
ESPECIAL

qualidade de vida no traba-

lho (QVT) c tida como urna

série de medidas tomadas

pela empresa para estabele-

cer condições de trabalho que favoreçam

o funcionário enquanto ser social capaz

de corresponder às próprias demandas

em prol do seu bem-estar geral, às de-

mandas da companhia e de relacionar-

se com os demais funcionários de for-

ma saudável. No que concerne à empre-

sa, acredita-se que a infra-estrutura da

mesma interfira no bem-estar do cola-

borador. Todavia, esta é secundária di-

ante dos relacionamentos construídos

nela. Em outras palavras, uma linha de

produção pode ser melhor iluminada, ter
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seu piso escuro substituído por um piso claro, oferecer banheiros

limpos, comida apetitosa, e mesmo assim, as interações entre os

indivíduos podem ser doentias e antiprodutivas. Dessa maneira, a

gestão da qualidade de vida dentro de uma empresa navega tanto

na esfera dos relacionamentos, isto é, na esfera social, quanto em

questões de infra-estrutura e saúde.

Gerenciar corpos, controlar a carga horária, vistoriar assentos

para avaliar a altura do operador com o intuito de promover o con-

forto na operação, oferecer psicólogos, ginástica laborai e ativida-

des culturais são ferramentas que ajudam na construção de uma rede

de relacionamentos mais saudável não apenas com a instituição onde

se trabalha, mas principalmente entre os funcionários. A possibili-

dade de interagir dentro do espaço da empresa, porém numa ativida-

de de lazer, promove uma interação menos competitiva e mais afeita

a troca de saberes. Logicamente, dentro dessa 'ilha de paz', exce-

ções se dão justamente para evidenciar que gerenciar afetos é uma

tarefa árdua e que o limite da atuação de uma gestão da qualidade de

vida no trabalho se dá na possibilidade que o funcionário precisa

ter para eleger seus favoritos, sua rede de amizades e colegas sem

perder de vista o devido respeito a todos os demais funcionários que

não fazem parte de seu grupo seleto.

Segundo o presidente da Associação Brasileira da Qualidade de

Vida (ABQV), Alberto Ogata, o conceito da qualidade de vida no

trabalho tem diversas definições. "Pensa-se muito nas medidas ge-

renciais, estratégicas, voltadas para o bem-estar do empregado e na

melhoria de sua performance na organização. Além da questão da

gestão, cujo modelo vem do Japão e de alguns países e da Europa,

principalmente da Itália e da Alemanha, há também um olhar indivi-

dual, isto é, o indivíduo busca por um maior bem-estar, wellness,

conceito que foi desenvolvido por empresas norte-americanas". Para

Ogata, a tendência é os empresários passarem a entender que cuidar

das pessoas e do seu bem-estar c um elemento estratégico para as

organizações. "Pessoas que se sentem bem no trabalho c tem maior

moral são mais fiéis à companhia".

Para a especialista em marketing de relacionamento, Ana Maria

Leandro, QVT é um conjunto de medidas que a empresa toma para

diagnosticar, melhorar e inovar as condições físicas, tecnológicas,

gerenciais e de infra-estrutura com as quais os empregados contam,

dentro e fora do ambiente em que atuam, visando propiciar-lhes a

oportunidade de pleno desenvolvimento humano e auto-realização

no trabalho. Mas, informalmente, ela prefere abordar a QVT com

base no significado de 'saúde' para a Organização Mundial de Saú-

de. Para a OMS, o ser humano se sente feliz e realizado quando tem
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sete níveis vitais de saúde: física, intelectual, espiritual, social, fa-

miliar, profissional e financeira. Portanto, QVT é o resultado dos

esforços da empresa para que seus colaboradores tenham essas sete

"saúdes" contempladas.

