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QUALIDADE DE VIDA Investimento em diálogo e credibilidade está entre as melhores práticas, diz especialista

Gestão transparente gera benefícios à saúde

k CAUSAS

«Constatamos que o
que causa o estresse
não é o excesso de
trabalho, mas a falta
de confiança entre
líderes e subordinados»
JOSÉ TOLOVI JÚNIOR
PRESIDENTE, GPTW INSTITUTE
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k MODISMO

«Temos recomendado
às empresas ouvir os
trabalhadores; muitas
seguem modismos,
criando métodos
paliativos»
CECÍLIA SHIBUYA
VICE-PRESIDENTE ABQV

Organizações de qualidade de vida apontam falhas
dos programas de bem-estar das empresas; médico
aposta em software para medir nível de estresse

Na esteira dos inúmeros pro-
gramas de qualidade de vida,
começam a despontar iniciati-
vas voltadas ao estímulo da ali-
mentação saudável nas compa-
nhias. O objetivo é reduzir os
elevados custos com reajustes
de planos de saúde e as faltas
por licenças médicas. Segundo
a Organização Mundial da Saú-
de (OMS), problemas como hi-
pertensão arterial e hipercoles-
terolemia foram responsáveis
por 47% das mortes em 2001.

O Grupo de Soluções em
Alimentação (GRSA), por
exemplo, já implementou pro-
gramas deste tipo em 25 em-
presas, como Itaú, Editora
Abril, Renner Sayerlack.

Intitulado Viver Saúde, o
programa atua na capacitação
de profissionais para desenvol-
ver cardápios saudáveis e ofe-
recer informações aos consu-
midores. A consultoria, basea-
da na estratégia global da OMS
para a alimentação e nutrição,
atua por nove meses nas em-
presas.

A GRSA aponta como bons
os resultados obtidos na Ren-
ner Sayerlack, por exemplo.

Uma avaliação nutricional
em 287 funcionários mostrou
que, antes da implantação do
programa, o índice de gordura
estava acima da média em
72% das amostras. Com a rea-
lização da iniciativa, o número
caiu para 29%.

Boa alimentação
ganha espaço
nas empresas

são paulo

A competição cada vez mais acir-
rada do mundo corporativo, alia-
da à ausência de transparência,
respeito e credibilidade na gestão,
tem frustrado os resultados de
programas de qualidade de vida
das empresas, apontam especia-
listas. Esse panorama gera inves-
timentos mal direcionados e um
péssimo ambiente de trabalho, o
que contribui drasticamente pa-
ra o desenvolvimentode doenças
funcionais entre os executivos.

“Constatamos que o que causa
o estresse não é o excesso de tra-
balho, mas a falta de confiança
existente entre líderes e subordi-
nados. Quando não há essa rela-
ção, o funcionário ultrapassa o li-
mite da tolerância. Ele já não
acreditanoque seuchefediz,não
é tratado com respeito e percebe
que há parcialidade com relação
a outros funcionários”, afirma Jo-
sé Tolovi Júnior, presidente do
Great Place ToWork Institute, que
realiza anualmente uma pesqui-
sa sobre as melhores empresas
para se trabalhar.

Tolovi afirma que entre as elei-
tas, a combinação de credibilida-
de, respeito e imparcialidade são
determinantes para a redução
dos níveis de estresse. “Quando
estes elementos são aliados a pro-
gramas de qualidade de vida, os
resultados são ainda melhores”,
explica ele.

Ou seja, a solução pode ser

mais simples do que as compa-
nhias imaginam. “Temos reco-
mendado às empresas ouvir os
trabalhadores. Muitas delas se-
guem modismos, criando méto-
dos paliativos”, comenta Cecília
Shibuya, vice-presidente da As-
sociação Brasileira Qualidade de
Vida (ABQV). Ela cita o exemplo
malsucedido deuma corporação
que montou uma academia de
ginástica, mas que não oferecia
transporte. Assim, os funcioná-
rios não chegavam a tempo de

usufruir do benefício, pois a aca-
demia tinha horário determina-
do para funcionar.

Outras práticas que a associa-
ção temrecomendado àsempre-
sas que queremmelhorar a saúde
dos funcionários é incentivar tra-
balho em equipe, além de esti-
mular a tolerância e a transparên-
cia. “A empresa deve deixar bem
claro oque elaconsidera qualida-
de de vida”, recomenda Shibuya.

