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As empresas dispostas a investir em ações que promovam um maior equilíbrio entre a vida 
profissional e pessoal dos funcionários estão mais aptas para conquistar e reter talentos. Numa 
época em que a grande dificuldade apontada pelos gestores é justamente contratar pessoas-
chave, ser reconhecida como uma organização que entende as necessidades do seu efetivo 
pode ser uma ferramenta eficaz para atrair os melhores candidatos. 
 
Aos poucos, as empresas do Brasil estão despertando para as causas e os efeitos dessas ações 
em prol de uma melhor relação das pessoas com o trabalho e a família. É o que mostra 
levantamento com 102 companhias instaladas no país (54% de grande porte) realizada pelo 
Instituto Superior da Empresa (ISE), associado à IESE Business School, uma das mais 
prestigiadas escolas de negócios da Europa. Desde 2000, a pesquisa chamada International 
Family-Responsible Employer Index (IFREI) já foi aplicada em 25 países. Esta é a terceira 
participação do Brasil.  
 
Um dos avanços deste ano, em relação aos dados coletados em 2007, diz respeito ao 
percentual de executivos brasileiros que se dizem mais compreensivos quando os funcionários 
priorizam a família. Ele subiu de 57% para 74%. "Está provado que uma cultura mais 
conciliadora traz resultados práticos para a organização", diz Cesar Bullara, professor do 
departamento de gestão de pessoas do ISE. Na Espanha, segundo ele, empresas que tomaram 
medidas nesse sentido, como o adoção de horários flexíveis, reduziram em até 30% o índice 
de absenteísmo. 
 
Os horários mais flexíveis de trabalho, para pelo menos metade do efetivo, entretanto, ainda 
são adotados por apenas 29% das empresas participantes da pesquisa no Brasil. "Notamos 
que metade das companhias já possui um calendário de férias flexível, mas ainda é preciso 
avançar muito nessas políticas", diz Bullara.  
 
O professor lembra que, se por um lado o estudo mostra que os gestores estão mais 
sensibilizados com a questão do equilíbrio da relação do funcionário com o trabalho e a família, 
por outro as companhias ainda não tomam medidas que contribuam para isso. Mais da metade 
das organizações pesquisadas não possuem uma política formal para tratar desses assuntos ou 
um profissional responsável por elas. "Apenas 20% têm um orçamento destinado para essas 
práticas", diz Érica Rolim, coordenadora do IFREI. 
 
Mudar a cultura dos profissionais e das organizações em relação ao trabalho leva tempo. Na 
pesquisa, 62% das empresas afirmam que a maior parte de seus executivos é exemplar ao ter 
conduta familiarmente responsável. Segundo Bullara, as companhias brasileiras estão 
começando a dar sinais como esse de que estão percebendo a importância desse equilíbrio, 
embora o assunto ainda esteja fora da agenda de boa parte dos gestores. Outro indicador 
positivo é o fato de 68% dos líderes dizerem que não estimulam a hora extra. Em 2007, este 
percentual era de apenas 55%. 
 
Bullara lembra que administrar as agendas do empregado e da empresa é fundamental para a 
produtividade. "Um profissional equilibrado emocionalmente rende muito mais", diz. Cabe às 
companhias adotar políticas socialmente responsáveis porque "a pessoa é uma só dentro e 
fora do trabalho". A nova geração, em especial, é atraída por trabalhos desafiadores, bons 
salários e também por ambientes onde exista um maior balanceamento entre as atividades 
pessoais e profissionais. Outro fato relevante, para o professor, é que cada vez mais as 
mulheres ocupam espaço nas companhias e precisam de apoio para exercer seus diferentes 
papéis na sociedade. "É preciso criar mecanismos que ajudem as famílias e as mães." 
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