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A coluna semanal de
vinhos de Jorge Lucki
fala sobre a 17a edição
da Expovinis, a
maior feira da América
Latina e que termina
amanhã, em São Paulo
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BLUE CHIP
Sunny Brinquedos
lança novidades de Ben
10, Smurfs e Playmobil
que devem aumentar
faturamento da
empresa em 25%,
diz Sharon Czitrom
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C U LTU RA
Karim Aïnouz se inspira
na música ‘Olhos nos
Olhos’, de Chico
Buarque, para fazer ‘O
Abismo Prateado’, filme
com Alessandra Negrini
que estreia amanhã

Cochilo pago
pode ajudar a
produzir mais
Empresas incentivam funcionários a tirar uma soneca durante o
expediente em locais especializados. Por Carolina Cortez, de São Paulo

Há quatro meses o gerente
corporativo Gilson Lima aderiu a
uma prática pouco comum nas
empresas, mas que já mudou
completamente sua disposição e
produtividade no trabalho: o co-
chilo durante o expediente. Pelo
menos duas vezes por semana ele
sai às 12h30 do escritório, uma
companhia de turismo localiza-
da na avenida Paulista, almoça e
segue para sua “s i e s t a” de meia
hora. “Sinto que consigo render
muito mais depois. São poucos
minutos, mas que fazem a dife-
rença no meu dia”, diz.

O cochilo se tornou funda-
mental para a rotina do executi-
vo, que viaja muito a trabalho e
vive sob fusos horários diferen-
tes, o que geralmente compro-
mete a qualidade do sono à noi-
te. A “s i e s t a”, contudo, não tem
apenas horário, mas também
endereço certo para acontecer: a
empresa C o c h i l o, localizada a
poucas quadras de seu trabalho,
na rua Augusta.

A ideia do negócio surgiu em
2011, quando o empresário
Marcelo Jankavski chegou ao es-
critório de um cliente para uma
reunião, mas soube que deveria
esperar, pois os principais exe-
cutivos estavam atrasados. No
fim, aguardou quase duas ho-
ras. Durante esse tempo, come-
çou a traçar, junto com sua só-
cia e esposa Alícia Jankavski,
um esboço do que seria a Co-
chilo, aberta no ano seguinte.

O objetivo é simples: permitir
que profissionais tirem uma so-
neca para recarregar as energias
e ganhar mais produtividade no
trabalho. Pode ser antes do ex-
pediente, por conta de uma noi-
te maldormida, ou depois do al-
moço, para garantir mais con-
centração ao longo do dia. Tam-
bém é possível tirar um cochilo
entre uma reunião e outra, ou
na chegada do aeroporto quan-
do ainda há tempo até o próxi-
mo compromisso.

“Pesquisamos com diversos
especialistas sobre qual seria o
melhor formato dos leitos, que
permitisse ao cliente relaxar ra-
p i d a m e n t e”, diz Alicia, que
também visitou com o marido
cabines de sono em Londres e
Nova York para buscar inspira-
ção. O “c o c h i l ó d r o m o” d e s e-
nhado pelo casal tem quatro ca-
bines individuais, com uma ca-
ma, iluminação azul (inspirada
na cromoterapia), músicas rela-

xantes, máscaras de dormir e
cobertas. Após um período que
pode ser de 15 minutos a uma
hora, a cama vibra para acordar
o cliente. “A intenção não é dei-
xar a pessoa dormir profunda-
mente, mas permitir que ela
descanse por meio de um breve
c o c h i l o”, explica a empresária.

Hoje, o público que frequenta
o local é bem diverso e vai de
profissionais que chegam mais
cedo ao escritório por conta do
rodízio até estudantes que
saem do trabalho para a facul-
dade e precisam descansar por
alguns minutos. A Cochilo já
firmou convênio com 16 em-
presas da região como a Caixa
Econômica Federal e a Livraria
Cultura. Segundo Alícia, a es-
tratégia para o próximo semes-
tre é ampliar as lojas para bair-
ros como Itaim Bibi, Brooklin e
Vila Olímpia, onde trabalham
muitos executivos paulistas, e
no centro, perto da BM&F Bo-
vespa. Há também planos de le-
var as cabines para outras me-
trópoles do país.

A empresa To d o ! , prestadora
de serviços de TI com presença
em 13 capitais brasileiras e mais
de 2,4 mil funcionários, é uma
das companhias que decidiram
apostar na “s i e s t a”. Cerca de 400
funcionários que atuam na ave-
nida Paulista podem usar as ca-
bines da Cochilo para recarre-
gar as energias. Guilherme Lo-
pes, supervisor de marketing da
companhia, afirma que a ideia
surgiu quando algumas pes-
soas do escritório aderiram a
essa prática por conta própria e
passaram a se sentir mais dis-
postas no resto do dia. “R e s o l-
vemos abrir essa possibilidade
para todos os nossos profissio-
nais, pois atuamos em um seg-
mento muito desgastante e es-
tressante. É fundamental estar
sempre alerta”, diz.

A soneca durante o expedien-
te é, inclusive, endossada por es-
pecialistas na ciência do sono.
De acordo com o médico Maurí-
cio Bragnato, do Hospital Sí-
rio-Libanês, com o ritmo de tra-
balho bastante acelerado, para
os executivos é cada vez mais di-
fícil se desligar dos problemas e
descansar tranquilamente. “Dor -
me-se pouco e com menos qua-
lidade. Um simples cochilo de-
pois do almoço, de no máximo
30 minutos, ajuda a relaxar e a
restaurar funções cognitivas

fundamentais para a tomada de
decisões do dia a dia.”