"Começou-se a pensar em QVT quando ficou claro que o valor

de uma empresa não poderia ser medido apenas pelo tamanho e com-

plexidade de sua estrutura física como na era industrial. Com o sur-

gimento da sociedade do conhecimento, ficou evidente que para

garantir o crescimento e até a permanência da empresa no mercado

são especialmente importantes alguns ativos intangíveis, como o

know-how, a imagem da empresa, o valor de suas marcas, ou seja,

aspectos ligados às pessoas que nela atuam. Os seres humanos são

certamente a base dos diferenciais competitivos mais significativos

de qualquer organização. De suas idéias, conhecimento, iniciativa,

capacidade de inovação, comprometimento dependem os resultados

de qualquer empresa. Por isso o foco cada vez mais necessário em

QVT, que garanta pessoas saudáveis, produtivas e comprometidas",

explica a especialista.

Na última pesquisa realizada pela revista Exame para descobrir

as 150 melhores empresas para se trabalhar, concluiu-se que os prin-

cipais fatores para a satisfação dos funcionários consistem primei-

ramente na possibilidade de desenvolvimento profissional e no ofe-

recimento de oportunidades de carreira, alem é claro, de benefícios

e remuneração acima da média do mercado. De fato, a possibilidade

de desenvolvimento profissional garante um maior planejamento do

futuro e mais conforto para o funcionário que vislumbra o seu su-

cesso e crescimento profissional dentro de uma determinada insti-

tuição. Ele se vê estável e útil em seu cargo.

Porém, Ogata pondera que mesmo nas ditas melhores empresas

para se trabalhar, muitos funcionários se queixam da sobrecarga de

trabalho e do excesso de tempo que eles gastam na empresa. "Esses

prêmios, como, por exemplo, os da revista Exame trabalham muito

forte o aspecto de mercado. De 150 empresas, 150 são anunciantes.

Então há de fato um apelo comercial muito grande. As empresas

costumam aliar tal imagem (a de melhor empresa para se trabalhar)

ao seu marketing que trabalha retendo talentos, mas eu acho que,

nesses casos, o foco não é qualidade de vida. É engano acharmos

que as melhores empresas para se trabalhar são as que melhor lidam

com a QVT. Não se trata de wellness. Estamos falando de qualidade

em termos de gestão de RH, quero dizer, o presidente e o vice são

funcionários carreira, mas nem por isso têm worksite wellness, isto

é, bem-estar no local de trabalho".

Sobre o excesso de carga horária nas ditas melhores empresas,

Ana Maria questiona: "Seria essa a teoria de que os meios justifi-

cam os fins? Se sou bem-tratado, aceito com mais facilidade ser

explorado? Claro que essa manipulação é possível, mas um pro-

grama de QVT implantado em tais bases terá vida curta. Empresas

efetivamente empenhadas em ter colaboradores felizes, produti-

vos, realizados e leais levam em consideração seus limites, a co-

meçar pelos físicos. E a legislação está aí para coibir abusos. O

que ocorre em algumas organizações é que a insegurança gerada

pelos enxugamentos pode acarretar um comportamento pouco sau-

dável, que pode levar à exaustão. Para manterem seus empregos,

as pessoas passam a demonstrar comprometimento de formas pouco

lógicas, como estender o expediente além do admissível. A saída

no horário normal, praxe absoluta em outros países, passa a ser

considerada falta de comprometimento. Na França, por exemplo,

que eu conheço razoavelmente bem, as luzes são apagadas entre

16h e 17h. Quem quiser extrapolar o horário, tem de trabalhar no

escuro. No Brasil é considerado normal que alguns executivos atra-

vessem a noite trabalhando. Muitas empresas não se opõem a es-

ses excessos, que na maioria das vezes denotam clara sobrecarga

de responsabilidade".

