
O fim da fumaça corporativa?
Nova lei antifumo extingue os fumódromos das empresas. Fumar, só do

lado de fora. Diante da restrição, o ideal é adotar práticas educativas

Não faz tanto tempo assim,
era comum entrar em um
escritório e se deparar com

funcionários envoltos pela fumaça
enquanto falavam ao telefone, con-
cluíam relatórios, faziam cálculos.
Nem a chiadeira dos não-fumantes
brecava os tabagistas. No início da
década de 1990, o hábito de fumar
em qualquer canto começou a ser
amplamente questionado. E as

baforadas passaram a ser dadas
nos corredores e escadas. Dez anos
mais tarde, os antitabagistas tive-
ram mais um respiro: boa parte
das empresas, públicas e priva-
das, restringiu o uso do tabaco aos
fumódromos, previstos pela Lei
Federal 9.294, de 15.07.1996, insta-
lados em salinhas isoladas ou em
varandas e quintais. Há três meses,
criou-se o que pretende ser um

suspiro definitivo: a lei antifumo,
sancionada pelo governador José
Serra, que proíbe o consumo do
cigarro em todos os ambientes de
uso coletivo, públicos e privados,
total ou parcialmente fechados.

A lei, que entra em vigor no
dia 7 de agosto, impõe grandes
mudanças de hábito no ambiente
de trabalho. Para cumprir a deter-
minação, as empresas paulistas



que não possuem área livre a céu
aberto terão de lidar com as escapa-
delas de funcionários para fumar do
lado de fora dos prédios. Em tese,
os fumantes vão interromper suas
funções por um tempo maior por-
que terão de se deslocar mais para
acender o cigarro, o que diminui-
ria a produtividade. Além disso,
paradas freqüentes podem gerar
protestos por parte dos não-fuman-
tes, que fazem intervalos somente
para se alimentar ou descansar.

Para evitar conflitos, o ideal é
usar bom senso e não estabelecer
práticas radicais, como proi-
bir as saídas para fumar. "Uma
gestão eficiente de pessoas pre-
cisa levar em conta as diferentes
necessidades dos funcionários.
O bom caminho é a negociação.
Definir regras justas, mas sem
criar privilégios e distorções",
avalia o presidente da Associação
Brasileira de Recursos Humanos
(ABRH), Ralph Arcanjo Chelotti.

Uma pesquisa sobre tabagismo
e trabalho, realizada pela indústria
farmacêutica Pfizer, mostra que
80% dos chefes brasileiros conside-
ram os fumantes menos produtivos
(leia ao lado). Chelotti diz que não
há fundamentos científicos para
confirmar a tese. Para ele, o fato
de um tabagista usar alguns minu-
tos do expediente para fumar não
implica, necessariamente, que suas
tarefas deixaram de ser cumpri-
das. "Ficar o tempo todo sentado
à mesa de trabalho nem sempre é
sinônimo de concentração e efici-
ência", pondera.

Mesmo assim, Chelotti admite
que muitas empresas podem res-
tringir a contratação de fumantes,
seja por convicção ou por falta de
habilidade e recursos para lidar
com a questão. "Alguns setores já
não fazem a admissão de tabagis-
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tas, mas não de maneira explícita.
Acredito que a lei antifumo possa
reforçar esse tipo de postura."

O governo do Estado promete ser.
rigoroso na fiscalização. A partir
de agosto, 500 fiscais da Vigilância
Sanitária vão percorrer bares, res-
taurantes, escolas, áreas comuns
de condomínios, supermercados e
escritórios para verificar se a lei está
sendo cumprida. Caso haja pessoas
fumando, ou indícios do uso de
cigarro, como cinzeiros sujos, bitu-
cas no chão ou cheiro de fumaça,
o estabelecimento será multado
em R$ 792,50. Em caso de novo
flagrante, o valor da multa será de
R$ 1.585. Se ainda assim a prática
persistir, o local pode ser fechado.

O presidente da ABRH diz que
a rigidez da lei deve despertar ini-
ciativas que promovam a melhoria
da saúde dos funcionários. "O tra-
balho educativo ganhará espaço.
E mais empresas vão iniciar ações
em prol da qualidade de vida, como
desenvolver programas de incen-
tivo aos funcionários que desejam
parar de fumar", avalia.

