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PAUSA PARA MEDITAR
Já existe evidência de que uma pausa diária para ordenar o fluxo de
pensamentos influi positivamente no desempenho dos executivos

São oito e meia da manhã. Um grupo de 15 trabalho. Há dois anos o expediente da em-
funcionários do laboratório Farmoquí- presa começa e termina assim: com as pes-

mica, do Rio de Janeiro, se reúne em uma sala soas sentadas, de olhos fechados, tentando,
repleta de almofadas na sede da empresa, na pela respiração, disciplinar o fluxo de pensa-
Barra da Tijuca, para meditar por 20 minu- mentos. Praticante dessa arte antiqüíssima,
tos e preparar-se para uma nova jornada de documentada na índia há 5 mil anos, o pre-
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Meditação

no trabalho:

prática

indiana de

Smilanos

ajuda a tomar

decisões sob
pressão



Maria Ercília em seu local

de trabalho, o Pão de Açúcar:

pensamentos ordenados

sidente da Farmoquímica,
Marcelo Giraldi, implan-
tou o programa de medi-
tação com o intuito de melhorar a qualidade
de vida de sua equipe. "As relações pessoais
melhoram e a produtividade aumenta sem
elevar o estresse, mesmo sob pressão", afir-
ma, com a experiência de quem medita há
mais de uma década. Giraldi, 40 anos, segue
uma trilha aberta nos Estados Unidos por
empresas como IBM, Yahoo!, McKinsey e
AOL Time Warner, que apostam na contem-
plação ativa para aumentar a intuição, me-
lhorar a concentração e aliviar os incômodos
de saúde mais comuns no trabalho. "É muito
fácil, só precisa ter um pouco de disciplina",
diz a executiva Maria Ercília de Castro, de
52 anos, diretora-geral da Companhia Ca-
minho Aéreo Pão de Açúcar, operadora do
teleférico mais famoso do mundo. Há 20

As empresas
descobriram
que meditar
melhora a

concentração
e reduz queixas

comuns
de saúde

anos ela pratica medita-
ção duas vezes ao dia. Esse
exercício, afirma, ajuda a
ordenar o fluxo de pensa-
mentos e o controle emo-
cional. Maria Ercília se

vale da chamada meditação transcendental,
durante a q"ual repete seu mantra pessoal
com o objetivo de atingir um estado de rela-
xamento produndo. Essa é a mais popular
das 6 mil formas conhecidas de meditação
- um processo sem contra-indicações ou li-
mites de idade que, segundo estudos ameri-
canos, pode influir decisivamente na saúde
e mesmo na atividade cerebral das pessoas
(veja quadro ao lado). "Meditar repercute de
forma positiva na vida profissional", afirma a
médica Lílian Takeda, especializada em me-
dicina oriental. "Os executivos ficam menos
estressados, mais concentrados e avaliam
melhor as situações para tomar decisões."

CORAÇÃO
E MENTE
Nos Estados Unidos já

foram feitas mais de

1,4 mi! pesquisas sobre

meditação e saúde.

Uma delas mostra que

entre idosos dedicados

à meditação as mortes

por câncere problemas

cardiovasculares

caíram pelo menos um

terço. Outro estudo in-

dica que meditar altera

o cérebro. Ao medir a

atividade cerebral de

oito monges budistas

(foto), constatou-se

que, mesmo quando

não meditavam, eles

tinham níveis altos de

ondas associadas à

consciência. Quanto

mais anos de medita-

ção, mais forte o efeito.
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Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 1, p. 196-197, mar. 2007.




