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A Motorola faz 75 anos em 2003. E, como presente aos seus dois mil funcionários, decidiu apostar 
suas fichas num extenso programa de bem-estar. “Indivíduo satisfeito e de bem com a vida é 
muito mais produtivo”, afirma Eduardo Pellegrina, gerente sênior de recursos humanos. Desde 
janeiro, o departamento colocou em prática diversas atividades relacionadas a seu programa de 
qualidade de vida.  
 
O Motoviva, como vem sendo chamado o projeto, tem uma flor de seis pétalas como logomarca 
para indicar seis diferentes áreas de atuação: espiritual, física, profissional, intelectual, social e 
emocional. A idéia é que as pessoas tenham equilíbrio tanto no trabalho como fora dele. Para 
tanto, assistem palestras, seminários, workshops, debates e reuniões promovidos pela empresa, 
cuja programação fica disponível na Intranet.  
 
As atividades variam de acordo com cada pétala. Nenhuma das ações é obrigatória, mas todos os 
funcionários são convidados e estimulados a participar. “Não queremos uma autocracia, depende 
muito da iniciativa de cada colaborador”, reforça Pellegrina.  
 
Uma das primeiras finalidades trata justamente do controle emocional. “Queremos saber como 
estão os sentimentos das pessoas e como podemos deixá-las mais confortáveis”, explica o 
gerente. A segunda etapa do programa pretende desenvolver os conhecimentos intelectuais dos 
funcionários, aprimorando sua cultura geral. Por exemplo, uma palestra sobre atualidades. E para 
o dia-a-dia de trabalho, há o Motoviva Profissional, cujo objetivo é “melhorar cada vez mais o 
relacionamento do funcionário com sua carreira, seus chefes e colegas”, destaca Pellegrina.  
 
Tudo isso acontece por meio de palestras envolvendo temas como psicologia, terapias orientais, 
métodos contra estresse, treinamento para que as gerências aprimorem o contato com as equipes 
e até suporte psicológico individual, se for necessário.  
 
Outra parte do programa incentiva a prática de exercícios físicos. O pessoal da linha de produção, 
por exemplo, realiza atividades matinais diariamente, sob coordenação de um especialista. Os 
funcionários interessados também podem participar de programas ecoturísticos, como trilhas e 
escaladas, organizados nos finais de semana.  
 
Ainda no campo da saúde, o refeitório conta com um time de nutricionistas que dá dicas 
pessoalmente de balanço e qualidade alimentar. A empresa também organiza encontros e dá 
dicas de lazer por meio dos boletins internos e da Intranet.  
 
Na visão de Pellegrina, a “pétala” mais difícil de ser trabalhada é do bem-estar espiritual dos 
indivíduos. Não tem nada a ver com religião, mas muito com as crenças de cada um. Eles 
trabalham o lado espiritual das pessoas em reuniões, conversas entre as equipes, encontros com 
especialistas, palestras temáticas e seminários. “A pessoa é fruto daquilo que crê, portanto 
passamos a mensagem de que a individualidade de um deve pressupor o respeito pelo outro”, diz.  
 
Como foram os resultados até agora? O gerente de RH brinca dizendo que percebeu “as pessoas 
menos gordinhas”. Brincadeiras à parte, Pellegrina afirma que o clima organizacional tem sido 
considerado mais que positivo, cumprindo assim com sua finalidade primordial. Até porque o 
Motoviva atua paralelamente com outros programas, já existentes, que caminham no mesmo 
sentido, como voluntariado e reciclagem de materiais. Ele comenta que o projeto só tem sentido 
porque serve para o crescimento dos indivíduos. “Sem eles, não há capital”, resume.  
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