
No trabalho, você produz apenas aquilo que come 
 
O intenso ritmo de trabalho faz com que os profissionais se vejam obrigados a comer 
depressa, mal ou no próprio local de trabalho. Entretanto, cuidar da alimentação deve ser uma 
prioridade, em especial se pensarmos que o que é ingerido influencia no rendimento  
 
A dieta costuma ser uma das primeiras vítimas do ritmo de trabalho intenso, apesar de que o 
rendimento em uma empresa está intimamente ligado aos hábitos alimentares de seus 
profissionais. O grupo de recursos humanos Radstad relembra alguns conselhos para comer de 
modo mais saudável.  
 
O desjejum é fundamental para começar bem o dia, embora muita gente não lhe dedique o 
tempo que merece. Os nutricionistas dizem que um café da manhã completo deve incluir 
frutas, laticínios e carboidratos, como cereais, pão e bolachas.Manter-se hidratado é pilar físico 
para o bom funcionamento do organismo. Os especialistas recomendam beber de um a dois 
copos de água pela manhã, em jejum, logo ao se levantar. Assim, são ativados os mecanismos 
de limpeza do organismo. O chá verde é uma fonte natural de antioxidantes e, além disso, 
ajuda a prevenir doenças como certos tipos de câncer e o mal de Parkinson, porque eleva os 
níveis de dopamina no cérebro, e reduz o cansaço.  
 
No trabalho, procure consumir regularmente pequenas quantidades de alimentos. Assim o 
nível de açúcar no sangue vai variar pouco, o que permitirá mantê-lo ativo e concentrado. 
"Beliscar" é saudável. Nutricionistas recordam que é preciso comer de tudo com moderação e, 
preferivelmente, realizar cinco refeições por dia. Nesse sentido, os lanches saudáveis têm 
papel importante. Por exemplo, as frutas, iogurtes e sanduíches ajudam a manter estáveis os 
níveis de glicose.  
 
Para que nossa dieta nos apeteça, o melhor é comer de forma variada. Mudar os ingredientes 
das saladas, consumir diferentes tipos de frutas no trabalho ou variar diariamente o café da 
manhã são estímulos que ajudam a desfrutar do ato de comer.  
 
A Espanha é um exemplo típico da importância que se pode dar à hora da refeição e aos 
hábitos relacionados a ela. Ainda que a sesta seja tradição esquecida em favor de dias de 
trabalho mais curtos, são muitas as empresas que optam por jornadas interrompidas quando 
os intervalos podem ser ampliados. Seguindo essa linha, os especialistas da Randstad dão 
conselhos para otimizar o momento de comer:  
 
O melhor é usar esse tempo para fazer uma parada. O ideal é marcar esse momento como se 
fosse um compromisso a mais, e não o suprimir. Lembrando que a hora de comer pode ser 
empregada para se conhecer melhor os colegas. Caso não se tenha tempo de sentar e comer 
tranqüilamente, tente sair do escritório. Assim você ficará mais distanciado do trabalho, o que 
o ajudará a recomeçar com ânimo suas tarefas.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 abr. 2008, Vida Executiva,p. C9 
 


