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Escritório com
jeito de academia
de ginástica
Para reduzir custos de assistência médica, empresas estimulam
funcionário a se exercitar até na própria mesa de trabalho

Eric V. Copage
THE NEW YORK TIMES

Permanecer sentado por lon-
gos períodos é prejudicial ao
corpo. É péssimo para a colu-
na e provoca flacidez dos mús-
culos. Reduz o ritmo dos pro-
cessos que metabolizam as ca-
lorias, aumentando o risco de
obesidade, diabetes, doenças
cardíacas e tipos de câncer.

As pessoas talvez pensem que
estão se protegendo destes pro-
blemas praticando exercícios fo-
ra do expediente. E é provável
que os empregadores se gabem
de subsidiar as aulas de ginástica
para os seus funcionários na aca-
demia. Mas algumas pesquisas
mostram que o exercício regular
não compensa totalmente a in-
terrupção dos processos quími-
cos nos longos períodos durante
os quais eles ficam sentados.

Agora existe uma solução pa-

ra os males do sedentarismo:
Procure levantar ou ficar de pé
enquanto trabalha, usar as esca-
das em vez do elevador, ou mes-
mo andar até a mesa de um cola-
borador em vez de mandar uma
mensagem. Cada pequeno gesto
destes ajuda.

Alguns empregadores resolve-
ram inclusive dar um passo
adiante, incorporando a ordem
“mova-se enquanto trabalha” à
filosofia da empresa. Eles espe-
ram com isto melhorar a saúde
dos funcionários e reduzir ao
mesmo tempo os custos da assis-
tência médica.

Esteiras. Salo, uma empresa de
seleção de funcionários de Min-
neapolis, por exemplo, aconse-
lha a fazer as reuniões andando.
Numa sala de reuniões, a Salo ins-
talou quatro mesas sobre estei-
ras, com uma superfície de traba-
lho de altura ajustável. As mesas
ficam umas em frente às outras,
de maneira que as pessoas pos-
sam caminhar e cuidar ao mes-
mo tempo dos seus afazeres.

“Foi preciso tempo para a gen-
te se acostumar”, disse Craig
Dexheimer, diretor de opera-
ções e administração da Salo. “É
normal caminhar e conversar na
academia, mas fazer isto num es-
critório pareceu um pouco estra-
nho no começo”. Em uma sala

separada, a empresa instalou
seis mesas sobre esteiras, equipa-
das inclusive com computado-
res. Os funcionários podem usá-
las numa sessão de trabalho em
movimento.

Em 2007, Dexheimer ajudou a
organizar um estudo chefiado
pelo Dr. James A.Levine, um pes-
quisador da Clínica Mayo, sobre
os efeitos do aumento dos exercí-
cio físico no local de trabalho.

Durante seis meses, as ativida-
des de 18 funcionários – inclusi-
ve Dexheimer – foram monitora-

das por um aparelho colocado
em seus cintos.

Com a ajuda de equipamen-
tos, como as mesas sobre as estei-
ras e fones de ouvido sem fios
que permitem andar conversan-
do ao telefone, os funcionários
perderam mais de 75 quilos no
total. Suas taxas de colesterol e
triglicérides também mostra-
ram uma queda coletiva. Dexhei-
mer disse que perdeu 12,5 quilo-
gramas, e agora mantém o peso.

Para alguns trabalhadores, fa-
zer pequenas pausas para se exer-

citar pode ser prático e eficiente.
É uma estratégia usada na Heal-
thBridge, uma clínica de Great
Neck, Nova York, onde o local de
trabalho muitas vezes parece
uma academia. Durante uma
pausa, um funcionário pode
exercitar os bíceps com garrafas
de água, enquanto outro apoia as
costas ao balcão onde fica a co-
piadora do escritório, com as
mãos apoiadas sobre o balcão na
mesma distância dos ombros, fa-
zendo mergulhos dos tríceps.

Há dois anos, quando o dr. Da-

vid G. Edelson, o fundador da clí-
nica, sugeriu que fossem incor-
poradas pausas para exercícios
levese movimentos no expedien-
te de trabalho, a reação geral foi:
“Vamos mesmo ter de levantar e
fazer essas coisas?” disse Jenni-
fer Alexatos, a gerente de marke-
ting da clínica. “Muitos riram e
caçoaram”. Mas desde então o
programa foi adotado pela maio-
ria dos 25 empregados da clínica,
disse Jennifer, que faz duas pau-
sas de dez minutos para exercí-
cios todos os dias.

Carreiras

Suor. Craig Dexheimer (esquerda) joga pingue-pongue no escritório da Salo, em Minneapolis
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CRAIF DEXHEIMER
DIRETOR DE OPERAÇÕES DA SALO
“É normal caminhar e
conversar na academia,
mas fazer isso num
escritório foi estranho
no começo.” A ut
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