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Rio, 9 de Junho de 2003 - Empresas assimilam a prática de deixar os funcionários mais felizes. O 
zelo pela qualidade de vida do funcionário esteve historicamente ausente das prioridades 
empresariais. Para boa parte das companhias brasileiras, investir no funcionário resume-se ao 
trivial: oferecer plano de saúde, dar treinamento específico e facilitar cursos de idiomas, agraciar 
com prêmios por desempenho. Algumas, no entanto, descobriram que, além disso, é preciso 
contribuir para o bem-estar da força de trabalho pelo simples motivo que, empregado feliz 
trabalha mais e melhor.  
 
Percebe-se na ponta do lápis o retorno de tais cuidados: a procura por assistência médica chega a 
cair pelo menos 20%, com consequente redução do absenteísmo e de licenças médicas. No final, 
a produtividade aumenta, em média, 40% e ocorre melhor integração no ambiente de trabalho.  
 
Partindo desse princípio, grupos como a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), Brasil Telecom, 
Star One e a empresa de marketing Ana Couto Branding & Design, decidiram que, além de pagar 
salários e oferecer benefícios, devem contribuir para que os funcionários tenham vida saudável. 
"O conceito de que qualidade de vida não é só saúde se amplia nas empresas", diz o gerente geral 
de Gestão de Recursos Humanos da Vale, Luiz Eduardo Lopes Gonçalves.  
 
O conceito de saúde foi ampliado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para a qual ter 
saúde deixou de ser ausência de sintomas e passou a abranger o bem-estar social, psíquico, 
físico, espiritual e profissional. Apesar dessa nova visão ter surgido na década de 1990, há apenas 
dois anos foi assimilada pelas empresas.  
 
Wilson Lopes, consultor especializado em programas de qualidade de vida para empresas, observa 
que a iniciativa em melhorar a saúde física do quadro de pessoal e de promover técnicas de 
relaxamento – musicoterapia, ginástica e acupuntura, por exemplo – contribuem para melhorar o 
equilíbrio psíquico e físico. Embora sem atingir a causa dos problemas. "O funcionário se sentirá 
melhor depois de uma sessão de shiatsu, mas voltará a formar um quadro de estresse, o que vai 
demandar sessões contínuas se não atacarmos a origem do problema", exemplifica.  
 
E a raiz dos problemas, segundo o consultor, está nos sentimentos e pensamentos gerados por 
cada indivíduo. Uma pessoa ansiosa, facilmente irritável, por exemplo, desencadeia um processo 
químico no próprio organismo que altera o equilíbrio hormonal tendendo, com o tempo, a gerar 
doenças como úlceras, diabetes ou infarto. O consultor demonstra como sentimentos ou emoções 
causam o desequilíbrio e o tipo de doença a que essa pessoa em questão estará sujeita, caso não 
modifique a forma de pensar e sentir.  
 
"Fazer exercícios, ouvir música ou se submeter a sessões semanais de acupuntura atenuarão o 
quadro clínico, mas terão efeitos paliativos, caso não haja uma mudança no comportamento 
psíquico", afirma. O consultor, em seu trabalho, relaciona os princípios da ética judaico-cristã, ou 
seja, a generosidade, a fraternidade e a solidariedade, como os três pilares para uma harmonia 
física e psíquica.  
 
Esse seria um segundo estágio para as empresas que investem no bem-estar de seus 
funcionários. O consultor Ricardo de Marchi, também especializado no tema, observa que as áreas 
de Recursos Humanos das companhias despertaram para o assunto a partir de 2000. Agora, 
começam a ver qualidade de vida como ferramenta para a motivar as pessoas a produzirem mais, 
com mais eficácia e com menos estresse. "Por melhor que sejam os treinamentos e mais 
apropriadas as ferramentas, o estado de saúde é o fator que influencia a produtividade. Pode-se 
dar a melhor ferramenta a uma pessoa, mas se ela não estiver bem, não funcionará. É um 
conceito econômico", resume.  
 



Em geral, as companhias buscam programas alinhados com sua imagem e objetivos estratégicos 
na área de gestão de pessoal. A Brasil Telecom, por exemplo, vencedora do prêmio "Ser Humano 
– Oswaldo Checchia", concedido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, em dezembro 
de 2002, com o programa Viva Mais, lançado em março do ano passado, atua em três frentes: 
saúde, esporte e lazer. O esporte foi escolhido porque a empresa vê essa atividade como alavanca 
para a responsabilidade social e quer consolidar as qualidades que envolvem um atleta – 
determinação, perseverança, dinamismo, segundo a gerente de projetos e qualidade de vida, 
Vanderli Frare.  
 
