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Para ela, bem-estar significa ter mais 
tempo para cuidar de assuntos pessoais, 
como ir ao médico, fazer ginástica todos os 
dias e estar mais disposta para encontrar 
os amigos.

— Minha escolha também foi feita pen-
sando no futuro, pois quando eu tiver fi-
lhos, poderei participar ativamente da vida 
deles e isso não tem preço.

Trabalho e convivência familiar não es-
tão em lados opostos na vida do casal de 
empresários Eduardo e Adriana Gribel, que 
têm quatro filhos trabalhando na empresa 
criada por eles há 20 anos. Para Adriana, 
nada melhor do que trabalhar com pessoas  

Não importa o porte da 
empresa, cada vez mais 
companhias investem 

em benefícios voltados para a 
qualidade de vida e o bem-es-
tar de seus funcionários. Ativi-
dades como ginástica laboral, 
fisioterapia, pilates, massagem, 
orientação nutricional, tera-
pia e programas antitabagismo, 
entre outras, contribuem para a 
saúde do trabalhador e, por ta-
bela, aumentam a motivação e 
a produtividade. 

Na Dataprev, a área de saú-
de e qualidade de vida exis-
te desde 2007. Em 2010, o tema 
foi incluído no mapa estratégi-
co da empresa com a criação da 
Coordenação Geral de Promo-
ção de Saúde, Qualidade de Vida 
e Bem-Estar que tem a atribuição 
de definir políticas e programas e 
assessorar as áreas executoras.

Entre as iniciativas da área, es-
tá o Programa de Apoio ao Em-
pregado da Dataprev (PAED), 
que disponibiliza psicólogos, 
advogados, assistentes sociais 
e consultores financeiros, para 
ajudar o empregado a resolver 
problemas de ordem conjugal, 
familiar, financeira e emocio-
nal, inclusive os relacionados ao 
uso de drogas e álcool. A empre-
sa assegura que todos os conta-
tos são confidenciais.

— São casos de estresse, falta 
de motivação, angústia, separa-
ções ou problemas financeiros. 
Eles podem recorrer também ao 
atendimento presencial com psi-
cólogos em até seis sessões — in-
forma a coordenadora geral, Ma-
ria Cabral.

A empresa também oferece gi-
nástica laboral, orientação psi-
cossocial e serviço social para 
questões relativas ao trabalho, 
além de incentivar os fumantes a 
abandonarem o cigarro. Em de-
zembro, a empresa também fe-
chou um convênio com o grupo 
Vigilantes do Peso para promo-
ver a reeducação alimentar no 
ambiente de trabalho.

coNtiNuação Da PÁgiNa 1 de quem se gosta e estender essa satisfação 
a todo o ambiente da empresa.

— A qualidade de vida dos funcionários é 
algo que faz parte de nossa gestão. Não te-
nho dúvida de que uma companhia preo-
cupada com o bem-estar de seu quadro de 
colaboradores consegue reunir profissio-
nais mais comprometidos com os resulta-
dos e mais produtivos. 

dívida fuTura
Há nas empresas de um modo geral uma 
forte percepção de que a qualidade de vida 
é fator fundamental para melhorar a pro-
dutividade e a criatividade dos funcioná-
rios. Não por acaso, muitas companhias 
decidem investir em programas de apoio à 

saúde, alimentação e na prática esportiva 
de colaboradores. 

Segundo Paulo Sardinha, da ABRH, muitas 
empresas no mercado já adotam uma posição 
de vanguarda no que diz respeito à valoriza-
ção de profissionais que mantêm um estilo de 
vida mais saudável. Um funcionário que tra-
balha 14 horas por dia, por exemplo, não ne-
cessariamente será promovido por isso.

— Essas organizações não incentivam as 
horas extras. A dedicação sem limite pode 
gerar uma dívida no futuro. O trabalhador 
que abre mão da vida pessoal pela carreira 
fragiliza a saúde e, consequentemente es-
tará menos disponível para a empresa. 

A questão financeira também está envol-
vida na decisão das companhias de melho-

rar o bem-estar de seus funcionários. Na 
opinião da vice-presidente da Associação 
Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV), 
Sâmia Simurro, um ambiente de trabalho 
saudável gera profissionais menos estres-
sados, o que reduz os custos com assistên-
cia médica e a probabilidade de licenças 
médicas de colaboradores.

