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A Iberdrola mudou de sede. Deixou o centro e foi para o monte Pagasarri, local de bela 
paisagem em Bilbao. O esforço extra dos funcionários, acostumados a ir andando até os 
escritórios do centro, foi recompensado por quadras de tênis, onde antes eram depósitos. Eles 
agora podem praticar esporte e evitar o estresse.  
 
A adoção de práticas semelhantes também é comum no Brasil, embora ainda seja mais 
comum a oferta de serviços e benefícios diferenciados do que propriamente a construção de 
instalações especiais. Entre as empresas já listadas entre as 150 melhores para trabalhar no 
Guia Exame-Você S/A há diversos exemplos.  
 
Na Landis+Gyr, de medidores de consumo de energia, os funcionários trabalham ouvindo 
música. Na sede da Serasa, cercada por jardins, os colaboradores contam com uma clínica 
odontológica e médica, além de massagistas e até cabeleireiros. Na Bristol-Myers Squibb, os 
funcionários podem sair mais cedo às sextas-feiras. Na sede, dispõem de academia, salão de 
beleza, berçário e massagistas.  
 
A Multibrás da Amazônia, com base em um pedido dos trabalhadores, criou uma sala de 
conforto, onde os funcionários podem dar uma cochilada em pleno horário de trabalho. A 
Pfizer, por sua vez, realiza sessões semanais de quick massage, grupos de corrida, torneios de 
futebol e mantém duas academias (uma no escritório central, outra na fábrica).  
 
No Brasil ou no resto do mundo, esse conforto para o trabalhador repercute em seu 
rendimento. Trabalha-se melhor quando se está contente, e a empresa fará tudo que estiver 
ao seu alcance para proporcionar alegrias Essa perspectiva também está clara para a Procter & 
Gamble na Espanha. O diretor de RH da multinacional assinala o "empenho em propiciar um 
ambiente positivo de trabalho, promover o esporte, a vida saudável, o cuidado com o impacto 
do meio ambiente, o que torna a empresa mais atraente, principalmente para os mais jovens."  
 
Há ginásios, aulas de condicionamento físico e pilates, fisioterapia, apoio psicológico com as 
primeiras sete consultas gratuitas, torneios de futebol, mais cardápios saudáveis de pratos 
rápidos para promover uma nutrição sadia. Também existem cursos para parar de fumar - a 
companhia presenteia com um jantar para duas pessoas os que conseguem, pelo menos 
durante seis meses, abandonar o vício. Tanta imaginação tem repercussão direta no 
rendimento. "Essas iniciativas aumentam o nível de comprometimento e fidelidade do 
empregado. Temos um índice de rotatividade de pessoal de 2,5%, e menos de 1% de 
acidentes."  
 
As medidas de prevenção de riscos no trabalho e as demais para melhorar a saúde costumam 
caminhar separadamente nas empresas. Entretanto, a tendência está mudando, e cada vez 
mais se agrupam as duas estratégias com o objetivo de melhorar o ambiente de trabalho sob 
um ponto de vista mais amplo de segurança e bem-estar para o funcionário.  
 
A Endesa deu passos gigantescos nesse sentido. A empresa de energia conseguiu reduzir o 
índice de acidentes em 47%, entre 2004 e 2007, e 19% em 2007 ante a 2006, sem a 
ocorrência de nenhum acidente mortal. Conta com restaurante que oferece quatro cardápios 
diferentes a um preço subvencionado, mobiliário ergonômico, serviço de agência de viagens, 
estudos internos sobre patologias psicossociais e ainda analisa a possibilidade de inaugurar 
uma academia de ginástica para seus funcionários. Por trás dessas ofertas, o interesse da 
empresa de eletricidade em atacar o estresse. Afinal, um grande número de baixas no trabalho 
têm relação com o este mal moderno.  
 