O 'empurrão' que faltava
O caso da ABB Brasil, indústria

do ramo de automação energética,
é exemplo de como combater o
fumo no ambiente corporativo.
Em 1998, a companhia deu início
a uma série de ações para diminuir
o índice de tabagistas nas duas
fábricas do Estado, localizadas
em Osasco e Guarulhos, que che-
gava a 23% dos funcionários. Com
adesão voluntária, o programa
adotou como estratégia, até 2007,
a promoção de palestras e a dis-
tribuição de adesivos e gomas de
reposição de nicotina.

No ano passado, o tratamento
passou a custear 80% de um
medicamento específico para o
controle de ansiedade, que apre-
senta resultados mais expressivos
na superação do vício. Em 11 anos,
a proporção de fumantes caiu para
15%. Cerca de 500 pessoas já par-
ticiparam da iniciativa, e cerca de
80% conseguiram parar de fumar.

"A maioria dos fumantes não
acreditava no tratamento. Mas, com
os bons resultados conquistados,

muitos acabaram se convencendo e
aderiram. O programa deu tão certo
que agora decidimos implementá-
lo nas duas outras fábricas, em
Blumenau (SC) e Camaçari (BA)",
explica o psiquiatra Edmundo
Prince, gerente de saúde da ABB e
coordenador do programa.

O especialista afirma que os
benefícios são grandes, não ape-
nas para os funcionários. "Uma
política antitabaco tem grande
impacto na empresa. Estima-se
que, para cada paciente que deixa
de fumar, ela deixa de perder

" Alguns
setores já não

fazem a admissão
de tabagistas, mas
não de maneira
explícita. Acredito
que a lei antifumo
possa reforçar esse
tipo de postura



US$ 800 por ano. Em 2008, a ABB
economizou US$ 48 mi l . Quem
é saudável falta menos e produz
mais", esclarece.

O administrador de logística,
Roger Andrade, 41 anos, se recu-
sava a parar de fumar. "Sentia prazer
em ser fumante e não achava que
fumava muito, cerca de oito cigarros
por dia", recorda. Não se dobrou
nem quando a equipe chefia da pelo
doutor Edmundo foi até o seu setor,
carregando um cigarro enorme nas
costas, e alardeou os malefícios do
tabaco. Roger fugiu das palestras,
mas acabou cedendo, por incentivo
dos colegas de trabalho.

"Não acreditava que daria certo",
admite. Em outubro passado, ade-
r iu ao tratamento com o remédio
subsidiado pela empresa. Um mês
depois, deixou o vício. "Fumei
durante 25 anos. Agora estou mais
disposto e mais confiante, por ter
vencido esse desafio", conta.

Aos poucos, retoma alguns hábi-
tos, como o de tomar um cafezinho
nos intervalos, mas sem o cigarro
entre os dedos. O fumódromo-
que desde 2005 foi instalado a céu
aberto- Roger não visi ta mais. O
encontro com os colegas fumantes
ficou restrito aos corredores da
empresa. "Era um ponto de encon-
tro. Agora, a gente se cruza em
frente à máquina de café, mas vai
cada um para o seu lado", diz.

O CRA-SP está preparado para,
a partir de 7 de agosto, cumprir a
nova legislação. Seus espaços ao ar
l i v r e permit i rão que colaborado-
res, administradores e visitantes
fumem de maneira legal.

Vida curta?
Apesar dos esforços corporati-

vos para adaptar-se à recém-criada
lei antifumo, ela pode ter vida curta.

Juristas defendem que, além de

se sobrepor às legislações federal e
estadual sobre o tema, a lei fere o
direito de liberdade do cidadão.

O professor de Direito Consti-
tucional da PUC-SP Luiz Tarcísio
Teixeira Ferreira a f i rma que a
proibição dos fumódromos e a
de estabelecimentos voltados
exclusivamente para fumantes é
inconstitucional. "Proibir fumó-

dromos implica em proibir fumar .
E o Estado de São Paulo não pode
fazer isso, a não ser que tal conduta
fosse cr iminal izada por lei pela
União", afirma.

Segundo o especialista, a lei está
sendo questionada na Justiça, com
chances reais de ser derrubada, o
que pode obrigar o Estado a recuar
em sua política antitabagista. o
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