— Para uma empresa, o ideal é que o fun-
cionário não adoeça. Os custos com planos 
de saúde têm sido uma grande preocupa-
ção. Além disso, há uma questão demográ-
fica, pois sabemos que a população produ-
tiva do Brasil está envelhecendo. Isso faz 
com que as empresas incentivem progra-
mas que mantenham os profissionais mais 
saudáveis e produtivos por mais tempo.

benefícios que
geram resultados
empresas investem em programas que 
promovem a qualidade de vida e conseguem 
melhorar o desempenho de seus funcionários

A Ericsson chegou a instalar um 
clube dentro de sua sede, na zona 
norte de São Paulo, para permitir 
aos funcionários praticar ativida-
des físicas e de lazer e fugir dos ho-
rários de rush do trânsito da capi-
tal. Até mesmo o Sergio Quiroga, 
presidente da empresa na Améri-
ca Latina e Caribe, participa da vi-
da social do clube e faz seus trei-
nos de corrida no espaço ao lado 
dos funcionários, o que gera um 
efeito de proximidade e pertenci-
mento para os empregados. 

— Antecipamos o horário de 
entrada e saída e oferecemos 
ônibus fretado. E com essas ati-
vidades permitimos ao colabo-
rador ganhar tempo, pois ele não 
precisa se deslocar para realizar 
uma atividade física ou fisiotera-
pia. A ginástica teve impacto na 
produtividade e reduziu a fadi-
ga — afirma Nedilson Ventura de 
Oliveira, gerente de RH. 

A MHA, especializada em en-
genharia consultiva, promove 
corridas de rua em dois circui-
tos por semestre, entre os fun-
cionários, e oferece treinamen-
tos semanais. E também conduz 
um projeto nutricional com nu-
tricionistas que acompanham 
o desenvolvimento individu-
al até o final do programa. Além 
de promover ginástica laboral e 
orientação postural, com atendi-
mento individual. 

— Essas ações ajudam a me-
lhorar a produtividade, pois os 
colaboradores ficam mais ati-
vos e atentos ao trabalho e me-
nos propensos a doenças, o que 
reduz as faltas e melhora a efi-
ciência — justifica Jessica San-
tos, analista de Comunicação da 
MHA Engenharia.

A Seguros Unimed tem um nú-
cleo de trabalho dedicado exclu-
sivamente à saúde do colabo-
rador, baseado na qualidade de 
vida, saúde no trabalho e segu-
rança da informação. São pro-
gramas de incentivo a prevenção 
de doenças, práticas de ativida-
des físicas e busca pelo equilí-
brio emocional, com ações re-
lacionadas às atividades dos 
profissionais em seu dia a dia. 

A empresa também oferece 
orientação para reeducação ali-
mentar e incentivo à prática de 
esportes, além de programas que 
envolvem a saúde emocional e a 
gestão do estresse. E os colabo-
radores da Central de Relacio-
namento têm à disposição uma 
sala onde podem descansar e re-
laxar durante as pausas progra-
madas do serviço.
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Manter uma atividade 
prazerosa em para-
lelo ao trabalho pode 

contribuir para o desenvolvi-
mento profissional. Uma pes-
quisa da Universidade de São 
Francisco (EUA) mostrou que 
os hobbies têm um impacto de 
15% a 30% na produtividade. 

Segundo Clarice Perrone, 
consultora da Questão de Coa-
ching, especializada em acon-
selhamento profissional e de-
senvolvimento de carreira, o 
hobby permite o desenvolvi-
mento de competências que 
são importantes para a evolu-
ção profissional. 

— A música e o esporte exi-
gem disciplina, foco e concen-
tração. As artes desenvolvem a 
criatividade. O xadrez aperfei-
çoa a visão estratégica. E tudo 
o que dá prazer produz endor-
fina e bem-estar.

A válvula de escape do geren-
te de Recompensa e Planeja-
mento de RH da Wilson Sons, 
Antônio Linhares, é ser vocalis-
ta numa banda de rock. A Ro-
ckólatras é formada pelo médi-
co homeopata Claudio Araújo 
(guitarrista), pelo profissional 
de RH da Odebrecht, Paulo Pai-
xão (guitarrista) e por dois mú-
sicos profissionais: Murilo Kar-
dia (baixista) e Dawton Mendes 
(baterista). O grupo toca às sex-
tas ou sábados no Rio Rock´n 
Blues, na Lapa. 