Simón Dolan, diretor de pesquisa do Instituto de Estudos Trabalhistas da empresa Esade, dá 
um puxão de orelha generalizado nas empresas espanholas. "São poucas as companhias que 
abordam esse problema. Menos de 3% têm um programa específico para tratar o estresse. E 
em geral, só abordam os sintomas e não a causa", reclama.  
 



Segundo o instituto, trabalhar estressado aumenta a possibilidade de acidentes. O estresse 
também é responsável por quedas na produtividade empresarial de 25% a 30%, e o risco 
desse estado evoluir para uma doença mental é altíssimo. Nesse sentido, poderia se pensar 
que fazer qualquer tipo de esporte pode desestressar, mas nem sempre isso acontece. 
"Depende do trabalhador. Se for muito competitivo, poderá levar essa agressividade ao campo 
de futebol ou quadra de tênis, e com isso não se ganharia nada", observa Dolan.  
 
Ainda assim o esporte é a oferta mais popular nas empresas. A Unión Fenosa conta com clube 
desportivo de sucesso entre os funcionários, com aulas de tai chi, supervisionadas por 
médicos. A prática também é um benefício aos funcionários da Acciona , assim como yoga, 
nutrição e balé.  
 
Na Sanitas, a diretora de RH, Coral González, enfatiza que "a sede social do grupo conta com 
amplos espaços, alta tecnologia, ginásio aberto 12 horas, e áreas comuns de descanso. 
Incentivamos hábitos cotidianos de vida saudável, como a campanha antitabagista."  
 
Golfe e horários flexíveis  
 
O Santander, em sua cidade financeira de Boadilla del Monte, tem um campo de golfe que 
convida a passeios bucólicos para combater o estresse. José Luis Alciturri, diretor de RH, 
destaca a preocupação do banco nesse sentido. "Colocamos em vigor políticas para alcançar o 
nível máximo de prevenção para nossos funcionários", diz.  
 
Os executivos têm à disposição um complexo desportivo de mais de 15 mil metros quadrados, 
aberto todos os dias, da manhã até tarde da noite, com piscina climatizada, ginásio, tênis, 
frescobol, circuito para caminhadas, treinador pessoal, pilates e sauna, entre outros.  
 
E aplicando a regra de mente sã em corpo são, Alciurri diz que desde 2005 a instituição 
trabalha para alcançar o nível máximo de excelência com a melhor qualidade de vida. 
"Conseguimos reduzir os índices de sobrepeso, obesidade e colesterol de nossos profissionais; 
diminuíram as cifras de tensão arterial e o risco de patologias cardio-vasculares", orgulha-se.  
 
Entretanto, como adverte Dolan da Esade, o esporte competitivo, às vezes, em vez de 
desestressar, produz efeito contrário. "Em certas ocasiões, o estresse se deve a aspectos 
pessoais relacionados à impossibilidade de dispor de tempo para se dedicar à família ou ao 
descanso", pondera.  
 
Algumas empresas apostam na flexibilização de horários para conciliar vida profissional e 
particular. Os empregados da Endesa podem atrasar ou adiantar em uma hora sua jornada de 
trabalho, recebem uma semana a mais de licença-maternidade e têm licenças especiais para 
realizar trâmites de adoção, assuntos pessoais, hospitalização ou doença grave de cônjuge ou 
parentes de até segundo grau. Já Sanitas e Iberdrola estabeleceram horários mais europeus. 
Na seguradora médica, as luzes são rigorosamente apagadas entre as 18 horas e 18h30, e na 
multinacional de energia muitos dos funcionários trabalham só até às três da tarde. Tais 
iniciativas ajudam a realizar a conciliação o que, inevitavelmente, repercute em uma melhor 
qualidade de vida e boa saúde do empregado.  
 
Um ambiente de trabalho ideal também está vinculado à estética, ergonomia e funcionalidade. 
"Na sede central da Sanitas o planejamento ambiental, as plantas, a luz natural e os materiais 
recicláveis utilizados em sua construção proporcionam maior bem-estar", assegura a diretora 
de RH do grupo.  
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