
Quando feliz rima com produtivo  
 
Com programas de baixo custo, melhora no ambiente de trabalho. A descoberta é até acaciana, 
mas apesar disso, a prática ainda é pequena: funcionário feliz, de corpo e espírito, rende mais no 
trabalho. A maioria das empresas sabe disso, quer criar programas específicos para o bem-estar 
dos empregados, mas não consegue. Na maioria dos casos, falta dinheiro; além disso, boa parte 
das promoções imaginadas não despertam a vontade de participação dos trabalhadores. Com 
41% e 33% das respostas de 125 empresas entrevistadas, esses são os resultados de uma 
pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Qualidade de Vida-Nacional (ABQV) para 
descobrir onde estão as dificuldades em expandir tais projetos.  
 
Apesar da visão das companhias, Cecília Cibella Shibuya, presidente da ABQV, afirma que não é 
preciso investir muito. "Há diversos projetos realizados com poucos recursos e excelente retorno", 
garante. O primeiro segredo é planejar – pesquisar o perfil e o estilo de vida dos funcionários. 
"Sabendo exatamente quais são as necessidades deles, a empresa será bem sucedida e ganhará 
de volta o aumento da produtividade e a diminuição dos gastos com seguro-saúde e licenças 
médicas", diz.  
 
A Vega Engenharia Ambiental é bom exemplo. Há dois anos, registrava uma média de 12 garis 
afastados diariamente do trabalho por acidentes causados por materiais cortantes durante a 
coleta do lixo. Hoje, a empresa comemora queda de 50% nesse índice e redução de até 60% nos 
custos diretos com salários pagos aos trabalhadores afastados por acidentes.  
 
O resultado foi conseguido com uma simples campanha educativa de manuseio do lixo. "Ainda 
não sabemos quanto custa cada programa e os benefícios para funcionários e empresa, mas os 
dados iniciais mostram que, dependendo do caso, com pouco dá para resolver muitos problemas", 
afirma Luiz Gonzaga Alves Pereira, diretor de desenvolvimento e recursos humanos da Vega. A 
empresa investe por ano entre 1% e 2% da receita bruta (R$ 250 milhões em 2002) nos 
programas de qualidade de vida que desenvolve há dois anos.  
 
Antes de iniciar o trabalho, os 11 mil funcionários da Vega que trabalham no Brasil e em Lima, no 
Peru, fazem ginástica laboral, providência que diminuiu em 5% os afastamentos no trabalho 
provocados por problemas musculares. Além disso, a empresa também promove encontros 
recreativos com jogos de salão, como xadrez, truco, dominó e bilhar. "O efeito é muito bom. O 
trabalhador se diverte, alivia a tensão e evita o estresse", reforça Pereira.  
 
Em 2003, a Vega deve repetir o Dia de Saúde e Cidadania, que mistura lazer com campanhas de 
prevenção contra doenças e avaliações médicas. Esse programa, iniciado no ano passado, 
possibilitou levantar um completo diagnóstico da saúde dos funcionários. "Na média, está muito 
boa", segundo Pereira.  
 
A São Paulo Alpargatas é outro exemplo de empresa que pesquisa onde melhorar a vida dos 
funcionários e inicia neste mês um programa de controle e combate ao tabagismo voltado para os 
400 funcionários da sede, na capital paulista. Vai oferecer tratamento àqueles que queiram 
abandonar o vício.Em parceria com a Clínica Action Laser, que trata o tabagismo com a 
laserterapia – método que utiliza raios laser em pontos de acupuntura para estimular bem-estar e 
combater a síndrome de abstinência causada pela falta da nicotina –, a Alpargatas desembolsará 
cerca de R$ 125 por funcionário – metade do custo total.  
 
"Depois de seis meses, quem realmente tiver abandonado o cigarro receberá o reembolso dos 
50% restantes como prêmio", conta Arnaldo Mello Franco, diretor de recursos humanos da 
Alpargatas. De acordo com os especialistas da Action Laser, que já desenvolveu esse projeto em 
mais de 20 empresas, o custo para livrar funcionários do hábito de fumar é baixo, se comparado 
aos malefícios provocados pelo tabagismo.  
 



Não há cifras exatas, mas as doenças causadas pelo cigarro são geralmente graves e, além de 
afastar o trabalhador das suas funções normais, onera os custos das empresas com assistência 
médica. A campanha antitabagista da Alpargatas é parte do programa de qualidade de vida 
oferecido há dois anos aos 11 mil empregados. O projeto engloba campanhas de prevenção contra 
doenças, campeonatos esportivos, ginástica laboral, curso de pintura em cerâmica, entre outras 
ações gratuitas.  
 
Durante o primeiro ano, a empresa pesquisou a adesão em cada atividade e agora mantém 
apenas as que atraíram os funcionários. "O objetivo não é economizar e sim não investir no que 
não dá certo", diz Franco. Por ano, a empresa investe cerca de R$ 200 mil em seu programa de 
qualidade de vida.  
 
Com mais de 60 mil funcionários, o Grupo Pão de Açúcar desenvolve um amplo programa. "Há 
várias opções. A intenção é a de que o funcionário possa escolher o que é melhor para ele", 
explica Maria Aparecida Fonseca, diretora de recursos humanos do grupo. Entre os diversos 
programas, o há um dedicado à prevenção e tratamento da dependência química, inaugurado há 
quatro anos. Extensivo às famílias dos dependentes, é custeado em até 90% pela empresa, de 
acordo com a faixa salarial.  
 
Os resultados têm sido satisfatórios: 30% dos fumantes da sede (dois mil funcionários) deixou o 
cigarro. A executiva não revela quanto a empresa gasta nesses projetos. Mas garante ser "baixo 
in-vestimento". Atualmente, o grupo está criando seu próprio indicador de qualidade de vida - o 
IQV - para medir a eficiência dos programas.  
 
Gazeta Mercantil - 12/3/2003 