Todavia, quando o foco é a pequena e a média empresa a ques-

tão da qualidade de vida torna-se ainda mais complicada, afinal,

como empreender urna gestão da QVT no trabalho sem onerar de-

mais o orçamento? Como envolver os funcionários das mais varia-

das hierarquias em campanhas que promovam o bem-estar? Quais

são as primeiras providências a serem tomadas para que se consoli-

de um plano da gestão da QVT? Como medir os ganhos advindos de

tais medidas?

São muitas as questões, modestas as respostas, mesmo assim,

é viável pensar a qualidade de vida enquanto conceito prioritário

para toda organização que almeja para o seu colaborador, um cres-

cimento integral, isto é, nos mais variados aspectos da vida. Fo-

mentar uma cultura que seja capaz de debater a qualidade de vida

e suas funções no ramo empresarial permite que se visualize as

primeiras pistas para a construção das respostas para as perguntas

apresentadas acima.

Segundo Alberto Ogata, o conceito americano wellness (bem-

estar) é bastante eficiente para explicitar a idéia de escolha ineren-

te a todo e qualquer estilo de vida, dessa forma, o bern-estar reside

na capacidade de se assumir a responsabilidade por uma qualidade

de vida maior do que a norma da sociedade. Para ele, o líder da

empresa, ou de um determinado setor, deve ser veículo e adepto de

um discurso em prol da qualidade de vida. Nesse sentido, ele fun-

ciona como um disseminador de idéias, para quem discurso e ação

precisam estar integrados. Dessa forma, os atributos (investigados

em pesquisas nos Estados Unidos e na Austrália) de alguém que

tem saúde no mais alto grau de bem-estar devem estar associados

à imagem desse líder. Entre eles, os mais importantes são: auto-

estima elevada e uma visão geral positiva; fundamentos filosófi-

cos e um senso forte de propósito; um bom senso de humor e mui-

ta diversão na vida; importar-se com os outros e ter respeito pelo

meio ambiente; comprometimento consciente com a excelência

pessoal; senso de equilíbrio e um estilo de vida integrado; estar

livre de vícios de natureza negativa ou que inibem a saúde; capaci-

dade de lidar com o quer que a vida lhes apresente e continuar a

aprender; ter os pés fincados na realidade; estar em ótimo condici-

onamento e forma físicos; capacidade para amar e manter viva a
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chama do amor; capacidade para gerenciar as exigências da vida e

comunicar-se com eficiência. Um líder capaz de transmitir tal con-

ceito pode alterar paradigmas desenvolvendo um plano de gestão

da qualidade que se insere não só no ambiente do trabalho, mas na

vida de maneira geral. E por ele, líder, ou equipe encarregada pela

gestão da qualidade de vida no trabalho, que se deve iniciar uma

campanha em prol da mesma.

Obviamente, além da bela imagem de um líder motivador, o

programa de gestão precisa partir de uma avaliação diagnostica

das necessidades dos funcionários e de uma observação atenta

do grau de apoio superior para o programa, ou seja, antes da im-

plantação de um programa de gestão da qualidade é importante

que sejam estabelecidas metas. Para tanto, a trajetória entre o

ponto de origem e o ponto de chegada almejado pela meta deve

ser medida e avaliada minuciosamente. Dessa forma, a avaliação

diagnostica precisa se dar tendo em vista todas as perdas de pro-

dutividade causadas pela falta de qualidade de vida no ambiente

do trabalho e fazendo uso de outras ciências que auxiliam no es-

tudo da QVT, entre elas: saúde, ecologia, ergonomia, psicologia,

sociologia, economia, administração e engenharia. A partir de

tal análise e ao estabelecer as prioridades é possível escolher um

foco para um programa da gestão da QVT de uma determinada

empresa, elaborando um planejamento que prevê, além do orça-

mento, uma estratégia de comunicação, implantação e posterior

avaliação de resultado.