O acúmulo de noites maldor-
midas afeta o poder de raciocí-
nio, de concentração, o reflexo, a
memória e, portanto, a produti-
vidade — sem contar o humor.
“Mais de 700 genes respondem à
privação do sono, manifestan-
do-se de diversas formas”, expli-
ca Bragnato. O estresse e a ansie-
dade, além de doenças como ap-
neia — distúrbio do sono caracte-
rizado pela obstrução das vias
respiratórias — são grandes cau-
sadores do problema.

Foi o que aconteceu com o em-
presário Antonio Bernardo de
Mendonça, de 71 anos, dono da
fabricante de autopeças RTO Re-
tentores. Ele lembra que, há seis
anos, seu poder de decisão e até o
relacionamento com seus fun-
cionários estavam completa-
mente comprometidos por con-
ta das noites maldormidas. “Não
conseguia ter uma noite adequa-
da de descanso e isso atrapalhava
meu raciocínio, me deixava ner-
voso e estressado. Era complica-
do ter de pedir desculpas a todo
mundo, o tempo inteiro”, conta.

Em 2007, quando começou a
procurar ajuda especializada,
descobriu que sofria de apneia.
“Algumas vezes fui ao pronto-so-
corro porque acordava sufocado
no meio da noite”, afirma. O pro-
blema foi resolvido com o uso de
um aparelho compressor de ar
antes de dormir. “Meu humor,
minha disposição para o traba-
lho e minha produtividade me-
lhoraram muito”, diz.

Bragnato, do Hospital Sírio-Li-
banês, ressalta que a insônia é
outro distúrbio que aflige cada
vez mais executivos. Segundo
ele, o quadro deve ser acompa-
nhado por um médico quando
as noites em claro são frequen-
tes e duram mais de sete dias
consecutivos.

Praticar a chamada “higiene
do sono”, no entanto, pode aju-
dar a melhorar o problema. São
procedimentos simples, como fi-
xar um horário para dormir e
acordar, comer pouco e não con-
sumir álcool à noite, evitar prati-
car esportes depois das 20h, não
ingerir cafeína em excesso e ga-
rantir um ambiente tranquilo e
pouco iluminado no quarto. “É
preciso respeitar as necessidades
do corpo para que ele tenha um
bom rendimento ao longo do
d i a”, afirma o médico.
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O empresário Antonio Mendonça diz que, antes de resolver seus problemas para dormir, vivia nervoso e brigando no trabalho

Um em cada dez gestores
do Brasil sofre de insônia
De São Paulo

Um em cada dez gestores sofre
de insônia no Brasil, enquanto
18% relatam problemas de ansie-
dade — um dos fatores que os im-
pede de ter uma boa noite de so-
no. Os dados são de um estudo da
operadora de planos de saúde
Omint com 15 mil profissionais
de média e alta gerência do país.

De acordo com Caio Soares,
diretor médico da empresa, os
executivos trabalham em am-
bientes cada vez mais competiti-
vos e sem válvulas de escape pa-
ra equilibrar o trabalho, a saúde
e a vida pessoal. “É preciso ter
cuidado para que a falta de sono
não atrapalhe o desempenho
profissional. Tomar decisões sob
o efeito de consecutivas noites
maldormidas é como tentar ler
um livro sem óculos”, compara.

Além do estresse que cerca o co-
tidiano dos executivos, as viagens
constantes a trabalho interferem
diretamente na qualidade do so-
no. O médico José Antonio Pinto,
do Hospital São Camilo, ressalta

que o relógio biológico é alterado
quando a pessoa vive sob fusos ho-
rários diferentes. “Além de sono-
lência excessiva durante o dia e
baixa produtividade, quem dorme
mal pode apresentar problemas
de pressão, síndromes cardíacas e
neurológicas e até desenvolver
diabetes do tipo 2.”

Os efeitos das noites em claro
geralmente recaem sobre o es-
critório. O médico do Hospital
São Camilo conta o caso de um
paciente que sofria de insônia e
acabou demitido após ter sido
vencido pelo cansaço durante
uma reunião extensa da direto-
ria. “Depois de acumular vários
dias sem dormir, ele cochilou
durante a apresentação do pre-
sidente da empresa.”

Os motivos que trazem os pa-
cientes ao consultório, contudo,
costumam ser menos graves. Se-
gundo a neurologista Dalva Poya-
res, médica do Instituto do Sono
da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), muitas pessoas
buscam ajuda porque sentem
que a memória começou a falhar

e querem tomar alguma medica-
ção para melhorar o desempe-
nho. “Depois que investigamos a
vida do paciente, descobrimos
que a origem do problema está
em algum distúrbio no sono.”

Para se manterem acordados
e garantir a produtividade, mui-
tos executivos recorrem a ener-
géticos e abusam de remédios.
Entretanto, essa prática só piora
o quadro. “É um círculo vicioso:
a pessoa não dorme, fica cansa-
da, toma remédio para manter o
pique durante o dia e depois
não consegue pegar no sono à
n o i t e”, afirma Dalva.

Para a especialista em medici-
na do sono, é importante que as
empresas reflitam sobre sua par-
ticipação nesse cenário — agrava -
do por um mercado de trabalho
extremamente competitivo e
metas bastante arrojadas. “Às ve-
zes, os executivos não têm nem
para quem delegar funções. Mui-
tas companhias cobram resulta-
dos, mas ainda não desenvolve-
ram programas voltados à saúde
de seus gestores”, diz. (CC)

Luiz Paulo Pompéia,
da Embraesp, fala
dos prós e contras
dos bairros
planejados D3
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 abr. 2013, Eu & Investimentos, p. D1.




