
MAIS SATISFAÇÃO

Levantamento foi feito com 16 mil profissionais em mais 
de 80 países, incluindo 419 entrevistados no Brasil

Fonte: Regus Work-Life Balance Index - Maio 2012

O equilíbrio entre vida pessoal e profissional do brasileiro aumentou 
45 pontos entre 2010 e 2012, acima da média global. É o país mais 
bem colocado entre os pesquisados depois do México

81% dos profissionais brasileiros gostam mais do seu trabalho hoje
do que em 2010 e lidera ranking junto com trabalhadores mexicanos

83% dos brasileiros afirmaram que tiveram um aumento
nas conquistas profissionais em comparação a 2010, porcentagem 
apenas menor do que a observada na Índia (84%)

Quando se trata de satisfação com a quantidade de tempo disponível 
para passar tempo com a família ou cuidar de assuntos pessoais, o 
Brasil cai para a 12ª posição do ranking, com 51%, atrás dos Estados 
Unidos, China e Índia e abaixo da média global

Um dos sinais talvez seja o de que 73% dos entrevistados no Brasil 
tomaram para si obrigações adicionais durante a desaceleração do 
cenário econômico que ainda não foram delegadas para novos 
funcionários ou outros membros da equipe, liderando o ranking

Mais de 50% dos brasileiros apontaram que passam mais tempo 
trabalhando agora do que em 2010, abaixo da média global

Apenas 15% dos profissionais no Brasil passam mais tempo fora
de casa do que em 2010, o último colocado no ranking de países

Os profissionais brasileiros es-
tão entre os mais satisfeitos
com o ambiente corporativo e o
trabalho entre os 80 países pes-
quisados pela Regus. Boa parte
disso está atrelada ao aqueci-
mento econômico, com maior
taxa de emprego e de renda— e
assim maior consumo e acesso
a mais serviços.
Quando se trata de índice de

equilíbrio entre vida profissio-
nal e pessoal, o Brasil fica em se-
gundo lugar, perdendo apenas
para o México. A China vem lo-
go depois. “A China está muito
bem posicionada no ranking,
mas não tevemelhora de satisfa-
ção entre uma pesquisa e ou-
tra”, aponta Guilherme Ribeiro,
diretor da consultoria no Brasil.

O Brasil também lidera, ao la-
do do México, na porcentagem
de profissionais que gostam
mais do seu trabalho com rela-
ção a 2010. O país tem a maior
porcentagem de profissionais
que tiveramaumentodeconquis-
tas profissionais noperíodo,me-
nor apenas do que a verificada
entre os trabalhadores indianos
(84%). O cenário muda quando
se trata de satisfação comaquan-
tidade de tempo disponível para
passar tempo com a família ou
cuidar de assuntos pessoais, o
Brasil cai para a 12º posição,
atrás dos EUA, China e Índia e
abaixo da média global. ■

O equilíbrio entre vida pessoal
e profissional avançou no Brasil
nos dois últimos anos, ainda
que a carga de trabalho tenha
crescido e quase metade dos
profissionais ainda não esteja
plenamente feliz com o tempo
disponível para cuidar de assun-
tos pessoais. É o que aponta pes-
quisa da consultoria de solu-
ções para o ambiente corporati-
vo Regus, feita com 16 mil pro-
fissionais emmais de 80 países,
entre eles 419 no Brasil.
Esse equilíbrio aumentou 45

pontos entre 2010 e 2012 e atin-
giu 151 pontos, acima da média
global, de 124 pontos. O resulta-
do são profissionais satisfeitos:
81% gostam mais do seu traba-
lho hoje do que em 2010.
Para Guilherme Ribeiro, dire-

tor geral da Regus no Brasil, es-
te aumento está relacionado ao
momento econômico do país.
“As empresas crescem e pas-
sam a oferecer um local de tra-
balho mais adequado, maiores
salários ou condiçõesmais flexí-
veis, como a opção de trabalhar
de forma remota”, aponta.
Levantamento da consultoria

global de gestão de negócios
Hay Group com profissionais de
recursos humanos de 83 empre-
sas pertencentes a 30 setores
aponta que 35,7% estão inves-
tindo emprogramas de qualida-
de de vida e 13,1% em jornadas
flexíveis para reter talentos.
Por outro lado, ainda há espa-

ço para desenvolvimento.Quan-
do se trata da quantidade de
tempo disponível para passar
tempo com a família ou cuidar
de assuntos pessoais, 51% dos
entrevistados estão satisfeitos,
número abaixo da média glo-
bal. Além disso, 73% tomaram
para si obrigações adicionais du-
rante desde 2010 que ainda não
foramdelegadas para novos fun-
cionários ou membros da equi-
pe. Mais de 50% apontam que
passam mais tempo trabalhan-
do agora do que em 2010.
“O Brasil ainda tem uma car-

ga horária extremamente eleva-
da se comparada ao restante do
mundo”, aponta Ribeiro. “Po-
rém, as pessoas estão satisfeitas
com mais tarefas porque vie-
ram acompanhadas por maio-

res salários, reconhecimento e
possibilidade de ascensão na
carreira. Portanto, isso não é en-
carado de forma negativa, mas
comouma oportunidade”, com-
pleta. Na pesquisa, 83% afir-
mamque tiverammais conquis-
tas na carreira no período.
GausAzeredo, 35 anos, geren-

te regional do Sul e Sudeste da

consultoria de recursos huma-
nos Randstad Professionals, di-
visão com foco em recrutamen-
to de executivos que chega ago-
ra ao Brasil, é um exemplo de
que, mesmo diante de desafios
e grande carga de trabalho, é
possível ter mais equilíbrio en-
tre vida pessoal e profissional.
Seu escritório está localizado

na avenida Paulista, na capital,
mas elemora emVinhedo, no in-
terior do Estado. Diariamente
percorre um trajeto de 72 quilô-
metros, sem contar o trânsito.
Mas graças à tecnologia e condi-
ções flexíveis de trabalho, con-
segue trabalhar dois dias por se-
mana em casa, perto da família.
“Isso não impede que tenha

contato com clientes. Já faço
20%das reuniões via Skype e te-
nho celular com roteador, com
o qual consigo me conectar em
qualquer lugar. Poderia ser algo
desgastante, mas considero um
período prazeiroso daminha vi-
da, de conhecimento”. ■

Divulgação

Por que os nossos executivos são
mais equilibrados que os outros

Brasileiros
estão entre
osmais
satisfeitos
Boa parte disso está atrelada
ao aquecimento econômico, com
maior taxa de emprego e renda

“Consigo trabalhar duas vezes
por semana em casa utilizando
recursos tecnológicos móveis,
como celular com roteador.
O que era para ser desgastante
se torna prazeroso”

País lidera ranking
quando se trata
de novas conquistas
profissionais

TRABALHAR

Pesquisa aponta que balanceamento entre vida pessoal e profissional no país cresce acima da média mundial

Gaus Azeredo
Gerente regional
da consultoria
Randstad
Professionals
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QUALIDADE DE VIDA

Ranking dos países com melhor 
relação entre vida pessoal e 
trabalho, em pontos
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Fonte: Regus Work-Life Balance 
Index — Maio 2012
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 34.