Para Ana Maria, há inúmeros estudos que diagnosticam edifí-

cios doentes em que muitas empresas mantêm seus escritórios. Lo-

cais em que os dutos de ar-condícionado são fonte de propagação

de bactérias. "Há lugares igualmente mal ventilados, em que as

pessoas permanecem por mais de 8 horas em salas abafadas, sem

janelas, de frente para a parede, sem saber se chove ou faz sol, sem

ver o verde. Tais condições ambientais certamente geram baixa

qualidade de vida no trabalho, mas sua correção é apenas o ponto

de partida de um programa de QVT bem-equacionado. Muitas ve-

zes o agravante c a natureza do trabalho, como nos call centers.

por exemplo, em que a atividade é rotineira e repetitiva, exigindo

que operadores atendam 80, 100, 120 ligações por dia, de forma

praticamente ininterrupta. Tornou-se comum nessas funções a ado-

ção da ginástica laborai, que possibilita um break na rotina e a

movimentação fisica por alguns minutos. Mas nem todos aderem,

porque a solução das angústias passa ao longo do cansaço físico.

Um bom programa de QVT nesse caso envolve o entendimento de

suas dificuldades no atendimento às reivindicações dos clientes. São

profissionais que sofrem constantemente a sensação de impotência,
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pela falta de autonomia, e suportam xingamentos e maus-tratos,

por não saber explicar as falhas da empresa ao cliente irritado, ou

ter de justificar o injustificável".

Para Ogata, há uma demanda por profissionais da área da saúde

que possam dar conta de propor sistemas de gestão da qualidade de

vida no trabalho capazes de lidar com a realidade do mundo moderno.

"Hoje. o problema ocupacional da maioria das empresas é o estresse,

não é exposição à agente químico, ou a possibilidade de sofrer um

acidente, sendo assim, faz-se necessária uma mudança de conceito,

de paradigma. Muitas empresas querem recrutar profissionais do tra-

balho com essa formação, mas não conseguem. O médico do trabalho

faz os testes, mas não consegue mudar o quadro de estresse".

Para ele, uma boa gestão da qualidade de vida no trabalho pode

alterar e transformar o comportamento padrão dos funcionários

por meio de três caminhos. "O primeiro é o desenvolvimento de

conhecimento, em que a empresa deve disponibilizar informação

não só por meio de palestras e folhetos, mas utilizando ferramen-

tas de comunicação e marketing. O segundo aspecto que a empre-

sa também deve trabalhar é a questão da motivação. A motivação

nas empresas tem sido trabalhada de duas formas: por meio de

incentivos financeiros e não financeiros. A motivação é um traba-

lho de incentivo que lida com a auto-eficácia, na qual o funcioná-

rio é motivado a dizer que ele é capaz de mudar. Isso pode se dar

por meio de aconselhamento, coaching (individual), orientação te-

lefônica, orientação via web, palestras, etc. Outro caminho é ofe-

recer ambiente de suporte, isto é, de nada adianta disponibilizar

informações sobre bons hábitos de alimentação, se a comida da

empresa não é saudável, ou se quer controlar tabagismo, mas se

fuma livremente dentro da empresa, ou querem que as pessoas te-

nham mais lazer, mas não se cria uma política de horário flexível.

Trata-se de uma questão de infra-estrutura".

Ao mesmo tempo, Ana Maria coloca que a qualidade do ambi-

ente, embora muito importante, é apenas a ponta do iceberg. A em-

presa precisa criar condições para que as relações sejam saudáveis.

