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Incluso em programas de qualidade de vida, incentivo à prática esportiva aumenta satisfação 
no trabalho 
 
Os trabalhadores têm utilizado os mais novos e melhores equipamentos computadores, 
máquinas, e ferramentas. Além disso, muitas companhias investem em treinamentos 
contínuos para manter os empregados habilitados e atualizados num mercado em constante 
mudança. Contudo, esquecem ou minimizam a importância de um fator imprescindível para o 
desempenho profissional: a saúde e o bem-estar de seus empregados. Ainda que timidamente, 
algumas companhias começam a incentivar seus funcionários à prática esportiva com 
programas de qualidade de vida a fim de cuidar da saúde do funcionário e com isso motivá-lo 
também a trabalhar com mais afinco. 
 
Uma corrida incentivada pela empresa pode ser o ponto de partida para uma série de 
atividades físicas que, organizadas, podem dar início a um programa de qualidade de vida 
(PQV). Na indústria farmacêutica Novartis, o programa começou justamente dessa forma, em 
2002. Diretora de Recursos Humanos (RH), Paula Traldi explica que na ocasião a companhia 
incentivou alguns funcionários a treinarem para participar da Corrida de São Silvestre, tendo 
como incentivo o patrocínio da própria empresa. 
 
"Dois anos depois, lançamos um programa mais completo com outras atividades esportivas. 
Damos, por exemplo, um bônus de R$ 50 para o funcionário freqüentar uma academia fora da 
empresa. O objetivo é fazer com que ele cuide da saúde fugindo um pouco do ambiente do 
trabalho", justifica. 
 
A executiva acrescenta que a opção pela academia fora da empresa foi também para 
incentivar o networking, já que o funcionário tem a oportunidade de conhecer outros 
profissionais de áreas afins. Atividades como tênis, futebol, para mulheres e homens, e dança 
de salão também fazem parte do programa. Em breve, a Novartis vai incluir no programa um 
nutricionista para ajudar na alimentação dos funcionários. Segundo a diretora de RH, 
pesquisas que medem o nível de satisfação do funcionário na empresa mostraram que PQV é 
um dos pontos que faz com que o funcionário se sinta mais motivado a trabalhar na 
companhia. 
 
"Porém, mais do que a motivação, precisamos dar o exemplo em relação a questão da saúde 
justamente porque esse é nosso foco. Isso está no nosso DNA: tanto que um diretor da 
empresa já levou um grupo de funcionários para participar de uma regata de vela. Ou seja, a 
iniciativa parte não só do RH, mas de outras áreas", esclarece. 
 
MENOS CUSTO. Na avaliação da especialista em saúde ocupacional Maria Lúcia Bechara, as 
empresas, independentemente do segmento, têm investido mais no bem-estar profissional 
porque o funcionário saudável, além de produzir mais, custa menos para a companhia. 
 
"É uma via de mão dupla: as empresas têm chegado à conclusão de que criar programas de 
qualidade de vida é bom para os dois lados.  
Um funcionário sadio é mais produtivo e tem probabilidade menor de ficar doente e sair de 
licença", reforça.  
A consultora acrescenta que as companhias não devem se limitar ao estímulo das atividades 
físicas. Segundo ela, é preciso estender os programas com orientação nutricional e uma série 
de ações, como a ginástica laboral, com o objetivo de garantir uma vida mais salutar. 
 
Para ela, não faz muita diferença se as ações são praticadas dentro ou fora da empresa. 
Diretor territorial da TIM para Rio de Janeiro e Espirito Santo, José Paulo David confirma a 
análise da especialista. O executivo diz que desde que foi inaugurada uma academia de 200 
metros quadrados, há quase um ano, num edifício da operadora no Rio de Janeiro, o índice de 
afastamento de funcionários por motivo de doença reduziu de forma considerável em relação a 
outros setores da companhia onde ainda não há um programa de incentivo ao esporte. 



 
"A idéia de instalar a academia de ginástica surgiu a partir de uma pesquisa de clima com os 
funcionários, que apontou que a prática de esportes no ambiente de trabalho poderia deixar o 
dia-a-dia mais agradável. 
 
Cinco meses depois de inaugurado o espaço, fizemos outra pesquisa de clima. Nela, os 
funcionários confirmaram que o incentivo à prática esportiva, entre outras ações, contribui 
para elevar o índice de satisfação dos profissionais na empresa", explica David. Num universo 
corporativo em que as empresas investem muito em tecnologia e pouco na saúde da mão-de-
obra, o executivo destaca que ações do gênero podem ajudar a fazer a diferença diante dos 
concorrentes. "Em tecnologia e treinamento todo mundo investe, já para a saúde nem sempre 
é dada a devida atenção pelas companhias", complementa, lembrando que a academia 
permitiu o convívio ainda de profissionais de diversos níveis hierárquicos que nunca haviam se 
relacionado.  
 
FUTEBOL. Na Delphos, empresa especializada em serviços técnicos para o mercado de seguro, 
a prática esportiva começou a ser fomentada pelos próprios funcionários quando começaram a 
se reunir para jogar futebol de salão num clube ao lado da companhia quatro anos atrás. Vice-
presidente da empresa, Eduardo Menezes conta que, com o tempo, o RH foi estimulando 
outras práticas. Atualmente a corrida é uma febre na empresa. 
 
"Desde 2003, incentivamos os nossos funcionários a participarem das provas de meia 
maratona. Aos poucos, vários profissionais aderiram à iniciativa e hoje, de uma equipe de 450 
pessoas, 80 participam desse tipo de evento esportivo", diz o executivo. Menezes acrescenta 
que a iniciativa fez a empresa se conscientizar de que a qualidade de vida vem antes do 
desempenho do funcionário. 
 
Quando o esporte é a atividade fim 
 
Para trabalhar na Nike não é pré-requisito praticar esporte, mas a atração por atividades 
físicas pode contar pontos na hora da contratação. Desde que instalou a sede da filial brasileira 
em São Paulo, há oito anos, a Nike procura manter o clima esportivo para não fugir das suas 
raízes. Uma das primeiras iniciativas da empresa no Brasil foi montar uma academia dentro da 
empresa. Orientados por um personal trainer, funcionários são incentivados também a 
participar das corridas promovidas pela empresa americana em diversas regiões do País, além 
das caminhadas. 
 
"Para trabalhar numa empresa de material esportivo, acreditamos que é preciso vivenciar o 
esporte. De 200 funcionários, 133 participaram da última edição da Corrida 10 Quilômetros, 
que é promovida pela Nike no Brasil. Isso mostra como a equipe está cada vez mais engajada 
com os nossos produtos", diz a diretora de RH, Idathy Munhoz. Numa pesquisa de satisfação 
com os funcionários, continua a executiva, 90% deles revelaram que gostam de viver o valor 
da marca através dos esportes. 
 
Para inspirar a prática de exercícios físicos no seu quadro funcional, a Nike promove palestras 
com nomes consagrados do cenário esportivo, como o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt 
e a triatleta Fernanda Keller. "Todo esse cenário proporcionado para a nossa equipe serve 
como uma cadeia para levar o nosso produto até o consumidor final", avalia a executiva da 
Nike. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 8 fev. 2007. Gerência, p. online 


