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O volume de trabalho aumenta e

"qualidade de vida" é o "novo"

termo de ordem. Resta saber se o RH

está preparado para lidar com as

demandas que estão por vir.

ira e mexe, deparamo-nos com mudanças no
cenário económico, independentemente da forma
como ele se apresente. Os executivos correm contra

o tempo para decifrar novos meios de lidar com as alterações
do mercado. A busca incessante por resultados se resume a
uma somatória de esforços múltiplos que desencadeia algu-
mas reações adversas no ambiente corporativo: absenteís-
mo, doenças psicossomáticas, estresse, estafa.

De acordo com o consultor Stephen Kanitz, em texto
recente publicado em seu blog, a previsão de crescimento



qualidade de

das empresas em 2010, segundo estimativas das 1.000
maiores deste país, é quase incrível: 10% delas crescerão
mais do que os 35% já previstos. Ainda que o próprio consul-
tor desacredite esses números, muitas empresas se apresen-
tam bem otimistas no mercado, projetando vendas, lucros e,
claro, muito mais trabalho para este ano.

Como costumamos ouvir de nossos entrevistados profis-
sionais de recursos humanos: "A empresa é feita de pessoas".
Se há um aumento de trabalho, seria mais lógico pensar em
sobrecarga ou em contratação? Reunindo esses raciocínios, a

profissional&negócios pergunta: com esse aumento claro de
expectativas e demanda de trabalho, quais são as medidas
que o RH tem tomado para conseguir gerenciar, reter talen-
tos e motivar essas pessoas? E mais: O que as empresas têm
feito para gerenciar a qualidade de vida dos colaboradores
para que eles tenham condições de atender a todas essas
cobranças?

Alessandra Algarez, gerente de RH do Centro Auditivo
Telex, acredita que, nos últimos tempos, é possível notar
uma preocupação maior dos profissionais de recursos
humanos em promover a saúde e o bem-estar dos colabo-
radores como forma de oferecer um melhor ambiente de tra-
balho, evitando assim, possíveis quedas de produtividade.
"Existem inúmeros casos em que o RH, de forma estratégica,
insere a atividade física na empresa através de campanhas e,
conforme a adesão e os resultados, a iniciativa se torna uma
política de RH da empresa. No nosso caso, o departamento
de recursos humanos implantou o programa de qualidade
de vida com o apoio incondicional da presidência. Agora
vemos significativa melhora no relacionamento interpessoal
e no ambiente de trabalho, maior retenção de talentos,
difusão da autoestima, orgulho de ser colaborador, aumento
do nível de comprometimento com a empresa e também da
capacidade produtiva".

Em teoria, parece tudo muito simples e óbvio para muitos
gestores, mas, e na prática, será que funciona? Algarez
comenta como as coisas se desenrolaram no Centro Auditivo
Telex: "Foi criada, em 2006, a academia 'Health Club Telex'
nas instalações da nova sede, em Botafogo. Com total apoio
do presidente Morten Hellberg Pedersen, que participou ati-
vamente de todas as fases da implantação da academia, e o
suporte técnico da personal trainer Darlene Figueiredo,
houve o início de uma nova fase na empresa, em que a pre-
ocupação com a saúde do trabalhador tornou-se uma reali-
dade. Na ocasião, o principal objetivo da academia era
garantir condições para uma melhor qualidade de vida e
bem-estar dos colaboradores, além de ser um local onde
todos pudessem se encontrar e praticar sua atividade física.
Nessa mesma época, foi lançado o desafio de montar uma
equipe de corrida. Hoje, quatro anos depois, a empresa par-
ticipa de oito a doze provas por ano, com a adesão de 60% de
nossos colaboradores. A equipe de atletas recebe um treina-
mento específico e personalizado, sob a orientação do
fisioterapeuta esportivo Reinaldo Musialowski, visando me-
lhorar o rendimento nas provas".
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Antes do início de qualquer atividade, o colaborador
passa por uma avaliação física para indicar se está realmente
em condições de cumprir o programa. "A criação da acade-
mia foi o pontapé para a construção de um programa de
qualidade de vida. Atualmente, são oferecidas diversas ativi-
dades, tais como: mapeamento do perfil da saúde, ginástica
laborai, acupuntura, shiatsu, mas-
soterapia, yoga, musculação, orien-
tação nutricional, e eventos indoore
outdoof, comenta Algarez.

