidos no próprio setor e,
depois, são apresentados e debatidos
com todo o corpo funcional da compa-
nhia em uma assembléia anual. "Escuta-
mos as sugestões e partimos para a ação.
As pessoas confiam no nosso trabalho
porque criamos um ambiente de com-
panheirismo e de respeito" afirma Jef-
ferson Cestari, gerente de recursos hu-
manos da Milenia. Para melhorar o cli-
ma no trabalho, a empresa também pos-
sui programas de controle do colesterol,
de combate ao tabagismo e de ginástica
laborai. As metas de produção são defi-
nidas em conjunto, pelo líder e pelos em-
pregados de cada área, o que as torna
mais realistas.

A desmotivação com o ambiente de
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À primeira vista, soa absurdo afirmar que o empregado com baixa produ-
tividade custa mais caro à empresa do que aquele que falta ao trabalho. Mas
uma comparação mais atenta ajuda a entender essa conta. "Numa falta não
programada, a perda de produtividade é de 100% em um dia. Já quando o
empregado vai ao trabalho, mas passa vários dias sem produzir o que deveria,
devido a pequenas complicações de saúde, as perdas são muito maiores"
explica Brett Gorovsky, responsável pela pesquisa "2007 Unschedule Absencc
Survey" feita pela consultoria CCH, com 317 empresas norte-americanas.

Além do mais, é comum que as tarefas realizadas pelo "presenteísta"
resultem em retrabalho, com maiores gastos em energia elétrica, transporte,
e alimentação, elevando o custo por funcionário. E um pequeno problema
de saúde não tratado pode significar, no longo prazo, aumento dos custos
com consultas, medicamentos e, até, com pensões ou aposentadorias. O
professor da FGV, Roberto Heloani, lembra o caso de uma empresa de
informática que proibiu os funcionários de trabalhar depois do fim do expe-
diente, às 18h. O motivo? A companhia constatou que o custo do retrabalho
das tarefas executadas nas horas extras era muito grande. "Como os funcio-
nários precisavam de boa memória, após certo horário produziam muito
menos e com qualidade inferior. Na pratica, trabalhavam mais horas, gasta-
vam mais recursos da empresa e, não raro, acabavam doentes" conta Heloani.

De acordo com o livro America at Work: Choices and Chalanges (Amé-
rica e Trabalho: Escolhas e Desafios, sem tradução para o português), de
Edward Lawler, um empregado doente que vai trabalhar, em vez de ficar em
casa, custa o equivalente a US$ 255 por ano em perdas de produtividade.
Algumas estimativas revelam que o presenteísmo gera uma perda de US$ 180
bilhões anuais para as empresas norte-americanas. Outro levantamento,
feito pelo Instituto de Estudos em Saúde e Produtividade, da Universidade
de Cornell, aponta números impressionantes sobre a redução da produtivi-
dade associada a problemas de saúde. Uma pessoa com artrite produz 9,7%
menos. Já o diabetes pode diminuir a produtividade do trabalhador em ate
19,9%. "O impacto para a empresa se da em duas dimensões: se não tiver
uma equipe saudável, não será suficientemente produtiva; e se as pessoas
não se tratarem, os custos com saúde serão ainda maiores no longo prazo','
explica João Lins, consultor de capital humano, da PricewaterhouseCoopers.

trabalho pode ter diversas causas. Um
funcionário que não vê perspectivas de
crescimento na empresa, trabalha sob
intensa pressão por resultados ou numa
função que não lhe traz nenhuma satis-
fação tende a produzir cada vez menos.
"Quando a pessoa percebe que não tem
futuro, que está numa rua sem saída, ela
começa a fazer o mínimo possível" diz
Ana Maria.

Outra razão que leva ao presenteís-
mo é a falta de comprometimento do
colaborador, geralmente resultado da
perda de identificação com a empresa,
da falta de regras claras para avaliação
do desempenho e. também, da ausência
de uma liderança inspiradora. "Não po-
demos esquecer que comprometimen-
to é fator fundamental para se alcançar
os objetivos do grupo ou da empresa"
afirma Glaucy Boccí, consultora sênior
de Leadership Transformado n da em-
presa de consultoria Hay do Brasil. Por
isso, o líder deve funcionar como o ter-
mômetro do ambiente corporativo,
motivador de mudanças e como aquele
que gerencia o trânsito entre as ativida-
des do presente e do futuro, e torna o
cotidiano mais harmonioso.

