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Filhos de pais dedicados e sem reconhecimento no trabalho ficam desmotivados. As últimas 
notícias a respeito da atual situação de degradação do meio ambiente levam à reflexão sobre a 
necessidade de as empresas adotarem uma postura de responsabilidade ambiental. Os 
repetidos episódios bárbaros de violência, por sua vez, chamam a atenção para a 
obrigatoriedade de as instituições privadas interferirem nas políticas sociais. Mas há mais uma 
responsabilidade que as organizações precisam assumir: a familiar.  
 
"Muito se fala em favor da preservação da natureza, o que é realmente importante, mas pouco 
se discute sobre a destruição do ser humano, encabeçada por muitas companhias que não 
reconhecem a necessidade de respeitar e facilitar o desenvolvimento da vida pessoal de seus 
profissionais", afirma Maria Nuria Chinchilla, professora de gestão de pessoas do Iese Business 
School, da Universidade de Navarra, na Espanha.  
 
Nuria falou com exclusividade a este jornal sobre o tema abordado no recém-lançado.Ser una 
empresa familiarmente responsavel (Ser uma empresa familiarmente responsável: luxo ou 
necessidade?), ainda sem tradução para o português. Segundo ela, a resposta para o 
questionamento feito no título do livro é: necessidade.  
 
"Primeiro porque as empresas precisam atrair e reter talentos - perfil profissional escasso no 
mercado de trabalho de todos os países do mundo atualmente. Para isso, é necessário oferecer 
o que essas pessoas procuram em um trabalho, que não é apenas a remuneração, mas 
também a possibilidade de ter qualidade de vida", explica a professora.  
 
Além disso, ela alerta para a necessidade de se interromper um círculo vicioso que prejudica a 
produtividade e a criatividade, ingredientes de que nenhuma companhia pode prescindir no 
atual cenário de negócios, sob pena de perder competitividade ou até se extinguir.  
 
"Ao ser inflexível com o profissional e exigir dele dedicação total ao trabalho - sem lhe permitir 
ter tempo ou energia para resolver problemas e dedicar-se à relação com os familiares, 
amigos e seus próprio hobbies -, a empresa terá pessoas trabalhando sem concentração. 
Ainda que permaneçam no escritório além de seu horário, terão baixa produtividade, quase 
nenhuma criatividade e nenhum comprometimento e engajamento", afirma Nuria. "Isso 
porque, ao serem exigidas em seu limite no escritório, chegam em casa sem energia para 
nada, não têm tempo suficiente para descansar e reiniciam um novo dia cansadas e com 
preocupações por não estarem conseguindo  
 
fazer nada além de trabalhar."Vale a pena ainda aprofundar a reflexão sobre o assunto e ir um 
pouco mais longe, acompanhando o raciocínio da professora do Iese. "Cria-se uma sociedade 
doente, composta por indivíduos incapazes de se comprometer e ter responsabilidade em 
projetos e nas relações interpessoais", ressalta. "O resultado da falta de responsabilidade 
familiar por parte das empresas já pode ser percebido na nova geração de profissionais, que 
não estabelece vínculo com nenhuma organização e também evita criar laços como o 
casamento e até amizades íntimas."  
 
Ao crescer percebendo que a dedicação total de seus pais ao trabalho não resultou em 
reconhecimento equivalente por parte da empresa e ainda sacrificou as relações familiares, 
criando um distanciamento, os filhos podem desenvolver a idéia de que não vale a pena 
engajar-se na causa de nenhuma organização.  
 
Os filhos podem pensar ainda que o casamento pode ser uma experiência malsucedida, além 
de exigir que se estabeleça uma relação de confiança e se aja de maneira menos 
individualista. "Mesmo quando não há o rompimento do casamento, é muito comum que a 
casa seja apenas um dormitório para a família e que as pessoas mal saibam como anda a vida 
do outro", comenta.  
 



Na visão de Nuria, para começar a solucionar a situação, medidas como a flexibilização dos 
horário podem dar bons resultados a custo zero. "Não exige um investimento financeiro por 
parte da companhia, apenas uma reorganização", diz.  
 
Algumas companhias no mundo todo já trabalham para agir de maneira familiarmente 
responsável. Na Espanha, o trabalho de desenvolvimento do conceito resultou na criação de 
um certificado, que conta com o apoio do governo do país. México e El Salvador também 
contam com iniciativas semelhantes. "A Alemanha merece destaque por já contar com 440 
empresas certificadas", destaca Nuria.  
 
No Brasil, ainda não há nenhuma iniciativa nesse sentido, mas o estudo feito pela professora, 
que resultou na publicação do livro, incluiu o País e identificou, em parceria com o Istituto 
Superior de Empresas (ISE), as empresas que atuam de maneira familiarmente responsável no 
território nacional. Entre as dez que já adotaram a postura estão British Petroleum do Brasil, 
Certel, Copesul, Embraer, Gazin Indústria e Comércio, Hydronorth, Serasa, Owens Corning 
Fiberglass, Philips da Amazônia e Todeschini.  
 
Também foram identificadas e divulgadas algumas das políticas mais adotadas:  
 
Flexibilização  
 
As mais comuns são a elasticidade dos dias de licença (71% das empresas oferecem); tempo 
livre para estudo (65%); permissão para sair do escritório por uma emergência familiar 
(65%); uso de videoconferência (59%) e horário flexível (51%).  
 
Apoio profissional e pessoal  
 
Aparecem a oferta de cursos de administração do tempo (69%); assistência 
psicológico/familiar (61%); orientação para o planejamento da vida profissional, pessoal e 
familiar (57%); assessoramento jurídico (53%) e cursos de administração do estresse (51%).  
 
 
Estacionamento (98%); restaurante na empresa (86%); agência bancária (71%); transporte 
(69%); creche (65%) e informações sobre creches e escolas próximas (63%).  
 
Benefícios sociais  
 
Essas são as políticas adotadas pela maior parte das empresas no Brasil. Destacam-se o 
seguro de vida (92%); o seguro saúde para a família (82%); o seguro contra acidentes fora do 
trabalho (76%) e o vale-refeição (71%).  
 
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 de mar. 2007. Vida Executiva, p. C9 
 
 