— Quem me vê na empre-
sa não acredita que sou vo-
calista de uma banda de ro-
ck. E quem me vê no palco 
não imagina que sou execu-
tivo de uma grande empresa. 
Isso mostra que o profissional 
tem de ter resiliência para se 
adaptar a várias situações — 
resume Linhares.

Há 15 anos, o executivo Mau-
ricio Lund literalmente corre 
nas horas vagas. Sócio-diretor 
da Claire Conference, empresa 
de telecomunicações, e CEO 
da Integrity Solution, focada 
em treinamentos, ele elegeu 
o kart como hobby e garan-
te que aumentou a concentra-
ção no trabalho. O kart tam-
bém trouxe mais qualidade de 
vida para o executivo, que co-
meçou a ter uma alimentação 
mais regrada e intensificou os 
treinos na academia. 

— Dedico metade do meu 
tempo às corridas e me sinto 

melhor por causa da discipli-
na, da alimentação e do prepa-
ro físico. O automobilismo gera 
um efeito colateral de concen-
tração e persistência – diz ele, 
que se profissionalizou no au-
tomobilismo no ano passado. 

Autora do livro “Sua Carreira”, 
da Casa da Palavra, e presiden-
te da DMRH, Sofia Esteves afir-
ma que o hobby além de permi-
tir o desenvolvimento de várias 
habilidades, ajuda a baixar o es-
tresse. Aqueles que envolvem 
atividades coletivas desenvol-
vem habilidades de comunica-
ção, trabalho em equipe e en-
trosamento com pessoas de 
outras profissões e idades. 

— O hobby leva a pessoa a es-
tar sempre pesquisando e bus-
cando informações com quem 
sabe mais, o que é bom para 
praticar a humildade. As em-
presas incentivam atividades 
ligadas ao esporte e ao volun-
tariado para baixar o estresse e 
desenvolver novas habilidades.

Alan Constâncio, diretor de 
serviços da Avaya, fabrican-
te de equipamentos de tele-
comunicações, é também ins-
trutor de paraquedismo, sua 
segunda profissão. Nos fins de 
semana, ele vai ao Centro Na-
cional de Paraquedismo em 
Oituva (SP) ensinar pessoas a 
saltar de paraquedas e faz, em 
média, 25 saltos.

— O paraquedismo me pro-
porciona um relaxamento ab-
surdo. Quando faço o primei-
ro salto no sábado pela manhã 
é como se eu deixasse para trás 
todo o estresse da carga de tra-
balho como executivo. Por ou-
tro lado, sempre começo a se-
mana focado no trabalho.

Para Tatiana Weil, facilitado-
ra da Rede Ubuntu e mestre em 
Desenvolvimento Humano pe-
la Universidade de Harvard, o 
hobby é um insight excelente 
para a pessoa entrar em conta-
to com seus talentos. Normal-
mente, é algo que a pessoa faz 
naturalmente, mas traz uma ri-
queza de informações sobre ela.

— O foco é o conhecimen-
to de nossos propósitos, nos-
sos talentos e nossos valores, 
identificando as habilidades 
que temos e o que gostamos 
de fazer. Nós usamos o hobby 
nos processos de coaching pa-
ra ajudar os clientes a desen-
volverem competências.
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A empresa também criou o 
Clube de Corrida, que tem seus 
treinos no espaço Clube Ericsson 
e conta com apoio da academia 
do local, reunindo 73 funcioná-
rios no time de corredores. Mais 
de 2 mil pessoas têm acesso a au-
las de ginástica, musculação, hi-
droginástica, treinamento fun-
cional, campeonatos de futebol, 
tênis de mesa, tênis, e serviços de 
estética e nutrição.  

Com 22 filiais e mais de 1.700 
colaboradores em todo país, a 
Toledo do Brasil é uma empre-
sa de balanças que oferece fi-
sioterapia, RPG, ginástica labo-
ral e fonoaudióloga. Na semana 
da mulher, em março, contrata 
massagistas e manicures para o 
público feminino.  

“Essas ações 
ajudam a melhorar a 
produtividade, pois os 
colaboradores ficam 
mais ativos e atentos 
ao trabalho”
jessica santos
Analista de Comunicação
da MHA Engenharia

alívio. o executivo alan constâncio controla o estresse saltando de paraquedas