"O líder deve ser como um pára-cho-
que de automóvel. Afinal, ê o ambiente
que cria equipes de alta performance,
não o trabalho, e as pessoas seguem os
lideres',' reforça Vahdat, da Delloite. Mas
não se pode esquecer que o líder deve
dar o exemplo. Se ele for "presenteísta','
toda a equipe terá essa propensão - com
resultados desastrosos para a compa-
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nhia. Além disso, reforçam os especia-
listas, o clima organizacional ruim pode
desencadear complicações mais graves,
como depressão e, até mesrno, o abuso
de drogas.

Presente, mas doente
Dor de cabeça, febre, problemas

gastrointestinais, resfriados ou gripes,
dores musculares, distúrbios de sono,
asma ou crise alérgica. Em maior ou me-
nor grau, não há quem não tenha pensa-
do em ficar em casa depois de acordar
com um desses sintomas. Alguns especia-
listas dizem que a pessoa não deveria
mesmo ir trabalhar assim. Afinal, até
mesmo pequenas complicações f ísicas ou
psicológicas podem interferir no rendi-
mento, contaminar o ambiente de traba-
lho e, não raro, gerar mais custos para a
empresa. "Com freqüência, as pessoas
vão trabalhar doentes. O autônomo tem
de ír porque não há quem o substitua. O
assalariado, porque tem medo de perder
o emprego',' comenta Zuher Hambar, di-
retor científico da Associação Nacional
de Medicina do Trabalho (Anam),

Outro aspectoé que os brasileiros não
têm o hábito de procurar um médico por
problemas que julgam de pouca importân-
cia - no máximo se automedicam. "Nin-
guém vai ao médico, a não ser que esteja

passando rnal" aponta Thaís Blanco, res-
ponsável da consultoria de benefícios da
Hewitt Associates. O problema é que aqui-
lo que parece uma banalidade para uns pode
afetar seriamente a produtividade de ou-
tros. Por isso, até uma dor de cabeça mais
intensa poderia ser motivo para uma reco-
mendação médica de afastamento do tra-
balho. Hambar ressalta que, além de ava-
liar o limite do corpo de cada paciente, o
médico tem a responsabilidade de investi-

gar sintomas que possam esconder alguma
doença mais complicada. "Mas é importante
ter em mente que cerca de 80% das pessoas
não têm doenças, mas apenas sensações
desagradáveis de desconforto físico que
não a deixam render 100%','alerta Ricardo
de Marchi, diretor da CPH Health Solution.
Para avaliar melhor cada situação e, ao
mesmo tempo, detectar quando se trata de
algum problema mais grave, a maioria das
grandes empresas mantém estruturas pró-
prias de assistência à saúde, além de exigir
exames clínicos a cada seis meses.

Para os especialistas em RH, está cla-
ro que cada colaborador deve ter a res-
ponsabilidade e a consciência de que sua
situação de saúde afeta a empresa. Mas,
quando isso não ocorre, cabe ao líder da
equipe observar mudanças de comporta-
mento ou sintomas de que algo não vai
bem com a saúde do colaborador. É o que
acontece na AES Sul, distribuidora de ener-
gia do Rio Grande do Sul. As equipes que
atuam nas redes elétricas são observadas
atentamente, pois o responsável precisa
ter certeza de que o funcionário está 100%
focado no trabalho antes de liberá-lo para

Xavier, da AES Sul: condições físicas e emocionais pesam na hora de liberar as equipes de campo
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acompanhar as equipes de campo. "Estar
presente e não completamente atento é
perigoso, porque tanto aquele funcioná-
rio quanto seus colegas correm o risco de
morrer se acontecer algo de errado',' expli-
ca Luís Cláudio Rangel Xavier, superinten-
dente de relações humanas da AES Sul.
Se a pessoa não apresenta condições, é
afastada da equipe, podendo, até mesmo,
ser liberada do trabalho - com a compen-
sação por meio do banco de horas. "Dessa
forma, as pessoas vêem como são trata-
das e confiam mais na empresa" acredita
Xavier.

Algo semelhante acontece na uni-
dade brasileira da companhia farmacêu-
tica norte-americana Bristol-Myers
Squibb. "Nos nos preocupamos com a
saúde dos colaboradores, pois qualquer

problema pode se transformar em uma
epidemia'! diz Renato Paiva, gerente de
recursos humanos da Bristol. Um estu-
do da consultoria norte-americana CCH
(2007 Unscheduled Absence Survey) re-
velou que, em 85% das vezes nas quais o
empregado vai trabalhar com proble-
mas de saúde, trata-se de gripe ou res-
friado, de fácil contágio. Por isso, a Bristol
costuma dispensar funcionários com al-
gum problema de saúde, principalmen-
te quando há o risco de transmissão para
os demais colegas. Outra solução que
pode ser adotada pelas empresas é dar
folga aos empregados, sem descontar do
pagamento - o que é geralmente utiliza-
do com executivos. "Mas no chão de fá-
brica é muito mais complicado fazer
isso" acredita Thaís, da Hewitt.