Para apoiar essas mudanças, o
departamento de RH conta com a
ajuda do marketing. "Para informar
aos colaboradores tudo o que acon-
tece e que efetivamente estimula a
qualidade de vida, o departamento
de recursos humanos sempre recor-
re aos meios de comunicação inter-
na (cartazes, e-mail marketing, qua-
dro de avisos), divulgando os even-
tos que estão sendo promovidos.
Para medir o nível de satisfação dos
colaboradores em relação ao pro-
grama de qualidade de vida, o RH
está sempre presente nas atividades
e nos eventos".

Para a Dra. Gláucia Berreta
Ruggeri, coordenadora do Programa
de Orientação à Saúde da Pronep-
SP, é indiscutível o impacto da so-
brecarga de trabalho na qualidade
de vida dos trabalhadores e, sendo
assim, os gestores de recursos
humanos se fazem cada vez mais centrais. "Hoje, o papel do
RH nas empresas está cada vez mais focado no desenvolvi-
mento de programas que têm por objetivo o bem-estar e a
qualidade de vida dos colaboradores. Para o desenvolvimen-
to destes programas, as empresas devem analisar o perfil dos
seus colaboradores. A análise criteriosa das maiores causas
de absenteísmo e afastamentos (benefício previdenciário) é
fundamental, pois desta forma, identificam-se as prioridades
de ação". E complementa: "Algumas abordagens são efeti-
vas para minimizar este impacto. Muitas organizações hoje
implantam programas de qualidade de vida com foco na
adoção de estilo de vida mais saudável. Um dos focos deste

andra Algarez,
gerente de RH do

Cento Auditivo Telex:
"Existem inúmeros casos

em que o RH insere a
atividade física de
forma estratégica."

programa é a saúde mental, conduzido por psicólogos, com
objetivo de auxiliar os colaboradores no gerenciamento de
suas emoções, das estratégias de administração do estresse, e
da importância do trabalho em equipe, entre outros. Além
disso, elas disponibilizam palestras sobre temas diversos, tais
como gerenciamento do tempo e de conflitos, além

de gestão financeira".
A médica conta ainda que, na

Pronep, é realizado semestralmente
um evento voltado ao check-up.
"Este evento promove aferições de
pressão arterial, peso, altura, IMC
(cálculo do índice de Massa Corpo-
ral), medida da circunferência abdo-
minal, dosagem de colesterol e gli-
cemia capilar. Por meio desta ação,
identificamos quais são as necessi-
dades específicas do colaborador.
Anualmente, durante a SIPAT
(Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho), minis-
tramos palestras sobre a saúde da
mulher, do homem, alimentação
saudável etc. Dentro do escopo do
programa de qualidade de vida,
temos o Grupo de Caminhada/
Corrida. Além disso, para aqueles
que desejam frequentar academias,
existe um subsídio".

Quando pergunto quais são as
maiores dificuldades de implantar
programas como esse, a resposta é
clara: "Um dos maiores fatores é a

implantação de programas previamente formatados sem
uma análise situacional da empresa. Há necessidade de inte-
gração plena entre os departamentos de RH e Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho (SESMT) para a construção de um programa
voltado para as reais necessidades da organização", diz
Ruggeri.

Se a integração é importante para as empresas, é hora de
ouvir alguém de um setor diferente, que não lida nem com a
gestão das pessoas, como o RH, e nem cuida da saúde delas,
como o médico da empresa. Rafael Moliterno Neto, diretor
de planejamento da Seguros Unimed, explica que o maior
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erro é não entender as necessidades específicas de sua cul-
tura organizacional, desconsiderando diagnósticos preven-
tivos a fim de identificar problemas e causas de afastamentos.
"Empresas que possuem uma gestão de RH mais estratégica
entendem que a força propulsora dos resultados de uma
companhia se dá por meio das pessoas. Para isso, disponibi-
lizam programas que impactam
diretamente o bem-estar físico,
mental e psicossocial". Sobre a
maior dificuldade de implantação
desses programas, Moliterno pon-
dera que reside em "manter a disci-
plina para a realização das ações,
sensibilizando as pessoas para a
adesão e os benefícios das práticas,
contaminando positivamente".

