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Se até bem pouco tempo atrás as empresas viam como improdutivas as pausas para o cafezinho, 
a ida ao banheiro ou mesmo para um copo d'água, hoje até estimulam seus funcionários a 
fazerem intervalos ao longo da jornada de trabalho. Muitas não medem esforços para mudar a 
mentalidade dos profissionais, investindo na implantação de programas com este objetivo. O 
retorno, garantem, compensa.  
 
O melhor indicativo para comprovar o quanto é vantajoso investir neste tipo de iniciativa é o 
número crescente de companhias adotando a prática. Softway Contact Center, Ipiranga e 
Microsiga são alguns dos exemplos. Reduzir o índice de afastamento dos profissionais, aumentar o 
comprometimento e a produtividade das equipes e estreitar os laços entre os colegas de trabalho 
são alguns dos reflexos imediatos.  
 
Intervalos para exercício e descanso  
 
Com 3 mil funcionários, a Softway Contact Center tornou obrigatória, há dois anos, as pausas 
diárias para exercícios e descansos. A primeira pausa para relaxamento é feito antes mesmo de o 
profissional pegar no batente e a seguinte não tem hora marcada para acontecer. Por um simples 
motivo: os computadores travam e entra uma animação com instruções para a sessão de 
ginástica, obrigando-os a parar oito minutos. Para pôr em prática este projeto, a empresa investe 
anualmente R$ 1,5 milhão.  
 
- A intenção é conseguirmos mudar os hábitos dos profissionais, fazendo com que, daqui a algum 
tempo, eles adotem os exercícios como hábito diário - diz Topázio Silveira Neto, diretor de 
administração e Recursos Humanos (RH) da empresa de telemarketing.  
 
A realidade é que ficar muito tempo sentado representa sérios riscos à saúde - mental e física. 
Lesões por Esforço Repetitivo (LER), Doença Osteo-reumatológica do Trabalho (Dort), além de 
problemas circulatórios e estresse são alguns dos mais comuns. Por isso, as empresas vêm 
adotando programas preventivos. O que elas ganham? "No mínimo, reduzem o índice de 
afastamento de seus funcionários e evitam ter gastos com substituições e treinamento de novo 
pessoal", argumenta o fisioterapeuta Fábio Branco Cabral.  
 
 
Na mesma direção vai a Ipiranga. Desde 1999, a empresa implantou o programa de qualidade de 
vida, em que uma das vertentes é condicionar os funcionários da central de atendimento a fazer 
intervalos regulares para recarregar as baterias. "Nunca tivemos uma demanda que nos levasse a 
implantar o programa, mas resolvemos agir preventivamente", assinala Arnaldo Mazza, chefe da 
área de saúde e higiene ocupacional.  
 
Boa relação custo x benefício  
 
O caso da Microsiga, de tecnologia da informação, é oposto. A empresa viu a necessidade de 
instituir pausas para os participantes das atividades ministradas no centro de treinamento da 
companhia porque sentia que, após algumas horas em frente ao computador, o aproveitamento 
dos alunos deixava a desejar. Em fase piloto, o programa ainda não foi estendido para todas as 
unidades, mas há a intenção de, a partir do segundo semestre, implantar gradualmente o 
programa nas áreas que compõem a empresa.  
 
- Primeiro, precisamos conscientizar os profissionais e não podíamos fazer este tipo de inserção de 
uma hora para outra. O investimento da companhia é mínimo, se comparado aos benefícios - 
antecipa João Eduardo da Silva, diretor de educação para a qualidade da Microsiga, eleita três 
anos consecutivos uma das 100 Melhores Empresas para se Trabalhar.  



 
A preocupação dos líderes têm explicação. "Os bons profissionais hoje não buscam só salários, 
mas também um ambiente de trabalho saudável. Atentas a esta tendência, as empresas vêm 
incluindo em seus pacotes benefícios pouco tangíveis, mas bastante considerados na hora de 
migrar para outra companhia. Quanto maior o empenho dos líderes em demonstrar preocupação 
com a saúde dos profissionais, maior o nível de comprometimento das equipes", compara Carlos 
César Botelho de Souza, médico do trabalho da Clínica São Vicente.  
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