
São Paulo recebe feira
zen na próxima semana
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245

Hidratação: Apesar da recomen-
dação mais comum de ingerir 2
litros de água por dia, o melhor
parâmetro é a observação da
urina, que deve estar bem clara.
Se estiver escura, é sinal de que
a pessoa deve ingerir mais líqui-
dos, para dissolver e expelir me-
lhor as substâncias.

Refeições: Beber líquidos duran-
te as refeições não engorda nem
aumenta a barriga. Se é adequa-
do ou não, depende da digestão
de cada pessoa. Ou seja, se ela
está acostumada e não se sente
mal, não há problemas, pois seu
organismo está habituado.

Reforços: Suplementos de vita-
minas e sais minerais só são es-
senciais para quem pratica uma
quantidade bastante elevada de
atividade física, como atletas pro-
fissionais – as vitaminas ajudam
a retirar do sangue os radicais
livres liberados pelos exercícios.

Carne: Pela alta concentração
de ferro, entre outros nutrientes,
não é recomendável riscar a car-
ne vermelha do cardápio. A quan-
tidade de gordura, preocupação
de muitas pessoas, nem sempre
é maior que na carne branca.
Por exemplo: patinho é menos
gorduroso que coxa de frango.

PRISCILLA PRIMI
NUTRICIONISTA E PESQUISADORA
DO PRÓ-NUT DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO (USP)

DICAS

São Paulo abriga pela primeira
vez, nos dias 5 a 7, a Viver Zen,
maior feira sobre bem-estar e
qualidade de vida, já realizada
no Rio e Belo Horizonte. O even-
to, que espera receber de 10 mil
a 15 mil visitantes, será no Espa-
ço São Luís. Os estandes mos-
trarão variedades de produtos
naturais, terapias corporais e
objetos de decoração – opções
para tentar melhorar a saúde e o
dia-a-dia. www.viverzen.com.br.

ORIGEM: A relação ambígua, de
amor e ódio, prazer e sacrifício,
freqüentemente presente quan-
do se trata de trabalho e traba-
lhadores, tem origens históri-
cas e sociais bastante remotas.
A própria palavra deriva da de-
nominação latina tripalium, um
instrumento formado por uma
haste com três extremidades.
O aparelho tinha dois usos: na
agricultura, para cultivo de ce-
reais, e como ferramenta para
torturar pessoas. Desse modo,
estava ao mesmo tempo asso-
ciado a uma atividade benéfica,
de produção de alimentos, e a
uma prática de castigo, de puni-
ção. Especialistas citam tam-
bém a passagem bíblica na
qual Adão e Eva são expulsos
do Paraíso e condenados a ga-
nharem o pão com o seu pró-
prio suor. Nessa interpretação,
o trabalho foi também punição.

QUEIMA DE CALORIAS/HORA

são gastas ao se fazer compras
no supermercado

q
QUARTA-FEIRA
CIÊNCIA

❝A minha maior recei-
ta é aprender a olhar pa-
ra dentro. Conheci uma
técnica milenar de medi-
tação que pratico há
dois anos e está sendo
uma maravilha. É uma
prática cotidiana, que
tento fazer de manhã e
à tarde, nos intervalos
que tenho do trabalho.
Essa é a minha receita:
feche os olhos e veja.❜❜
PATRÍCIA TRAVASSOS, ATRIZ E
APRESENTADORA DO PROGRAMA
“ALTERNATIVA SAÚDE”, DO CANAL
GNT. MANTÉM O SITE WWW.ALTER-
NATIVASDEAAZ.COM.BR
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SEXTA-FEIRA
BEM-ESTAR
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NO ESCRITÓRIO

q
SEGUNDA-FEIRA
EDUCAÇÃO

Do latim, palavra
remonta a tortura
e forma de cultivo

q
TERÇA-FEIRA
SAÚDE

q
QUINTA-FEIRA
AMBIENTE

❝Gostar é resultado de co-
mo a gente constrói o mun-
do no qual estamos inseri-
dos. A dedicação é uma
conseqüência disso.❜❜
MARISE BARROSO
DIRETORA COMERCIAL E DE MARKE-
TING DA AOL

❝Trabalho é também a
construção do homem no
mundo. Nesse ponto, ele
se transforma em fonte de
prazer ou de sofrimento.❜❜
MARIA DA GRAÇA JACQUES
PSICÓLOGA DA UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFGRS)

Trabalhammuito.Ecurtemavida
Sãoosworklovers,pessoasapaixonadaspelotrabalhoequenãodeixamqueissoatrapalhesuavidapessoal

Especialistas, medicação e consulta na empresa

são perdidas ao se assistir a
uma aula

quando alguém fica de pé
numa fila

VANTOEN PEREIRA JR/DIVULGAÇÃO

são gastas no exercício
de subir escadas

Funcionário saudável, por conta do patrão
Pesquisa revela que boa parte das grandes companhias já adota programas de qualidade de vida

FRASES

REALIZAÇÃO

Simone Iwasso

Ter prazer no que se faz, mesmo
que ocupe muitas horas do dia,
exige uma dedicação intensa e
uma atenção absoluta. Para al-
guns, o escritório, o laboratório,
a empresa, a rua, a escola, en-
fim, todos os locais de trabalho e
as atividades neles realizadas po-
dem ser fonte de satisfação e rea-
lização pessoal, sem ter nada de
errado nisso: são os worklovers,
expressão em inglês que quer di-
zer algo como “apaixonados pe-
lo trabalho”.

