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inástica laboral, 
alongamento, exames 
médicos regulares, 

massagens, salas com jogos e 
games para relaxar. É longa 
(e criativa) a lista de atividades 
planejadas pelo RH. Na 
multinacional das bebidas 
Ambev, por exemplo, quem 
trabalha em frente a um 
computador várias horas por dia 
é interrompido, ao menos uma 
vez na jornada, por professores 
de educação física que ensinam 
os colaboradores a alongar o 
corpo e a cuidar da postura 
corporal em frente ao PC. Na 
fabricante de dispositivos 
eletrônicos Ericsson, um clube 

com piscina e academia está à 
disposição dos funcionários para 
exercitar o corpo e relaxar a 
mente. Nas grandes empresas de 
tecnologia, como Google e 
Microsoft, salas com mesa de 
sinuca, videogame e até redes 
para tirar uma soneca após o 
almoço estão disponíveis para os 
trabalhadores. 
0 que parece um cenário de 
sonho para um mercado de 
trabalho que há dez ou vinte 
anos não tinha cuidados especiais 
com a saúde e bem-estar de seus 
colaboradores não tem sido 
suficiente para impedir que um 
número cada vez maior de 
funcionários se afaste de suas 



funções - ou as exerça 
precariamente - em função de 
doenças agravadas pela chamada 
'modernidade', com o abuso de 
horas diante de um 
computador e de estresse por 
fazer mais com menos. 
De acordo com o Instituto 
Nacional da Seguridade Social 
(INSS) houve um acréscimo de 
7°/o no número de profissionais 
afastados do trabalho por 
problemas de saúde entre os anos 
de 2005 e 2009, período com 
estatísticas mais recentes 
disponíveis. Enfermidades há 
uma década raras nos números 
do instituto agora ganham 
assustadora relevância, como 
distúrbios de ansiedade, síndrome 
do pânico, depressão e estafa. 
0 publicitário Maurício Meyer, 36 
anos, faz parte da estatística de 
trabalhadores que recorreu ao 
instituto para obter auxílio-
doença nos últimos anos. Ele 
passou quatro anos trabalhando 
em uma multinacional de 
marketing esportivo até ser 
afastado com tendinite nos 
punhos e sintomas de crise de 
pânico. "No papel, a empresa era 
excelente. Tínhamos ginástica no 
trabalho três vezes por semana, o 
mobiliário era de ótima qualidade 
e a companhia pagava o aluguel 
de um campo de futebol para a 
gente se divertir uma vez por 
semana", lembra o publicitário. 
0 que não estava nos planos de 
Maurício eram as 14 horas 
diárias de jornada de trabalho, a 
pressão para cumprir metas e o 
acúmulo excessivo de funções. 
"Como eu trabalhava com 
esportes, tinha de comparecer a 
vários eventos em finais de 

semana. Houve uma época em 
que eu emendei três meses sem 
ter um sábado e domingo 
completos para passar com a 
família", lembra o publicitário. 
Na avaliação do médico 
ortopedista e diretor da Sociedade 
Brasileira de Medicina do 
Exercício e do Esporte (SBME), 
Jomar Souza, Maurício foi vítima 
de uma contradição muito comum 
nas grandes companhias. "Há por 
um lado muita boa vontade do 
RH em executar as melhores 
práticas em relação à saúde de 
seus colaboradores. No entanto, 
uma pressão crescente por maior 
produtividade e corte de custos 
tem colocado tudo a perder", diz. 

Inseguros e ansiosos 
0 médico explica que as 
transformações no mercado de 
trabalho estão deixando os 
profissionais cada vez mais 
inseguros, ansiosos e 
sobrecarregados, uma tendência 
que anula os esforços para cuidar 
da saúde. "Quando você leva seus 
colaboradores para alongar o 
corpo ou jogar bola está ajudando 
essa turma a relaxar, mas isso não 
vai adiantar nada se quando eles 
voltarem para o escritório forem 
pressionados a atingir metas 
impossíveis e sobrecarregados 
com o acúmulo de tarefas." 
Aos 54 anos, o especialista em 
medicina esportiva participa de 
um programa piloto da Petrobras 
em sua cidade natal, Salvador, na 
Bahia. "Na Petrobras, os 
funcionários são incentivados a 
frequentar academias de 
ginástica. Quem o fizer, pode 
obter como reembolso parte do 
dinheiro gasto nas mensalidades. 



