
Trabalho duro 
Departamentos de RH apostam em políticas de melhoria das condições 
de trabalho dos funcionários, mas medidas ainda são limitadas frente 
às exigências colocadas sobre algumas funções. 

liminar o estresse dos funcio-
nários e promover saúde físi-
ca e mental são temas que 
têm dominado a agenda dos 
gestores de recursos huma-

nos uas grandes empresas, e no setor de 
telecom não é diferente. Prática comum 
nos Estados Unidos e Europa, os progra-
mas de saúde no trabalho se tornaram 
assunto corrente no setor e, dentro das 
operadoras brasileiras, já existem proje-
tos de educação alimentar e auxílio para 
erradicar maus hábitos como tabagismo, 
por exemplo. O resultado destes progra-
mas pode ser mensurado tanto com o 
aumento da produtividade do funcioná-
rio saudável e, até mesmo, na redução 
da utilização de planos de saúde e faltas 
na empresa, explica Cleise Zolin, diretora 
de qualidade de vida da New Port 
Consultoria de Benefícios. Mas esse é um 
dos aspectos do problema. Medidas con-
tra questões específicas do setor, como 
exposição a radiações eletromagnéticas, 
estresse de atendentes e atuação de fun-
cionários em áreas de risco ou regiões 
inóspitas ainda não recebem atenção 
específica das empresas, segundo sindi-
calistas ouvidos por TELETIME. 
Enquanto isso, as operadoras preferem 
um enfoque voltado para a questão da 
qualidade de vida. 

As medidas que já vêm sendo toma-
das pelas operadoras no sentido de 
melhorar a saúde no trabalho dos fun-
cionários de telecom, explica Zolin, 
decorrem da percepção de que os 
impactos negativos que os problemas de 
saúde causam nos colaboradores refle-
tem-se sobre as empresas, que empre-
gam dezenas de milhares de funcioná-
rios. Por isso, as compa-
nhias têm enxergado as 
vantagens de ir além da 
assistência médica, incenti-
vando a qualidade de vida 
dos funcionários. "Essa 
cultura tem aumentado 
entre companhias brasilei-
ras, especialmente quando 
falamos daquelas que estão 

mais preocupadas com o lado humano 
do trabalhador". 

Dentre os motivos que estão levando 
os RHs das operadoras de telecom a se 
preocupar mais com a parte física e men-
tal de sua força de trabalho está o 
aumento na produtividade, redução de 
custos com afastamento de funcionários 
e, eventualmente, com indenizações ou 
despesas médicas. 

Ao acompanhar a crescente busca de 
empresas de telecom por programas de 
saúde laborai, a especialista observa que 
há necessidades distintas entre as opera-
doras, empresas de manutenção e insta-
lação de equipamentos e ges-
toras de call center, por exem-

pio. Enquanto as pessoas que desenvol-
vem atividades "intelectuais", em escritó-
rios, necessitam de um trabalho focado 
na saúde mental e eliminação do estres-
se, os funcionários que desempenham 
atividades físicas, na rua, necessitam de 
acompanhamento com relação aos equi-
pamentos e ginástica laborai. Os aten-
dentes de telemarketing estão no meio 
termo e, geralmente, demandam ativi-

dades específicas, que algumas vezes 
trabalham o lado emocional também. 

"No momento de decidir pela implan-
tação de um projeto destes, os gestores 
avaliam os riscos, de acordo com a área, 
com a função", destaca Cleise. 

Já há alguns exemplos de programas 
de qualidade de vida em empresas de 
telecom. Um exemplo é o que ocorre na 
operadora Claro, que há pouco mais de 
dois anos lançou um site para debater o 
tema com os funcionários. Ao ver a ini-
ciativa ser bem recebida pelos colabora-
dores, a operadora ampliou o projeto 
para grupos de corrida e caminhada e 
acompanhamento de funcionárias ges-
tantes. Na TIM, que também preferiu 
não comentar o assunto, existe um pro-
jeto semelhante, que conta com acade-
mia nas dependências da empresa, para 
estimular os funcionários a cuidarem da 
saúde física. 

Acompanhamento 
Interessada nos benefícios de se tra-

balhar a saúde ocupacional, a GVT 
patrocina, anualmente, uma pesquisa 
sobre saúde no trabalho, realizada por 
uma consultoria externa. O objetivo do 

estudo é contribuir na pre-
venção de Lesões por Esforço 
Repetitivo (LER) e outras 
doenças. "Isto permite que a 
companhia desenvolva pro-
gramas específicos de pre-
venção de doenças e promo-
ção da saúde", diz a operado-
ra em nota. 