Nào sào só as complicações de saú-
de que atrapalham a produtividade do
"presenteísta" Um filho doente ou o au-
mento na conta do plano de saúde tam-
bém podem impedir a concentração no
trabalho. "Tem coisas que acontecem com
o colaborador das quais a empresa sequer
tem idéia. Somente agora elas estão se dan-
do conta de que precisam prestar mais aten-
ção na vida particular da pessoa" observa
Thaís. Para evitar que problemas familia-
res ou financeiros atrapalhem o trabalho,
os profissionais dos departamentos de RH
de várias empresas estão virando psicó-
logos dos colaboradores. Algumas com-
panhias chegam a oferecer até serviços
de assessoria e educação financeira para
os empregados e familiares.

'Além de investir em segurança e na
melhoria do ambiente de trabalho, preci-
samos ter a preocupação com os outros
aspectos que podem influenciar na saúde
e no bem-estar do empregado" assinala
Leila Fátima Praga Pinheiro, coordenado-
ra de projeto e assessora de assuntos psi-
cológicos da Arcelor Mittal. Como se tra-
ta de uma atividade de elevado grau de
risco, a empresa tem de estar atenta a qual-
quer sintoma de problema - no trabalho
ou em casa - que possa se transformar
em um acidente de trabalho.

A solução encontrada pela Arcelor
foi criar o Programa de Gestão Orça-
mentária (PGO) em 2003. O programa
acontece em dois módulos: um
educativo e outro preventivo. No pri-
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meiro, são feitas palestras às famílias
sobre aspectos comportamentais da re-
lação com o dinheiro. No outro, os cola-
boradores aprendem sobre juros com-
postos, importância de poupar e possi-
bilidades de investimento. O programa
contribuiu para que a empresa reduzis-
se de 11 para cinco o número de aciden-
tes de trabalho em 2007. A produtivida-
de, por sua vez, aumentou 12,5% no pe-
ríodo. "Esse tipo de ação, que envolveu

4,5 mil empregados, ajudou a evitar o
desperdício de matéria-prima, a reduzir
o número de acidentes e a diminuir o
absenteísrno" observa Leila.

Muitas vezes, entretanto, o colabo-
rador não se sente à vontade para falar
de problemas pessoais a alguém da em-
presa. Isso ocorre especialmente em si-
tuações delicadas, como separações ou
problemas com a guarda de filhos. Foi
pensando nessas dificuldades que a em-

presa de consultoria Mind desenvolveu
um serviço de 0800 especializado no apoio
ao trabalhador e sua família. "A idéia é
permitir que o empregado aprenda a li-
dar melhor com os problemas pessoais,
evitando que eles atrapalhem a produti-
vidade no trabalho" explica Ricardo Esch,
psicólogo e sócio da Mind. N'a central da
Mind, a pessoa é atendida por urn psicó-
logo que procura identificar qual é o pro-
blema e a encaminha para o profissional
adequado - numa consulta presencial. Há
mais de 3 mil profissionais conveniados
nas áreas de psicologia, assistência social,
economia, contabilidade, advocacia, fo-
noaudiologia, psicomotria, entre outras
especialidades. A Bristol e a AES Sul são
algumas das clientes da Mind que
disponibilizam o serviço aos seus empre-
gados.

Entre os especialistas em RH, existe
o consenso de que, em geral, as soluções
para diminuir o presenteísmo são bara-
tas. Ou poderiam integrar outros progra-
mas já existentes nas companhias. "Os
gastos das empresas são muito pequenos,
se comparados ao que elas perdem em
produtividade quando ignoram o proble-
ma" compara Thais Blanco, da Hewitt. A
solução da central de atendimento da
Mind, por exemplo, custa menos do que
um vale-refeição por mês, por família.

Portanto, os avanços dependem mais
da consciência da empresa e dos colabo-
radores sobre a importância de olhar o
presenteísmo como um problema orga-
nizacional. "Se qualquer pessoa adoece,
significa que a organização está um pou-
co doente',' compara Beatriz Magadan, da
DRH Consultoria. Além da empresa, o
funcionário também deve ter consciên-
cia sobre sua situação particular e procu-
rar ajuda para que os problemas não atra-
palhem sua produtividade. "Em última
instância, o colaborador pode ser um
agente catalizador de mudanças de pos-
turas dentro da organização',' aconselha
Beatriz. •

Marco 2008 AMANHA 40

Text Box
Fonte: Amanhã, a. 21, n. 240, p. 30-40, mar. 2008.




