
Saúde e bem-estar no trabalho 
 
Apostar na qualidade de vida dos funcionários transformou-se em estratégia para as empresas 
obterem melhores resultados. Saiba mais sobre esta nova tendência. 
 
Estresse, cansaço, fadiga e mau humor. Estes são sintomas comuns de quem cumpre longas 
jornadas de trabalho, fica muito tempo sem tirar férias ou de quem não tem uma folga sequer 
para quebrar a rotina. Além disso, esses problemas também afetam pessoas que passam oito 
horas diárias trabalhando e só têm o horário de almoço para se distrair. Por esta razão, a maneira 
como o funcionário lida com o trabalho deve mudar, e, sobretudo, o modo como as empresas 
lidam com seus colaboradores. Se não pela causa nobre de valorizar sua mão-de-obra, para evitar 
uma "estafa na produção".  
 
Segundo a professora da USP (Universidade de São Paulo) Thelma Fernandes Feltrin Rodrigues, 
cada vez menos as pessoas têm tempo para si mesmas. Portanto a qualidade de vida deve ser 
uma constante, em todos os lugares, inclusive no ambiente trabalho. "A ordem é buscar o bem-
estar. Seja através de atividades físicas, momentos de `relax´, ou através de uma alimentação 
mais equilibrada, mesmo durante o tempo em que se está na empresa."  
 
Thelma, que é nutricionista, recentemente publicou um estudo sobre a qualidade de vida dos 
executivos e sua relação com obesidade. A conclusão a que chegou é que muitos deles estavam 
acima do peso graças à falta de regularidade nos horários de almoço, à má qualidade de sua 
alimentação e ao sedentarismo. "Além de comer errado e fora de hora, muitos deles não tinham 
atividades físicas regulares por culpa de uma agenda empresarial desequilibrada", revela.  
 
Mas, nestes casos, não deveria haver uma intervenção da própria empresa para evitar problemas 
como estes? Ela afirma que sim, já que a saúde é determinante para o bom desempenho no 
trabalho. Não é à toa que empresas antenadas com esta questão já desenvolvem programas 
específicos para o bem-estar de seus funcionários.  
 
Segundo o presidente da  CHP Health Solutions (empresa que implementa programas de 
qualidade de vida em grandes corporações), Ricardo De Marchi, esta é uma tendência e, ao 
mesmo tempo, uma realidade do mundo dos negócios. "Tenho sido bastante procurado para 
desenvolver programas de qualidade de vida com o objetivo de reter talentos e aumentar os 
rendimentos dos funcionários", conta.  
 
Prática de sucesso 
 
Uma das empresas que patrocina a qualidade de vida em seus funcionários é a farmacêutica 
Roche. O projeto Qualidade de Vida é coordenado pela área de Responsabilidade Social da 
companhia e surgiu de uma demanda que o RH monitorou. O que começou com um plano de 
assistência médica, hoje fornece medicamentos, apoio psicológico profissional e até sessões de 
acupuntura. 
 
O programa também investe em campanhas preventivas de controle de massa corpórea, glicemia, 
colesterol, triglicérides e pressão arterial. Para incentivar a prática de atividades físicas, a Roche 
oferece aos seus colaboradores a prática de tai chi chuan, pista de caminhada, quadra 
poliesportiva e ginástica laboral. E como para conquistar a qualidade de vida também é necessário 
reservar espaço para o entretenimento, os funcionários podem participar ainda do coral, se 
divertir em um salão de jogos especialmente montado e equipado para eles e participar do grupo 
de teatro.  
 
Felisbela Pino, funcionária da Roche há três anos, considera um privilégio contar com atividades 
que promovam seu bem-estar dentro da empresa. Aos 43 anos, ela tem pique para fazer quase 
todas as atividades.  



"Faço teatro às sextas-feiras, participo do coral às terças-feiras ao meio-dia, faço as caminhadas 
durante as manhã e, além de tudo, também participo do programa de voluntariado promovido 
pela empresa", revela. A vantagem é que tudo isso é oferecido na própria sede da Roche. O que 
facilita ainda mais que os seus colaboradores se sintam motivados a participar.  
 
E quem pensa que isso obriga que os funcionários trabalhem além das oito horas diárias está 
muito enganado. Felisbela não abdica de seu horário de almoço para fazer qualquer uma das 
atividades. "Só o ensaio do coral acontece ao meio-dia, o restante das atividades são realizadas 
antes do início do expediente ou ao término dele. "Ainda assim é uma vantagem porque são 
gratuitas e dentro da sede da Roche", explica Felisbela.  
 
Idéias que valem ouro 
 
Embora grande parte desta demanda surja por iniciativa do próprio RH, com base nas pesquisas 
de clima e outros elementos que avaliam a satisfação dos funcionários com o ambiente 
empresarial, nada impede que os próprios colaboradores tenham a iniciativa de buscar soluções 
que promovam seu bem-estar. A realidade, porém, é que muitos funcionários não têm espaço 
para opinar sobre estas questões ou apenas não se preocupa com isso. "Muitos trabalham, 
ganham seu salário e vão embora. Não há este compromisso", lamenta De Marchi. No entanto, 
como a união faz a força, esta pode ser uma das soluções para quem pretende melhorar a 
qualidade de vida no ambiente de trabalho.  
 
Você pode dizer: "ok, tudo isso é muito interessante, mas é uma realidade exclusiva das grandes 
empresas. O que eu posso fazer como funcionário de uma empresa de pequeno ou médio porte?" 
Muita coisa, respondem os especialistas. Segundo eles, existem medidas interessantes que podem 
ser feitas a um baixo custo, desde que planejadas com cuidado. "Fazer um controle de peso 
regularmente a partir do IMC (índice de massa corpórea), que é um cálculo relativamente simples, 
pode ser feito pelos funcionários. E, a partir disso, pode-se pleitear uma avaliação nutricional de 
um especialista para evitar a obesidade que é uma realidade preocupante entre os brasileiros", 
revela a nutricionista. 
 
Investir em exames clínicos de qualidade e não apenas em exames admissionais e demissionais 
feitos, em boa parte das vezes, sem muito cuidado, também são boas pedidas e podem ser 
facilmente negociadas por empresas e funcionários. O grande benefício é que check-ups 
periódicos podem identificar danos à saúde que, muitas vezes, o próprio funcionário desconhece. 
Isto é muito comum, já que existem diversos problemas de saúde assintomáticos como a 
hipertensão e o colesterol alto. Além disso, nesta parceria `funcionário-empresa´ ambos saem 
ganhando", reforça.  
 
Outra alternativa que a nutricionista da USP acredita ser viável para pequenas e médias empresas 
é a promoção de uma semana de palestras sobre saúde e atividade física. "Convidar especialistas 
e profissionais da saúde para reforçar a importância da realização de atividades físicas regulares e 
de uma alimentação equilibrada promovendo testes e jogos interativos também podem ser boas 
soluções. E isto, sem dúvida, pode partir de um funcionário", diz. A grande vantagem é que estas 
medidas podem ser facilmente sugeridas para o gestor de uma pequena ou média empresa, até 
porque eles costumam ser mais acessíveis do que aqueles que trabalham em grandes 
corporações.  
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