Newsletter #2
QUESTIONÁRIO DIRIGIDO A GESTORES

Metodologia:
Com o objectivo de perceber como o stress afeta,
diariamente, a vida profissional e pessoal de quadros
médios e executivos, a equipa FIT-MNG elaborou um
questionário, que foi apresentada à comunidade online.
O questionário foi respondido por 160 quadros médios e
executivos de 4 países europeus: Lituânia, Portugal,
Roménia e Espanha. Examina o ambiente de
Confederación de
trabalho, hábitos pessoais e questões de saúde dos
Cuadros y Profesionales
www.confuadros.com quadros médios e executivos.
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O Grupo-Alvo:
O questionário foi especificamente dirigido a quadros
médios e executivos, cuja posição hierárquica varie entre
gerentes de nível médio e executivo. A maioria deles têm
grau académico superior.
Ligeiramente mais homens do que mulheres
responderam, mas este balanço varia muito de pais para
pais. Os inquiridos têm na sua maioria idades
compreendidas entre os 26 e os 55 e a maioria tem filhos.
Em geral os inquiridos trabalham em PME, excepto em
Espanha, onde 90% dos inquiridos trabalham em empresas
com mais de 500 empregados.


Primeiros resultados:
Ambiente de Trabalho:
Previsivelmente os gerentes de nível médio e executivo
trabalham muitas horas (em média entre 40 e 42 horas/
semana), e na maioria do tempo trabalham fora do
horário de trabalho. A pressão de prazos é
consideravelmente alta no trabalho. No que concerne à
atmosfera no trabalho, parece que a maioria dos
inquiridos beneficiam de apoio interno dentro da
empresa para realizar suas tarefas.
No geral, agressões escritas ou verbais no trabalho não
são um problema. E no que concerne ao futuro, a maioria
dos inquiridos demonstra alguma preocupação se o seu
posto de trabalho vai existir ou não.
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Um relatório geral que congrega as principais
conclusões da fase de pesquisa (questionários aos
quadros médios e executivos e recomendações dos
especialistas) será preparado depois do verão pela
equipa do projeto FIT-MNG.
Este relatório, será posteriormente submetido para
apreciação a um Painel Europeu. A CEC juntará
nesse painel
especialistas de sindicatos e
associações de quadros médios e executivos , bem
como outras partes interessadas.
Se está interessado em fazer parte desse Painel
Europeu, por favor entre em contacto com a CEC
(www.cec-managers.org) ou veja como no site do
projeto: www.fit-managers.eu!

Tipo de reações ao stress:
Reações ao stress são muito diversas e variam de
pessoa para pessoa, no entanto algumas reações
tendem a prevalecer, como sejam o sentimento de
exaustão no final do dia de trabalho ou o sentimento de
estar constantemente a pensar.
Questões relacionadas com Saúde:
O questionário também evidenciou questões de aptidão
física e potenciais vícios dos inquiridos.
No que concerne a vícios, 75% dos inquiridos bébé café
com uma frequência de 2 por dia e 18.75% fuma em
media 10 a 14 cigarros por dia. No que concerne a
questões físicas: 40% dos inquiridos admite não praticar
desporto.
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Researchers da equipa FIT-MNG estão neste momento
a conduzir entrevistas com especialistas, para recolher
as suas recomendações no:
 papel do diamante Saúde—Nutrição—Desportiva—
Atitudes na redução do stress no trabalho;
 treino de competências tendo em conta os métodos
do Coaching, que podem e devem ser aplicados
junto dos gerentes de nível médio e executivo , em
programas on-line.
Cerca de 40 entrevistas deverão ser conseguidas junto
de especialistas de áreas como sejam: medicina,
nutrição, desporto, coaching ou prevenção de riscos
laborais. As entrevistas culminarão num relatório que
ressalvará as principais recomendações deverá estar
disponível em Agosto de 2011.