A partir dos resultados do 
levantamento, a empresa 
identificou a necessidade de 
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promover exames periódicos 
em seus colaboradores. As 
avaliações são submetidas à 
equipe médica da empresa, ou 
conveniada, que ao perceber 
"incoerências no estado de 
saúde do funcionário os orien-
ta a buscar tratamento médico 
adequado". Outro ponto no 
qual a operadora identifica a 
necessidade de trabalhar é na 
assistência social, uma manei-
ra de se melhorar as condições 
gerais de vida e o desempenho dos 'par-
ceiros', auxiliando-os a resolver proble-
mas recorrentes que geralmente tiram o 
foco do trabalho. "São casos de conflitos 
familiares, questões jurídicas (exceto tra-
balhistas), problemas conjugais e situa-
ções traumáticas". 

Outras iniciativas que a operadora 
desenvolve para melhorar a saúde dos 
colaboradores são atendimentos ambu-
latoriais e programas de prevenção de 
riscos, como de câncer de pele, direcio-
nado, principalmente, às pessoas que 
desenvolvem trabalhos de campo. 

Da mesma maneira, exames periódi-
cos são feitos nos executivos da GVT. De 
acordo com a operadora, eles são sub-
metidos anualmente a entrevistas com 
médicos do trabalho, que fazem uma 
triagem para levantar as "necessidades 
de monitoramentos de diagnóstico de 
cada um". Após a bateria de exames, os 
executivos voltam a consultar-se com os 
médicos, que orientam esses funcioná-
rios sobre as melhores práticas de saúde, 
de acordo com cada perfil. 

Call center 
Já os funcionários de áreas como o 

call center, considerada um ponto crítico 
em termos de desgaste laborai (e tam-
bém uma das profissões elencadas como 
das mais estressantes), recebem suporte 
como o Programa de Prevenção a 
Doenças Osteomusculares. Neste projeto 
são realizadas sessões de ginástica labo-
rai e massagens. 

Outra iniciativa da GVT é o acompa-
nhamento de casos, no qual existe um 
atendimento diferenciado aos colabo-
radores que apresentam recorrentes 
problemas de saúde. Conforme a 
empresa, a eles são fornecidos subsí-
dios para auxiliar a recuperação. "A 
identificação dos colaboradores que 
necessitam de acompanhamento dife-
renciado é realizada pela análise de 
atestados médicos, de constatações de 

acidentes (do trabalho ou 
não), de internamentos, pelo 
histórico de utilização do 
plano de saúde e pela reali-
zação dos exames médicos 

ocupacionais", explica a empresa. 

Vale do Silício 
A Nextel iniciou as primeiras inicia-

tivas na área de qualidade de vida no 
trabalho em 2009, com o programa 
Você em Equilíbrio. O projeto começou 
com um portal sobre saúde ocupacio-
nal desenvolvido pela empresa, como 

suporte aos funcionários. E, em janeiro 
deste ano, a companhia expandiu a 
ação para um "espaço", destinado ao 
relaxamento dos trabalhadores. A idéia 
de se criar o espaço nasceu para aten-
der a uma demanda dos colaboradores 
mais jovens, profissionais nascidos 
entre 1980 e 1990. Segundo a empre-
sa, hoje eles representam 47% da força 
de trabalho da Nextel (mais de 4,7 mil 
pessoas). "Fizemos uma pesquisa com 
esses funcionários que apontou um 
interesse da parte deles em um ambien-
te no qual pudessem relaxar e recupe-
rar a energia", afirma o vice-presidente 
de Recursos Humanos da operadora, 
Américo Figueiredo. O modelo é inspi-
rado nas empresas de tecnologia do 
Vale do Silício, com puffs, som ambien-
te, televisores, livros e revistas motiva-
cionais, equipamentos de massagem, 
mesas de futebol de botão, tênis de 
mesa e bilhar, além de diversas mesas 
e bancos nas áreas internas e externas. 

Figueiredo ressalta que, desde 
setembro, a empresa mantém subsídio 
a mil colaboradores para a prática de 
atividades físicas em academias ou tra-
tamento estético. Os profissionais inscri-
tos têm direito a reembolso mensalmen-
te. O executivo ressalta que os progra-
mas são direcionados a todos os colabo-
radores, sem distinção de departamen-
tos e localidade. 

Embora parte das iniciativas da 
empresa sejam recentes, é possível ver 
os ganhos, comenta Américo Figueiredo: 
"Este ano nossos colaboradores foram 
convidados a contribuir na seleção de 
um dos tópicos que faria parte da estra-
tégia da companhia e o tema qualidade 
de vida foi o mais votado", comemora. 

De olho nes ta tendência , a 
Associação Brasileira de Telecomu-
nicações (Telebrasil) mantém um estu-
do sobre saúde no trabalho. Entretanto, 
a entidade não quis divulgar detalhes 
sobre o trabalho. José Américo, coor-
denador da discussão sobre o tema na 
associação patronal se limitou a afir-
mar que "está em fase embrionária, 
ainda estamos definindo o escopo". ® 
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Text Box
Fonte: Teletime, São Paulo, ano 14, n. 149, p. 34-35, nov 2011.