Mas isso não é feito sem 
acompanhamento. A empresa 
exige uma frequência mínima de 
seus colaboradores e médicos, 
como eu, fazem análises 
regulares dos efeitos dos 
exercícios sobre o corpo desses 
profissionais", conta. 
A psicóloga Cecília Zylberstajn, 

formada pela PUC de São Paulo e 
especialista em psicodrama, 
afirma que a natureza das 
relações de trabalho muitas vezes 
é contraditória com as práticas de 
saúde oferecidas pelo RH. "Um 
dos pilares das companhias 
modernas é o aumento da 
produtividade. Recebo muitos 
pacientes que adoeceram, por 
exemplo, após ver sua equipe 
composta por cinco pessoas ser 
reduzida para duas ou três. 0 
trabalho de cinco profissionais 
continuava lá, mas com menos 
gente para realizá-lo. 0 resultado 
é que quem fica na empresa após 
um corte acaba sobrecarregado. 
Quando isso acontece, não tem 
ginástica laboral que dê jeito", 
conta Cecília. 

A própria dinâmica de cortes e 
troca de chefia é apontada pela 
psicóloga como um fator de 
desestabilização emocional. "As 
empresas precisam de 
flexibilidade para mudar suas 
estruturas, criar novas áreas e 
extinguir outras. Por outro lado, é 
da natureza do trabalhador 
procurar uma certa estabilidade. 
Quando o profissional vê o chão 

se abrindo e os colegas sendo 
demitidos, terceirizados ou 
substituídos, tende a imaginar que 
o próximo da lista pode ser ele. Se 
a empresa não for muito clara e 
transparente nesses momentos, 
elevará em muito o nível de 
ansiedade dos trabalhadores", 
analisa a psicóloga. 

Uma dica da especialista para as 
empresas é ater-se às condições 
psicológicas do ambiente de 
trabalho, como clima, 
relacionamento interpessoal, e 
conferir aos trabalhadores 
sentimento de utilidade e 
importância para a organização. 
Ela defende ainda políticas de 
comunicação mais efetivas para 
empresas que passam por 
períodos de mudança 
organizacional. "De pouco 
adianta uma sala de 
descompressão se o clima interno 
for de supercompetição, 
sobrecarga de trabalho e, no pior 
cenário, assédio moral", diz. 

Predisposição 
De acordo com Cecília, as 
principais razões para 
colaboradores manifestarem 
sintomas de estafa e crises 
nervosas são uma soma de 
excesso de trabalho com pressões 
psicológicas. "Não é o clima 
pesado que fará o colaborador 
sentir uma lesão na coluna ou 
LER nos punhos. Mas se eleja 
tiver uma predisposição a 
desenvolver essas enfermidades e 

as condições psicológicas do 
ambiente forem ruins, certamente 
ele perceberá os sintomas de 
forma mais intensa", destaca. 
Um efeito colateral do excesso de 
trabalho pode ser a obesidade. 
Pressões por metas e pouco 
tempo livre para preparar 
refeições são facilitadores de uma 
dieta desequilibrada e rica em 
açúcar e gordura. "Não podemos 
dizer que alguém é obeso por 
culpa do trabalho, mas 
certamente um emprego 
estafante contribui para que o 
colaborador se dê 'recompensas' 
como um hambúrguer saboroso 
ou um sorvete de sobremesa", 
avalia o médico Souza, que vê 
uma relação direta entre o 
sentimento de bem-estar no 
trabalho e a saúde do corpo. 
"Quando você está feliz e se 
sente reconhecido, seu sistema 
imunológico se fortalece", diz. 
Ele avalia que a busca por maior 
produtividade e resultados está 
na raiz das pressões que as 
empresas fazem sobre seus 
colaboradores. Para o 
especialista, no entanto, há um 
ponto a partir do qual as 
cobranças deixam de gerar 
resultados para transformarem-se 
em perda de produtividade e 
doenças. "Um empresário pode 
pensar que, ao esticar a corda ao 
máximo, obterá a maior 
rentabilidade sobre sua mão de 
obra. No entanto, isso tem um 
preço em médio prazo e, mesmo 
que a empresa considere a 
possibilidade de substituir quem 
adoecer, terá perdas no longo 
prazo. Afinal, o custo de treinar 
um profissional e torná-lo 
alinhado com a política da 
empresa certamente vai superar 
os ganhos imediatos na 
produção", afirma. 
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