"É preciso ver até que ponto a cultura da empresa é de colaboração

ou de competição interna, e atuar firmemente contra os inimigos

mais comuns de que somos vítimas ou atores no ambiente corpora-

tivo, os 'jogos territoriais', ou seja, as atitudes de defesas de territó-

rio, verdadeiras armadilhas que geram mal-entendidos, animosida-

de, desgastes e prejuízos. O desafio c gerenciar afetos e proporcio-

nar apoio. É bem mais fácil prever soluções práticas para as ques-

tões de infra-estrutura e saúde do que garantir qualidade nos relaci-

onamentos. Gerenciar afetos e dar apoio aos integrantes à equipe

são tarefas árduas e desafios constantes de quem quer ter um grupo

coeso e colaborativo. É preciso muito esforço, muita criatividade,

muita persistência e um profundo entendimento de como funciona o

ser humano. Quando duas pessoas se transformam em um trio, com

a chegada de um terceiro elemento, a sensação de que é um 'opo-

nente' é sempre mais forte do que a de que o outro veio para 'so-

mar'. A animosidade se instala com impressionante facilidade em

qualquer agrupamento de pessoas, gerando estresse e insatisfação".

Segundo ela, há empresas cuja visão de QVT é de fato reducio-

nista e exatamente por isso os resultados de seus programas ficam

aquém do esperado. São ações pontuais, focadas em aspectos espe-

cíficos, incentivando a mudança de hábitos, sem olhar o todo. Mas,

felizmente, há também empresas que têm uma visão holista do ser

humano c sabem que o sucesso só virá se ele for visto como um

organismo complexo, com inúmeras demandas a serem contempla-

das. "Há ações antitabagismo, por exemplo, que se restringem à proi-

bição do fumo nas áreas comuns, segregação dos fumantes e distri-

buição de papeletas com alertas sobre os riscos do tabaco. Obvia-

mente, um programa de QVT precisa ir mais fundo e atuar nas cau-

sas do vício. Temos de ter uma visão holísíica e entender que a res-

ponsabilidade pelas dificuldades não é exclusivamente do indiví-

duo, mas está diretamente ligada ao contexto em que ele vive, den-

tro e fora da empresa",

Há aspectos da vida profissional em que têm de ser levados em

conta as especificidades regionais. "Por exemplo: é evidentemen-

te forte o impacto do clima na resistência fisíca e no bem-estar",

diz Ana Maria. "Portanto, as empresas de regiões quentes deveri-

am ter mais liberalídade em relação ao vestuário, autorizando seus

colaboradores a adotar estilos mais descontraídos e reservar rou-

pas formais como o terno, apenas para ocasiões especiais. Em ci-

dades de trânsito caótico, como São Paulo, outros aspectos influ-

enciam o bem-estar. Os programas têm de levar em conta os des-

gastes ocasionados pelos deslocamentos. Se quisermos que pau-

listanos tenham qualidade de vida no trabalho, temos de lhes ofe-

recer mais flexibilidade de horário e até abertura para atuação vir-

tual, à distância. Para colaboradores que perdem tempo nas idas e

vindas diárias, presos em conduções, são importantes programas

que incluam exercícios e ações de condicionamento físico, com-

batendo o sedentarismo. Mas há aspectos que independem de re-

gião, como o relacionamento entre pares ou entre chefia e subor-

dinados, que tem peso importantíssimo no equilíbrio emocional e

até no bem-estar físico das pessoas".

O presidente da ABQV aponta que a assistência médica não deve

ser vista simplesmente como despesa ou um mero benefício para o

funcionário: é preciso que haja uma mudança de visão, pois na pers-

pectiva da despesa a tendência é simplesmente cortar gastos. "Essa

é a principal medida indicada pelo corretor, pelo RH e até mesmo

pelo plano de saúde, o que resulta em aumento da co-participação,

troca por plano de segunda linha e até mesmo corte do plano de

saúde. Hoje em dia, algumas empresas mudaram de visão, pois per-

ceberam que funcionário produtivo se adoenta menos, tem menos

presenteísmo e absenteísmo. Apesar disso, ainda não há uma inte-

gração entre a gestão da saúde, o plano da saúde, as corretoras e os

fornecedores. É uma estratégia equivocada. Enxergar só como des-

pesa não é a saída. Na verdade, cabe ao empresário perceber que

investir na QVT pode agregar valor ao trabalho e gerar maior com-

petitividade para a empresa".
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