Dentro da Seguros Unimed, o
diretor conta que funcionam algu-
mas iniciativas voltadas ao bem-
estar: "O programa 'Viver Melhor'
começou em 2007 e tem por objeti-
vo reforçar a cultura de qualidade
de vida dos colaboradores, estimu-
lando as pessoas a mudarem seu
estilo de vida, a adotarem hábitos
mais saudáveis e a valorizarem a
prevenção da doença e a busca por
equilíbrio". As ações do programa
são: entrega de frutas (reeducação
alimentar com nutricionista), ações
antitabagismo, convénio com
academias, aulas de yoga e aulas
mix (alongamento e tai chi chuan)
durante o horário de trabalho, ge-
renciamento e combate ao estres-
se, grupo de corrida e acompa-
nhamento do Grupo da Gestante. E como fazer essas ações
darem certo? "Primeiramente, é preciso ter o compromisso
da direção com a causa e com os investimentos necessários.
É primordial também um bom diagnóstico e acreditar que
pessoas felizes produzem melhores resultados para a com-
panhia".

Eliana Lucchesi, diretora jurídica e de sustentabilidade da
Sodexo, é mais uma das profissionais que citam programas
implantados em sua empresa com algum sucesso, deixando

jurídica da Sodexo: "As
empresas, como forma de

incentivar, motivar e reter seus
talentos, devem buscar

soluções diferenciadas, que
contribuam para gerar um

clima organizacional melhor."

clara a importância de uma boa gestão desses valores. "Há
aproximadamente dois anos, lançamos o 'Programa Viver
Bem', com o objetivo de promovermos o bem-estar e a qua-
lidade de vida de nosso público: clientes, estabelecimentos
afiliados e o público interno". Este programa contempla
algumas ações como o 'Portal Viver Bem', que oferece, entre

outras inovações, promoções e
dicas importantes de alimentação
saudável. "Já o 'Viver Bem começa
aqui', com todas as ações dire-
cionadas para o nosso público in-
terno, envolve entre outras iniciati-
vas: promoções, ginástica laborai,
vacinas, manicure, engraxate etc".
Há ainda: o 'Diálogos para Viver
Bem', programa em formato de
palestras ministradas por nutri-
cionistas, com conteúdo baseado
nas orientações de prevenção de
doenças crónicas não transmis-
síveis. Os temas giram em torno de
assuntos correlacionados, como
alimentação no verão, prevenção à
hipertensão arterial, à obesidade, à
hipercolesterolemia etc. "No fim

. do ano passado, ministramos uma
palestra sobre nutrição para cola-
boradores da empresa Bahia
Transportes Humanos (BTH), loca-
lizada em Salvador (BA), durante a
SIPAT deles. Além da participação
de todos, tivemos como retorno
uma carta de agradecimento, mos-
trando que os participantes gos-
taram muito da iniciativa", revela.

Quanto à aceitação dos progra-
mas pelos colaboradores, Lucchesi diz: "Trabalhamos diaria-
mente para fazer de cada dia um dia melhor e as pessoas
estão abertas a receber informações edificantes para melho-
ria na qualidade de vida, além de ser um momento de inte-
gração entre os diversos públicos. E assim deve ser e conti-
nuar. As empresas, como forma de incentivar, motivar e reter
seus talentos, devem buscar soluções diferenciadas, que
contribuam para gerar um clima organizacional melhor.
Sempre de olho no maior bem da empresa: as pessoas".
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Para o sucesso da implanta-
ção destas práticas, a diretora
instrui: "Por se tratar de um tema
amplo, é importante avaliar o per-
fil do público e quais iniciativas
podem resultar no maior impacto
para o colaborador. A alimenta-
ção saudável, além de requerer
uma orientação correta, é uma
das principais preocupações da
Organização Mundial da Saúde
(OMS) e, também, um dos esco-
pos de atuação da Sodexo Moti-
vation Solutions. Por isso, os pro-
gramas podem e devem ser
implantados a partir das necessi-
dades de cada cliente. O tema
'Qualidade de Vida' está rela-
cionado à promoção de uma vida
saudável. Trata-se de um tema
muito amplo, que deve levar em
consideração aspectos da vida
pessoal, da comunidade e da
família. A maior dificuldade é
atuar em todos estes aspectos, o

que, muitas vezes, depende de uma atuação conjunta com
outros agentes, como a melhoria da comunidade".

O que diz a especialista?