Na parte prática, ações simples
também podem fazer a diferen-
ça. A ABQV recomenda fazer pe-
quenas pausas, movimentar-se
no escritório, não comer e traba-
lhar ao mesmo tempo, respirar,
ingerir líquidos, saber dizer não e
respeitar os limites do corpo.

Doenças funcionais
Um dos resultados do estresse

entre os profissionais são as
doenças funcionais.Nesse caso,o
pacientetem sinaise sintomasde
algum problema, mas quando se
faz exames clínicos e laborato-
riais, não apresenta nenhum
diagnóstico. Segundo o nutrólo-
go Marcelo de Almeida Valio, pre-
sidente da Sociedade Brasileira
de Medicina Funcional,“o estres-
se na verdade surge do desequilí-
brio entre o sistema “acelerador”
e o “freio”. “Porque o ideal seria
que ambos os sistemas estives-
sem funcionando bem e em equi-
líbrio, mas no nosso mundo mo-
derno existe um aumento de
pressão sobre o ser humano para
a vida agitada, levando a uma pre-
valência da atividade simpática”,
explica.

O especialista ressalta que, ca-
so o indivíduo não cuide devida-

mentedo estresseemsuas trêsfa-
ses, ele vai evoluir dos sintomas
funcionais para uma possível le-
são, podendo resultar no surgi-
mento de doenças crônicas dege-
nerativas, como câncer, artrose e
úlceras, além de doenças cardía-
cas, como o infarto do
miocárdio, e infecções
crônicas. “Segundo a
Organização Mundial
da Saúde, o conceito de
saúde não é somente a
ausência de doenças or-
gânicas, massaúde éum
estado de ‘bem-estar‘,
físico, mental, emocio-
nal e espiritual”, completa.

Com informações sobre o es-
tresse em alta, surgem novas des-
cobertas nos estudosde seu diag-
nóstico e tratamento. Um dos
avanços dos últimos anosé um ti-
po de software capaz de determi-
nar,analisando ofuncionamento
do Sistema Nervoso Autônomo, o
nível de estresse e em que fase do
mesmo se encontra o paciente.
Segundo Valio, queintroduziu es-
se softwarenoPaíshánove anos,a
tecnologiaanalisa avariabilidade
da freqüênciacardíaca, analisan-
doo intervaloentreas batidas,di-
ferentemente do eletrocardio-
grama. Dessa forma, segundo o
nutrólogo,é possívelavaliar osdi-
versos estados de equilíbrio ou
não desses dois sistemas.

“O nível de estresse das popu-
laçõesestá alarmantee arelevân-
ciado usodo softwareéque aaná-
lise que se faz do estresse do indi-
víduo acontece independente do
que ele possa pensar sobre a sua
situação ou seu estado fisiológi-
co”, comenta.

O especialistacita umtrabalho
de mestrado realizado pela Uni-
versidadedoVale doParaíba,que
realizoua mediçãode 119funcio-
nários da Petrobrás de São José
dosCampos(SP). Oestudoapon-
tou que a análise correta da fisio-

logia do sistema nervoso
autônomo mostra o ní-
vel do estresse indepen-
dentemente da percep-
ção do estresse do indi-
víduo.

Tratamento
Segundo o médico

Marcelo Valio, é neces-
sário avaliar em quefase está o es-
tresse para avaliar o tratamento
mais adequado, mas, em linha
gerais, o tratamento passa por
nutrição funcional, terapia orto-
molecular, treinamento mental
com biofeedback, acupuntura,
atividade física regular e balan-
ceada para cada fase do estresse.

“O tratamento dura, em mé-
dia, de três a seis meses para o in-
divíduo teruma melhorabastan-
te significativa; ele precisa enten-
der os fatores que o levam a ficar
estressado para que possa fazer as
mudanças necessárias nos seus
hábitos, na sua qualidade de so-
no, na busca pelo relaxamento e
lazer, na adequação dos horários
de trabalho e para que aprenda a
gerenciar melhor as pressões do
nosso cotidiano”, finaliza.

cynara escobar

Marcelo Valio

GESTÃO

TERCEIRO SETOR

em disco e 25 GBde transferência mensal. Os alunos
do IBTA poderão também participar gratuitamente
dos eventos promovidos pela empresa.

