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Para melhorar a qualidade de vida no trabalho, assalariados de países, apesar de suas 
particularidades, buscam benefícios diferenciados, oportunidades de simplificar as 
tarefas do cotidiano, respeito ao individualismo e qualidade nos relacionamentos. Esses 
são os quatro itens listados no estudo do Instituto Sodexho. 
 
Na Europa e no Brasil, atesta o diagnóstico, o benefício é visto como item muito 
relevante. Em países da Europa Ocidental - Alemanha, Bélgica e França - é a qualidade 
de relacionamentos o fator que ocupa o primeiro lugar. 
 
No Brasil, por exemplo, os profissionais sugeriram a possibilidade de fazer cursos com 
os colegas durante meio dia, a cada quinzena. Nos Estados Unidos, os trabalhadores 
informaram sentir necessidade de uni coach (treinador para o campo profissional) 
disponível a ajudá-los 24 horas por dia para lidar com o estresse. 
 
Ter a disposição uma infra-estrutura que lhe permita satisfazer as necessidades diárias 
da vida profissional e privada é a principal reivindicação dos profissionais que 
trabalham nos países anglo saxões. Nas empresas suecas, uma intranet permite fazer 
as compras diretamente do seu local de trabalho, com a oferta de descontos 
negociados e de um serviço de entrega. 
 
Um total de 73,7% dos entrevistados brasileiros diz que, no trabalho, o mais 
importante é respeitas seus próprios hábitos. Entre os britânicos, essa proporção 
também é de 70,5%. Na Holanda, em contrapartida, 63,5% dizem que é mais 
importante respeitar as necessidades do empregador. Na apuração, há várias 
peculiaridades quanto aos anseios dos profissionais. Na Bélgica, as pessoas em fase de 
divórcio querem que a empresa os ajude com os honorários de um advogado. 
 
Segundo o Instituto Sodexho, nos anos 60, as mulheres representavam 28,4% contra 
71,6% dos homens da população dos assalariados. Hoje, o sexo feminino já representa 
41,2%. Essa mudança de pensamento é atribuída à maior presença das mulheres. 
 
EMPRESA 
Em diferentes escalas, as organizações já detectam as mudanças de prioridades dos 
profissionais. A Biosinté-tica Farmacêutica, empresa de capital 100% nacional, lança, 
em julho, o Programa Bio de Desenvolvimento Interno, que incluirá cursos para os 
funcionários, ministrados por seus próprios colegas de trabalho, sessões de cinema 
seguidas de debates e a abertura de biblioteca. 
 
Sandra Paulo, gerente de Recursos Humanos da Bio-sintética, salienta que a adesão 
dos profissionais nos programas foi surpreendente. Na Microsoft do Brasil e Pão de 
Açúcar há que programas estimulam os profissionais à competições, como corridas, 
custeadas pela empresa.  
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