A denominação saiu do Labo-
ratório de Psicologia do Traba-
lho da Universidade de Brasília
(Unb), que reúne sociólogos, psi-
cólogos e médicos dedicados à
pesquisa das relações entre indi-
víduo e trabalho. “Todo mundo
que trabalha bastante é tido co-
mo workaholic, termo criado
nos anos 90 para designar o vicia-
do em trabalho, que usa a profis-
são para fugir dos outros aspec-
tos da vida. Os worklovers são
apaixonados pelo que fazem, tra-
balham muito, mas têm sua vida
pessoal e cumprem seus outros
papéis na sociedade”, explica o
psicólogo Wanderley Codo,
coordenador do laboratório.

Por trás do conceito, segundo
ele, está a experiência com pro-
fissionais de várias áreas que se
mostraram bastante felizes com
suas escolhas, e também capa-
zes de manter a vida pessoal em
dia. Trabalham muito, mas con-
seguem tempo para os laços afe-
tivos, familiares e para o lazer.
“O trabalho é extremamente im-
portante para a construção da
identidade da pessoa. É nele que
o homem exerce sua capacidade
de modificar a realidade, de se
ver e de se identificar com o que
faz. E existem muitos profissio-
nais que conseguem manter essa
capacidade no trabalho”, diz.

PIZZA E FUTEBOL
Sem rotina predeterminada –
nem horários certos para cum-
prir –, o publicitário Fábio
Gracciotti Deri, de 29 anos, é
um exemplo da combinação de
realização pessoal e muitas ho-
ras de trabalho. Sócio da agên-
cia de publicidade Expanding,
ele define sua semana como
“uma loucura todos os dias”.
Sem arrependimentos por ter
dado uma guinada na vida pro-
fissional, trocando um empre-
go com maior remuneração pe-
la agência, o publicitário inves-
te e acredita no que faz.

“Na véspera de apresentarmos
uma campanha, ficamos aqui até
tarde, a gente chama de o ‘dia da
pizza’, porque é o que dá para pe-
dir. Mas, no dia seguinte, quan-
do o cliente elogia ou ganhamos
uma nova conta, é uma festa. É
sempre gratificante. Por mais
que em alguns dias eu fique can-
sado ou estressado, eu adoro o
que faço”, diz. Mesmo assim, há
espaço para a namorada, para o
futebol, que joga às segundas-fei-
ras, e para os amigos, que o
acompanham em festas e shows.

Nas palavras dos psicólogos,
o publicitário consegue enxer-
gar no seu trabalho a realização
de suas capacidades e de sua for-

ça de criação. “É possível, sim,
ter prazer e trabalhar bastante.
Como disse Freud, o ser huma-
no se torna adulto por meio do
amor e do trabalho”, diz o psicó-
logo Sigmar Malvezzi, profes-
sor da Universidade de São Pau-
lo (USP) e da Fundação Getúlio
Vargas (FGV). “Na medida em
que realiza e mostra para si e pa-
ra o mundo sua criação, o traba-
lho é uma fonte de realização.”

COMO EM CASA
Marise Barroso, de 41 anos, con-
ta que é dessa maneira que sem-
pre viu sua profissão. Diretora
comercial e de marketing da
AOL, ela trabalha de 10 a 12 ho-

ras por dia e diz que faz do traba-
lho um local de prazer. “Como a
minha casa.”

E na sua rotina há tempo para
tomar café com a filha, levá-la
na escola e acompanhar as li-
ções de casa. “É uma questão de
estar fazendo o que a gente gos-
ta, no lugar correto, com rela-
ções de amizade. Trabalho mui-
to e gosto, mas nunca levo traba-
lho para casa, por exemplo.”