Projeto
O projeto TCC profissionalizante possibilita ao alu-
no pôr emprática o que aprendeu em salade aula. A
atividade, atualmente, envolve apenas alunos do
curso de Sistemas para Internet. O Lar das Crianças
já foi beneficiado e, no momento, o programa auxilia
a Sociedade Amigos de Taiaçupeba (SAT) e a Asso-
ciação daMedula Óssea (Ameo). ParaCristiane Cor-
tez, do IBTA Carreiras, a contribuição de empresas
como a LocaWeb em projetos voltados para a res-
ponsabilidade social é deextrema importância para
os alunos, uma vez que atividades que trabalham
comestetipode conteúdosãoenriquecedoraspara
a formação profissional dos estudantes.

LocaWeb
Em maiode 2006, aLocaWeb inaugurouseu próprio
Data Center, com capacidade para hospedar seis mil
servidores ecom investimentos naordem deUS$ 10
milhões. A LocaWeb iDC, empresa do grupo para
servidores dedicados, conta hoje com 420 clientes.

Hoje, a LocaWeb possui mais de 82 mil clientes.
panoramabrasil

Empresa e faculdade vão
disponibilizar tecnologia para
construção de sites

T E C N O LO G I A

LocaWeb anuncia parceria com a
faculdade ibtapara nova ação social

sãopaulo // ALocaWeb, gruponacional queoferece
soluções em Internet Data Center e é líder em hos-
pedagem de sites na América Latina, e a Faculdade
IBTA, por meio do IBTA Carreiras, fecharam uma
parceria que permitirá aos alunos da entidade a
construção de sites para organizações não-gover-
namentais (ONGs).As instituiçõessão previamente
escolhidaspara participaremdoprojeto TCCprofis-
sionalizante. Para o gerente de Marketing da Lo-
caWeb, Cristian Gallegos, a parceria é fundamental
para difundir o conhecimento da Internet entre os
estudantes e colaborar com as entidades partici-
pantes. “O IBTA prepara o aluno para lidar com tec-
nologia ea LocaWebdá asferramentas paracolocar
isso nodia-a-dia, além doobjetivo nobre deapoio às
ONGs”, ressalta. A LocaWeb atualmente apóia insti-
tuições comoa Care,a FundaçãoDorina Nowillpara
cegos, osDoutores daAlegria, osMédicos semFron-
teiras e o Teleton.

O plano oferecido pela companhia é o de Hospe-
dagem Profissional 1, que garante 500 MB de espaço

E D U C AÇ ÃO

ViaLagos inicia mais uma
turma do Escola de Vida
são paulo

OInstitutoCaminhos paraaVida,
iniciativa social da Concessioná-
ria ViaLagos, iniciou ontem a sua
13ª turma do projeto Escola de Vi-
da.Comquarenta alunosentre16
e 21 anos, o projeto atende pes-
soasqueestudam emescolasdas
cidades cortadas pela ViaLagos.

Os jovens foram selecionados
através doPrograma deComuni-
cação Social, desenvolvido pela
concessionária há oito anos. Du-
rante quatromeses, elesvão rece-
ber cinco aulas por semana. Nes-
te período, osalunos vão adquirir

conhecimentos de informática,
telemarketing, atendimento ao
cliente, aulas de inglês, além de
dicas de saúde e orientações so-
bre planejamento pessoal, ética,
cidadaniae empregabilidade,em
que temas como a vocação pro-
fissional e o mercado de trabalho
serão abordados. Desde a sua
fundação, o instituto qualificou
para omercado detrabalho cerca
de 700 jovens de comunidades
próximas à rodovia.

Concessionária
A ViaLagos possui56 quilômetros

de extensão e liga Rio Bonito a São
Pedro da Aldeia, passando por
Araruama e Iguaba Grande, no
Estado do Rio de Janeiro. A rodo-
via dá acesso também a Saquare-
ma, Arraial do Cabo, Cabo Frio e
Búzios. Com pistas duplas, pavi-
mentada, sinalizada e atendi-
mento médico e mecânico 24h, a
rodovia é um dos caminhos mais
utilizados do Rio de Janeiro e re-
gião metropolitana para a Região
dos Lagos. Foi a terceira conces-
são a integrar o Sistema CCR
(Companhia de Concessões Ro-
doviárias), líder na administração
de rodovias na América Latina,
com um total de 1.452 quilôme-
tros, o equivalente a 15% das ro-
dovias concedidas no Brasil.

panoramabrasil

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 13 mar. 2007. Carreira&Gestao, p. A2.




