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A procura por um equilíbrio entre as horas de trabalho e o momento de lazer é uma constante 
cada vez maior na vida das pessoas. A ONG World Leisure, dedicada ao assunto desde 1952, 
estima que os serviços e produtos relacionados ao lazer irão responder por 20% a 25% dos 
gastos totais dos consumidores do mundo em um futuro próximo.   
 
Esta estimativa foi calculada para o planejamento da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre 
lazer entre 2009 e 2014. Mas trata-se de um número difícil de ser medido já que a definição de 
lazer depende de hábitos culturais.   
 
"A tendência dos países terem uma maior preocupação com qualidade de vida e lazer é crescente. 
Vemos que alguns países já passam por uma mudança: de uma estrutura econômica focada na 
indústria para uma sociedade voltada para o lazer e produtos culturais", diz Christopher Edginton, 
secretário-geral da World Leisure, órgão consultivo da ONU para questões relativas ao lazer. "Nos 
EUA o gasto total relacionado a lazer (produtos e serviços) é maior do que a soma dos setores de 
construção civil e defesa."   
 
A ONG considera lazer desde "livros, ingressos para um jogo de futebol e viagens a turismo." 
Edginton chega a São Paulo - sua primeira viagem à América do Sul - amanhã. Ele fará uma 
palestra no Seminário Lazer em Debate, realizado pelo Senac São Paulo e pela Universidade de 
São Paulo entre 24 a 26 de abril.   
 
Segundo o executivo, alguns países estão demonstrando grande interesse no tema, como a Coréia 
do Sul. O país, até pouco tempo atrás, era considerado o local onde os funcionários tinham a 
maior carga de trabalho no mundo. "Os trabalhadores batiam o cartão de ponto seis dias por 
semana. Recentemente, passaram a trabalhar cinco. A diferença entre a Coréia do Sul e a 
Finlândia, país com menor carga horário de trabalho, é de mil horas de trabalho por ano", afirma.   
 
O país tem investido em cidades nacionais do lazer. "Eles estão construindo toda uma infra-
estrutura que envolve o lazer não só para melhorar a qualidade de vida da comunidade, mas 
também para atrair negócios e turistas", diz. "Eles sabem que não vão atrair força de trabalho se 
aquela comunidade não tiver parques, oportunidades de entretenimento e cultural, museus e 
locais de esporte."   
 
Algo parecido aconteceu em sua cidade, Cedar Falls, em Iowa (EUA). "Recentemente, investimos 
para torná-la um lugar mais agradável. Reformamos museus, construímos piscinas públicas, entre 
outras coisas", diz. "Focamos na qualidade de vida. Desde então, temos atraído empresas que 
buscam mão-de-obra satisfeita e mais feliz com o local em que vive."   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 abr. 2008, Tendências&Consumo, p. B4. 