Ana Maria Rossi, PhD, presidente da International Stress
Management Association (ISMA-BR), está à frente de uma
organização que trata exclusivamente de "bem-estar" e
"qualidade de vida". Como será que ela enxerga as ações das
empresas como um todo em relação aos temas? "Muito se
tem estudado, mas pouco se tem feito. Quando se compara a
teoria com a prática, as organizações ficam devendo. É
importante tomar medidas pontuais para evitar adoecimento
dos funcionários, porque isso significa prejuízo para as
empresas. Uma dica é não ultrapassar os limites dos fun-
cionários por períodos frequentes e prolongados. Outros
aspectos são a desmotivação e a insatisfação devido à falta de
reconhecimento e gratificação no trabalho. Outro aspecto
importante é desmistificar a síndrome do excesso de tarefas.
Os funcionários que passam muito tempo na empresa, ne-

diretor de planejamento da
Seguros Unimed:

"O maior erro é não entender
as necessidades de sua
cultura organizacional,

desconsiderando diagnósticos
preventivos."

cessariamente, não são os mais
produtivos ou os que têm mais
qualidade nas tarefas que rea-
lizam. Não é o número de horas,
mas a qualidade do trabalho que
conta. Os empresários precisam
também proporcionar um tempo
de recuperação aos funcionários.
Quando é preciso trabalhar mais
tempo é importante que se crie
um sistema de compensação com
folgas e apoio social, além de pro-
gramas de qualidade de vida do
interesse dos funcionários",
explana.

Mas a demanda de trabalho
realmente aumentou? "O número
de trabalhadores, sem dúvida,
diminuiu frente a uma crescente
demanda de trabalho. E não há
mágica nessa matemática. É pre-
ciso estabelecer limites e as em-
presas têm que aprender a res-
peitar esses limites. Um estilo de
vida saudável torna as pessoas

mais resistentes e preparadas para enfrentar a realidade do
dia a dia". Então, como você enxerga a questão sob o ponto
de vista do estresse e dos danos que ele pode causar ao
colaborador sobrecarregado? Ana Maria responde: "O
estresse causa um prejuízo estimado em 4.5% do PIB
nacional devido ao absenteísmo (o funcionário ausente do
trabalho), presenteísmo (mais difícil de identificar - a pessoa
está presente, mas só fisicamente), e aos acidentes de traba-
lho, licenças de saúde e processos judiciais. O nível de
estresse das pessoas economicamente ativas, apesar dos
estudos nessa área e da implementação de programas de
qualidade de vida, continua aumentando. O consumo de
álcool, medicamentos e comida continuam sendo as
maneiras mais comuns para lidar com um nível de estresse e
de ansiedade excessivos. Para os trabalhadores, o resultado
disso é o impacto negativo na qualidade de vida e nos rela-
cionamentos, que se deterioram. A empresa também perde
com o adoecimento da equipe, baixa produtividade e quali-
dade do trabalho".

Diante de dados como esses, fica muito claro que a me-
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lhor atitude para as empresas é começar a encarar programas
de qualidade de vida não mais como um diferencial competi-
tivo e sim como necessidade. Quando pergunto se esses pro-
gramas costumam ser bem aceitos pelos colaboradores, Ana
Maria Rossi responde que sim. "Em geral, são bem-vindos.
No entanto, muitas vezes, são os empresários que decidem,
que estruturam esses programas e quando a decisão vem de
cima pode faltar adesão. Tive um exemplo há alguns anos
em uma empresa. Criaram um programa fantástico para a
realização de exercícios físicos, mas que estava tendo pouca
participação do grupo. Em uma apuração mais detalhada,
reparei que a prioridade dos funcionários era gerenciar o
tempo com mais eficiência porque muitos estudavam, ti-
nham filhos pequenos, família e não tinham tempo para
atividades familiares e sociais. É muito importante que os
programas sejam identificados como prioridade pelos fun-
cionários para que sejam aceitos. Assim, podem suprir a
necessidade real do trabalhador. Algumas vezes, os fun-
cionários podem achar o programa importante, mas, naque-
le momento, não ser uma prioridade". Já sobre a implan-
tação, ela esclarece: "Minha sugestão é fazer uma pesquisa
com os trabalhadores para que eles próprios possam identi-
ficar o que é importante e prioritário para eles. Uma vez
definidas essas necessidades, o ideal é formar uma comissão
com representantes dos funcionários que tenham força para
criar programas, motivando e envolvendo o grupo. É impor-
tante que entre a pesquisa e a implantação do programa não
decorra muito tempo para que os participantes não
esqueçam das necessidades que identificaram na pesquisa".

"Quando se compara
teoria com a prática,

as organizações
ficam devendo."
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