
A vez das empresas familiarmente responsáveis  
  
Primeiro veio a onda da responsabilidade social, depois a da responsabilidade ambiental e 
agora... a responsabilidade familiar. O termo ainda não é muito conhecido no Brasil, mas 
países europeus, como a Espanha, têm até uma certificação apoiada pelo ministério do 
trabalho, que reconhece empresas que contribuem para o desenvolvimento da vida pessoal de 
seus funcionários.  
 
"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 da Iese Business 
School, da Universidade de Navarra, na Espanha, e autora do livro "Ser una empresa 
familiarmente responsable: ¿lujo o necessidad?" (Ser uma empresa familiarmente 
responsável: luxo ou necessidade?), 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. Para isso, é necessário oferecer 
o que essas pessoas procuram em um trabalho, que não é mais do que apenas uma 
remuneração, mas também a possibilidade de ter qualidade de vida", explica a professora.  
 
Além disso, ela alerta para a importância de se interromper um círculo vicioso que prejudica a 
produtividade e a criatividade. "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 próprios 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.  
 
A maioria dos profissionais certamente já vivenciou ou vivencia essa realidade: chega-se em 
casa tarde, sem energia para realizar nenhuma atividade e sem tempo para descansar o 
suficiente. Assim, reinicia-se o dia cansado e com preocupações relacionadas ao fato de não 
terem conseguindo fazer nada além de trabalhar.  
 
Na visão da professora, para começar a solucionar a situação, medidas como a flexibilização do 
horário de trabalho dos funcionários podem dar bons resultados a custo zero. "Não exige um 
investimento financeiro por parte da companhia, apenas uma reorganização", diz.  
 
Nuria fala com conhecimento de causa, pois o conceito desenvolvido na escola de negócios da 
Universidade de Navarra, onde atua, foi base para a criação de uma certificação, na mesma 
linha da conhecida ISO, que recebeu o apoio do governo espanhol. Ainda na Europa, segundo 
ela, merece destaque também a iniciativa da Alemanha no mesmo sentido, que já certificou 
cerca de 500 empresas.  
 
O Iese atua na sensibilização de empresas e na transmissão do modelo de gestão 
familiarmente responsável na Europa, em países como França, Bélgica e Hungria; na América 
Latina, atuando com parceiros na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, Equador, 
México e Uruguai; e até em países mais pobres, como Nigéria, Quênia e Filipinas.  
 
No Brasil, o trabalho começou em 2005, com um levantamento feito em parceria com o 
Instituto Superior de Empresa (ISE), cujo resultado aparece no livro publicado por Núria. Na 
ocasião, foram avaliadas 51 empresas. Entre as dez consideradas familiarmente responsáveis 
estão a British Petroleum do Brasil, a Certel, a Copesul, a Embraer, a Gazin Indústria e a 
Comércio, a Hydronorth, a Serasa, a Owens Corning Fiberglass, a Philips da Amazônia e a 
Todeschini.  
 
O levantamento também identificou algumas das políticas mais adotadas no mundo todo. No 
sentido de 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%).  
 
Entre as políticas consideradas como apoio profissional e pessoal aparecem: 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%); 
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%).  
 
Os benefícios sociais (oferecidos pela maior parte das empresas no Brasil) incluem 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%). 
 
Este ano, o ISE iniciou um novo levantamento que pretende agora classificar 150 empresas 
entre grandes, pequenas e médias. A maioria das companhias avaliadas é convidada pelo 
próprio Instituto, mas as organizações que têm interesse em avaliar em que medida são 
familiarmente responsáveis e estiverem dispostas a adotar políticas nesse sentido podem 
participar também.  
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