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Programa promete gerenciar qualidade de vida no trabalho. 
 
Estresse, ansiedade, e desmotivação são fatores de peso na queda da qualidade de vida no 
trabalho e, portanto, do rendimento profissional. Para evitar este quadro no ambiente corporativo 
e zelar pela saúde dos funcionários, surgiu o Viva Ativo, programa que se propõe a gerenciar a 
qualidade de vida dos funcionários das empresas, combinando medicina, psicologia, nutrição e 
educação física. 
 
Lançado durante o Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida, em São Paulo, o Viva Ativo 
pretende desenvolver dentro da organização um plano customizado para cada funcionário. A 
estratégia é promover a mudança no estilo de vida, com direito a atividades físicas, reeducação 
alimentar, palestras, eventos, dicas para reduzir o estresse, além de conteúdo motivacional, tudo 
com o devido acompanhamento. 
 
Segundo Renato Romani, sócio-diretor do Viva Ativo, a saúde física é um dos principais 
indicadores de qualidade de vida e, por isso, a avaliação inclui a medição das taxas de colesterol, 
glicemia, pressão alta, fumo, peso, histórico familiar, entre outros fatores. 
 
Em um ambiente em que a qualidade de vida dos funcionários é medida pela produtividade, os 
membros do Viva Ativo buscam conscientizar o contrário. "Isso deve ser percebido no dia-a-dia. 
 
Normalmente, a pessoa passa tanto tempo sob pressão que não pára nem para comer direito ou 
mesmo ir ao banheiro", comenta Romani, que sugere o estabelecimento de novos hábitos 
gradativamente. Assim, durante o ano, quem se comprometeu com o programa recebe 
acompanhamento e, todo mês, o material com a sua evolução. Para Renato Romani, o Viva Ativo 
realiza um trabalho difícil de ser desempenhado normalmente dentro de uma grande organização. 
"De maneira geral, é difícil detectar a qualidade de vida de um funcionário em um lugar onde 
ninguém se olha e há pouca comunicação entre os empregados e seus superiores", coloca 
Romani. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 nov. 2005, Gerência, p. B-10. 
 
 
 


