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Quando há dez, doze anos, falávamos em qualidade de vida nas empresas, era quase como 
pregar no deserto. O conceito de wellness, hoje já disseminado (ainda longe, porém, do nível 
que consideraríamos ideal, diga-se de passagem), não fazia parte ainda do vocabulário do 
executivo brasileiro. Sob os primeiros impactos da globalização, o gestor só possuía ouvidos 
para assuntos que impactassem de forma imediata na competitividade, no lucro, nos 
resultados financeiros. Mas a qualidade de vida aos poucos foi conquistando seu espaço entre 
as decisões que iriam influenciar a dia-a-dia das corporações.  
 
Hoje já está comprovado que o investimento vale a pena para a obtenção de índices que irão 
cativar o mais duro dos acionistas.  
 
Pesquisas recentes demonstram que programas bem-estruturados no ambiente de trabalho 
trazem retorno econômico significativo, com redução de custos de assistência médica, faltas ao 
trabalho, aposentadorias precoces e absenteísmo.  
 
Nos Estados Unidos, várias entidades como o National Wellness Institute e o Wellness Councils 
of America (Welcoa) têm demonstrado que o bem-estar é poderosa ferramenta para a gestão 
do capital humano nas empresas.. E o Brasil, por sua vez, está seguindo o mesmo caminho e 
mostrando que pode ser também referência no assunto. 
 
Há 12 anos a ABQV promove um prêmio, dedicado a distinguir programas que incentivam a 
qualidade de vida no âmbito das empresas e que aliam responsabilidade social com aumento 
de produtividade e outros indicadores positivos no ambiente de trabalho.  
 
Esta distinção, o PNQV, alcançou repercussão tão grande que outras iniciativas paralelas 
surgiram, com destaque para o Prêmio PNQV de Ação Continuada, que visa a estimular as 
empresas a manterem seus programas já selecionados como benchmarking em seus 
respectivos setores. É necessário incentivar essa continuidade pois os programas de qualidade 
de vida são, muitas vezes, um dos primeiros alvos dos gestores no momento de efetuar cortes 
de custos nas empresas. 
 
O que temos observado, em pouco mais de dez anos de avaliação de diferentes programas de 
qualidade de vida nas empresas, é que todos os indicadores positivos estão crescendo; não 
apenas a longevidade dos programas aumenta, mas também a adesão às campanhas, o 
número de empresas que tomam a iniciativa, a conscientização sobre a importância do tema, a 
ampliação dos benefícios a familiares, aos aposentados e à comunidade.  
 
Sem dúvida, há muito por caminhar. Os programas deverão buscar maior abrangência (os 
resultados dependem de uma participação maciça dos empregados), novas tecnologias (uso da 
web2.0 - podcasts, blogs, mensagens pelo celular/palmtops) e técnicas (como coaching e 
mentoring). Além disso, os gestores têm o desafio de incluir os programas de qualidade de 
vida na estratégia das organizações. 
 
Este ano, o PNQV voltará a distinguir iniciativas de real valor em diversas frentes - tais como o 
combate ao tabagismo e outros fatores de risco à saúde -, ao lado de ações específicas para 
alcançar o bem-estar físico e mental dos funcionários. Serão oito empresas premiadas, um 
recorde até aqui, após 11 edições do Prêmio.  
 
São fatos que nos animam a vislumbrar um aumento cada vez maior nos índices de qualidade 
de vida nas empresas brasileiras. Tudo isso nos leva a acreditar que é a hora e a vez de 
olharmos com mais carinho para essa questão. Teremos de encontrar, em breve, uma palavra 
equivalente em português ao termo wellness, para que o vocabulário do brasileiro incorpore de 
vez essa idéia, esse conceito. 
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