Essas condições, segundo a
psicóloga Maria da Graça Jac-
ques, da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFR-
GS), são extremamente impor-
tantes. “Trabalho é prazer e sofri-
mento. Pode ser monótono, des-
gastante, cansativo, mas tam-
bém forma de construção e reco-
nhecimento. Depende da organi-
zação e do grau de alienação da
função. Quem passa o dia aper-
tando um botão dificilmente se
enxerga naquilo, sofre, se sente
tolhido nas suas capacidades. É
preciso um ambiente propício
também.” Assim, segundo ela, o
prazer depende, acima de tudo,
das condições de cada um de
criar, mostrar e se encontrar em
seu trabalho. ●

BEM-ESTAR

EMPRESAS

Massagens, ginástica laboral,
academia própria, personal trai-
ner, acompanhamento nutricio-
nal, ginecologista, fisioterapia
preventiva e auxílio para parar
com o cigarro e os problemas
com álcool. Todas as ações fa-
zem parte dos programas de qua-
lidade de vida de grandes empre-
sas, que há cerca de cinco anos
começaram a reconhecer a im-
portância de ter em seus quadros
pessoas mais dispostas e saudá-
veis. Nessa linha, os projetos ofe-
recidos se multiplicaram e ganha-
ram diversos formatos, cada um
de acordo com as necessidades
de cada instituição.

Uma pesquisa da Associação
Brasileira de Qualidade de Vida
(ABQV) mostrou que, de 161
empresas de grande porte, 95 já
tinham um programa desses para
seus funcionários.

“Enfocar a qualidade de vida
no trabalho significa desenvol-
ver a sensibilidade dos profissio-
nais a fim de motivá-los a buscar

seu estado de bem-estar e, assim,
criar e manter um clima saudá-
vel”, explica Cecília Cibella Shi-
buya, presidente da ABQV-Na-
cional. “As empresas finalmente
acordaram para essa necessidade.
A gente vive um momento com-
plicado, de muitas atribuições e
pressões, então temos de usar nos-
sa tecnologia e conhecimento a
nosso favor. Antes elas pensa-
vam que estavam gastando di-
nheiro, mas depois viram como é
mais econômico investir na saú-
de dos funcionários.”

O levantamento mostra ainda
que a maior parte das ações é fo-
cada no gerenciamento do stress,
na melhoria da alimentação, na
oferta de cursos de educação con-
tinuada e em atividades culturais,
como incentivos e facilidades pa-
ra peças de teatro e filmes – justa-
mente os pontos que a própria
pesquisa mostrou ser os mais pe-
didos pelos funcionários.

Siemens, Avon, Natura, Phi-
lips, Hospital Albert Einstein,
Dow Química, Tribunal Regio-
nal do Trabalho e Infraero são al-
guns exemplos de instituições

que adotaram o programa. “Des-
de sua adoção na capital paulis-
ta, os casos de hipertensão na
empresa foram controlados em
60% e, até o ano passado, consta-
tou-se um decréscimo de 30%
no número de colaboradores
com obesidade”, afirma Valen-
tim Lima, gerente do programa

de qualidade de vida da Nestlé,
que instituiu as ações em 1998.

Do programa fazem parte che-
ck-ups, dosagens de colesterol,
glicemia, orientação nutricional,
centro de fisioterapia e ginástica
laboral, além de caminhadas e
passeios para pontos turísticos
do Estado.

NOVO MBA
O reconhecimento pelas em-
presas abriu um mercado de
trabalho para profissionais
que saibam elaborar e organi-
zar um programa desse tipo,
o que gerou o primeiro MBA
de Gestão de Programas de
Promoção de Saúde e Quali-
dade de Vida nas Organiza-
ções, resultado de uma união
entre a ABQV, a Associação
de Medicina de Grupo do Es-
tado de São Paulo (Abramge-
SP) e o Centro Universitário
São Camilo.

A primeira turma, que co-
meçou neste mês, foi forma-
da por médicos, psicólogos e
professores de educação físi-
ca, que já atuam na área do
trabalho e nas atividades den-
tro de instituições. No MBA
eles vão estudar questões ad-
ministrativas, impacto econô-
mico das ações de qualidade
de vida dentro das empresas,
saúde mental, prevenção de
doenças crônicas e promoção
de hábitos saudáveis, entre
outros. ● S.I.

FESTA – O publicitário Fábio Gracciotti Deri : “Por mais que em alguns dias eu fique cansado ou estressado, eu adoro o que faço”

●● ALIMENTAÇÃO: Na parte nutri-
cional, os programas oferecem
acompanhamento com especialis-
tas, dietas personalizadas e cardá-
pios lights, desenvolvidos para
quem tem problemas de coleste-
rol e diabetes, por exemplo.

●● GINÁSTICA: Os funcionários
têm opção de serem acompanha-
dos por um personal trainer, de
usarem a academia dentro da em-
presa ou uma conveniada, com
descontos nas mensalidades.

●● SAÚDE: Grávidas têm consultas
com ginecologistas e fazem pré-
natal, além de cursos para orienta-
ção de gestantes. Funcionários
podem fazer check-ups periódi-
cos para medir quantidade de gli-
cemia e colesterol, entre outros.

●● DEPENDÊNCIA: Quem quer pa-
rar de fumar ou tem problemas
com álcool pode receber tratamen-
to gratuito, com ajuda de
medicamentos e consultas com
psicólogos.
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