A Vale criou o Vale Viver, em 2001, com cinco pilares: saúde, segurança, cultura, ambiente e 
comunicação. Este ano o programa está voltado para saúde e segurança no trabalho e funcionará 
como um apoio à estratégia da empresa. "Ao mesmo tempo em que melhoro a qualidade de vida, 
o programa me serve como instrumento de gestão", resume Luiz Eduardo Gonçalves.  
 
A doutora em Educação e professora titular de Administração da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
Sílvia Vergara, ressalta a importância da mudança de visão dos empresários em relação à política 
de gestão de recursos humanos como ferramenta para um salto na produtividade. "As 
corporações sempre se preocuparam em dar treinamento, uma espécie de adestramento. Agora, 
voltam-se para educação. Educar envolve estímulo, reflexão, crítica. E isso é muito positivo", 
conclui.  
 
 
Leia mais 
 
De maratonas a palestras filosóficas 
 
9 de Junho de 2003 - A Companhia Vale do Rio Doce, a Star One, a Brasil Telecom e a empresa 
de marketing Ana Couto Design têm programas bem elaborados de qualidade de vida, aos quais 
os responsáveis pela iniciativa creditam maior integração entre os funcionários e melhora no 
ambiente de trabalho.  
 
Na Brasil Telecom, o programa Viva Mais envolve os 6 mil funcionários nos diversos estados de 
atuação da companhia. Atualmente, há no quadro 24 maratonistas, com treinador, e que 
concorrem em provas nacionais e internacionais. Quatro deles serão proximamente selecionados 
para correr a maratona de Nova York. Como opção para quem não quer esporte, em cada filial a 
empresa montou um coral de funcionários e oferece aulas de dança no fim do expediente. No 
quesito lazer, a BrT promove cursos de enologia e de culinária. O último foi de comida japonesa.  
 
A Vale, ao criar o Vale Viver, em 2001, procurou uma solução pouco convencional para o 
lançamento do programa. Em lugar de contratar os serviços de uma consultoria externa para 
desenhar o projeto, deixou a tarefa a cargo de um grupo de funcionários formado especialmente 
para isso.  
 
"Não queríamos um programa formulado de cima para baixo. Existem diferenças de demandas. 
No Nordeste, as festas juninas têm muita importância, já no Rio, não faz sentido investir nisso", 
explica o gerente geral da Gestão de Recursos Humanos, Luiz Eduardo Gonçalves. "Procuramos 
dentro do programa valorizar os aspectos regionais culturais e levar o programa ao conhecimento 
de todos. Isso faz com que o funcionário se sinta mais seguro na empresa que está investindo 
nele."  
 
 
Na Star One, empresa da Embratel, o programa Star Bem, foi criado em novembro de 2000, para 
os 192 funcionários. O programa inclui uma bateria de medidas de combate à tensão, como 
ginástica entre 9h00 e 11h00, fisioterapia e shiatsu e também caminhadas ecológicas nos fins de 



semana com funcionários e suas famílias. "Nosso objetivo é reduzir o nível de estresse dos 
funcionários", diz Andrea Destri, responsável pelo Star Bem.  
 
Além disso, a empresa criou um programa com nutricionistas para orientação alimentar. A idéia 
veio a partir do resultado de uma pesquisa mostrando que 43% dos funcionários estavam com 
excesso de peso. Hoje, uma nova pesquisa concluiu que apenas 26% continuam acima do peso 
ideal. Este ano, o Star Bem vai manter um estande com dermatologistas para examinar pele, 
unha e cabelo dos funcionários, a fim de diagnosticar se estão bem supridos de vitaminas.  
 
O escritório de marketing e design Ana Couto prioriza o lado mental nas suas iniciativas. Uma vez 
por mês traz um convidado para falar sobre temas que vão de zen budismo a filosofia, passando 
por análises sociológicas da geração internet e palestras de artistas plásticos. "Trabalhar o anti-
estresse como disciplina é uma questão fundamental para o empregado de hoje. É preciso ter 
uma saúde boa e um controle sobre tensão", diz Ana Couto.  
 
kicker: No decorrer de programas, corrige-se até a obesidade ou falta de vitaminas  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 jun. 2003. 


