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Ser feliz no trabalho
Adequações no ambiente de trabalho evitam
desânimo, irrítabilidade e dores no corpo
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odas as pessoas buscam feli-
cidade nos vários momentos
da vida. E no local de traba-
lho, onde se costuma passar
a maior parte do tempo do
nosso dia, mais ainda. Mas a
postura inadequada, a orga-

nização de móveis que não seguem pa-
drões ergonômicos e a dificuldade em
se adaptar a algumas situações podem
causar fadiga, estresse e até um senti-
mento de insatisfação, boicotando seu
bem-estar no meio corporativo.

A boa notícia é que dá para alterar
essas condições com medidas simples,
e o resultado é um ambiente muito
mais estimulante e produtivo. Especia-
listas mostram, a seguir, como algumas
mudanças podem contribuir para um
ambiente de trabalho ideal e que con-
temple a qualidade de vida.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL. Atualmen-
te, vida e carreira bem-sucedidas têm
como base a junção de sentimento
com intelecto. Na inteligência emocio-
nal, tão valorizada nos dias de hoje,
um deve complementar o outro, como
ressalta Márcia Maranhão Limonge,
consultora em psicologia empresarial.
"As emoções podem nos fornecer da-
dos valiosos sobre nós mesmos, sobre
as outras pessoas e sobre diversas si-
tuações. Com essas informações, é
possível mudar de comportamento e
raciocínio para reverter os momentos
de crise", afirma.

Pessoas emocionalmente equili-
bradas mostram-se satisfeitas e efi-
cientes. E são elas as que possuem
maiores chances no campo profissio-
nal, tanto no momento da contratação
- já que os vínculos e a qualidade de

vida são muito valorizados nos pro-
cessos seletivos - como no dia-a-dia
do trabalho, pois essas habilidades
maximizam os recursos intelectuais,
aumentam a automotivação e o con-
trole nas relações interpessoais. Além
disso, funcionários emocionalmente
competentes apresentam mais proba-
bilidade de galgar postos de chefia
que os de alto QI.

O bom é que a inteligência emocio-
nal é uma característica que pode ser
desenvolvida por meio da compreen-
são de pensamentos, valores, altera-
ções físicas e atitudes. "Fazer autoaná-
lise, por exemplo, ajuda a compreen-
der por que tal colega consegue tirar
você do sério ou, ainda, se uma sim-
ples observação sobre seu desempe-
nho pode arruinar sua autoestima",
explica Márcia. Em outras palavras,
olhar a situação como um todo possi-
bilita o domínio sobre os pensamentos
automáticos e as atitudes impulsivas,
que costumam ser negativos.

A psicóloga também orienta que,
diante de situações-limite, como falar
francamente com o chefe ou seguir a
tentação de explodir com alguém, de-
ve-se imaginar o cenário com antece-
dência, avaliando o melhor meio e as
respostas mais adequadas. "A pessoa
emocionalmente inteligente costuma
ser sua melhor amiga, aprendendo a
redirecionar as energias emocionais a
seu favor", diz.

AMBIENTE SAUDÁVEL. Cerca de 80% da
população mundial terá, ao menos,
uma crise de dor na coluna durante a
vida, segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS). Os principais moti-
vos são a postura errada e a perma-
nência na mesma posição por longos
períodos. No Brasil, essa é a segunda
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maior causa de aposentadoria por in-
validez, conforme pesquisa da Funda-
ção Jorge Duprat Figueiredo de Se-
gurança e Medicina do Trabalho (Fun-
dacentro), órgão ligado ao Ministério
do Trabalho.

Esse tipo de problema pode ser
minimizado com a escolha e o posicio-
namento correto do mobiliário e dos
equipamentos. Segundo Josiane Lo-
pes Monteiro, ergonomísta da Unida-
de de Saúde e Segurança no Trabalho
do Sesi-SP, atenção especial deve ser
dada aos assentos e mesas. "A cadeira
anatômica, com encosto apoiado na
região lombar, ajuda a distribuir o pe-
so do tronco, evitando sobrecarga na
coluna. Também é preciso que seja
regulável, para permitir que os pés
toquem o chão." A mesa, por sua vez,
deve ter altura em torno de 74 centí-
metros, bordas arredondadas e espa-

ço para teclado e mouse. Para poupar
esforço desnecessário, os equipamen-
tos precisam ser distribuídos de for-
ma a facilitar seu alcance, deixando
mais perto os que serão manuseados
com mais freqüência, como teclado e
mouse (veja outros exemplos em Con-
forto no escritório).

Já quem trabalha em pé pode
ganhar um pouco mais de conforto
apoiando um dos pés (alternadamen-
te) em um suporte de 10 a 12 centíme-
tros. Quanto à bancada, trabalhos
com grande exigência visual pedem a
mesa na altura do peito, e os que pre-
cisam de força, na do púbis.

VISTA CANSADA. Outra queixa nos es-
critórios é a fadiga visual. De acordo
com estudo do Instituto Penído Bur-
nier, de Campinas (SP), cerca de 75%
dos usuários freqüentes de computa-

dor sofrem com o problema, que tem
como sintomas: sensação de resseca-
mento e peso na vista, vermelhidão nos
olhos e dor de cabeça. O desconforto é
causado pelo número de horas que a
pessoa fica em frente à tela. Se o ser
humano pisca, em média, 20 vezes por
minuto, diante do computador essa fre-
qüência cai para 15 vezes.

Para minimizar o quadro, a reco-
mendação é que sejam utilizados mo-
nitores de LCD a uma distância de 45
a 70 centímetros da cabeça, com a
tela iniciando na altura dos olhos, por
exigir menos da visão do usuário. A
iluminação também deve ser levada
em conta. No caso da luz natural, o
indicado é que ela venha de uma jane-
la lateral, para evitar reflexos.
Procure ainda relaxar a visão com
pausas de dez minutos a cada hora de
uso do computador.
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GINÁSTICA NO TRABALHO. Uma maneira
de as empresas atuarem na prevenção
de algumas lesões ou de certas doenças
relacionadas ao tràbalho é a implanta-
ção da ginástica laborai. Segundo Do-
mingos da Conceição Mariano, analista
de esportes e lazer do Sesi-SP, a maior
vantagem da atividade, que é realizada
durante o expediente, é que o programa
de exercícios é feito sob medida, levan-
do em conta o tipo de atividade exerci-
da e os grupos musculares que os tra-
balhadores mais utilizam para executar
as tarefes. "Baseado na consciência cor-
poral, em alongamentos e na execução
correta dos movimentos, o funcionário
realiza o trabalho com maior mobilida-
de, previne lesões e passa a ser estimu-
lado a manter um estilo de vida mais
saudável", comenta.

* Colaboradora

RECOMENDAÇÕES GERAIS Observe a postura
ser alongada lentamente, sem solavancos
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