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Ë cada vez maior o número de empresas que investem na qualidade de vida dos colaboradores. 
Parcerias que possibilitam tratamento estético, odontológico e oftalmológico, aulas de shiatsu e 
meditação - vale tudo para deixar o funcionário mais feliz e, conseqüentemente, aumentar sua 
produtividade e estreitar sua relação com a companhia.  
 
- Benefícios como esses funcionam como um salário indireto. Fortalecem os laços do colaborador 
com a companhia. Oferecê-los, além de reter os talentos, ajuda a atrair bons profissionais - 
observa Maria Zélia Souza, consultora organizacional e professora do Ibmec Business School.  
 
A francesa Sodexho Pass Saúde acredita na filosofia que diz que funcionários satisfeitos com a 
própria aparência e com a auto-estima elevada são mais produtivos. O grupo fechou uma parceria 
com a Corplus, centro de estética e beleza, que permite que colaboradores de empresas 
credenciadas pela Sodexho Pass em todo País possam escolher o procedimento desejado e pagá-
lo parceladamente a preços competitivos.  
 
Entre os procedimentos disponíveis estão cirurgia plástica facial e corporal, aplicação de Botox, 
tratamento angiológico, cirurgia oftalmológica, tratamento dermatológico e peeling. "Para o 
funcionário ser pró-ativo e comprometido, ele tem que estar bem com ele mesmo. Aí entra a 
estética", acredita Luís Ricardo Botelho, presidente da Corplus.  
 
Auto-estima e confiança aumentam produtividade  
 
Diretor geral do Sodexho Pass Saúde, Giovanni Santini explica que já está comprovado que a boa 
aparência e a conseqüente melhora da auto-estima e confiança influem diretamente na 
produtividade e na ascensão profissional. "O mercado de RH está percebendo que é preciso 
traduzir o conceito de saúde, não apenas oferecendo procedimentos para o tratamento de 
doenças, mas promovendo atividades, benefícios e serviços que dêem suporte à qualidade de vida 
dos funcionários", afirma.  
 
Desde o final de 2001, a francesa Allied Domecq conta com o programa Qualidade de Vida. Os 
funcionários têm direito a praticar 15 minutos de shiatsu, três vezes por semana. A partir do nível 
gerencial, têm direito ainda a realizar um check up anual. "Os resultados têm sido extremamente 
positivos. A produtividade, inclusive, tem melhorado", garante a gerente de Recursos Humanos, 
Vanir Manhães.  
 
No Grupo Pão de Açúcar, o Programa Viva Melhor conta com iniciativas voltadas para orientação, 
prevenção e tratamento da dependência química; e medicina preventiva, com medições de 
pressão arterial, colesterol e diabetes, além do Programa de Apoio ao Paciente (PAP), que propicia 
acompanhamento médico, nutricional e monitoramento de tratamentos.  
 
Maria Zélia, do Ibmec, afirma que as recompensas intrínsecas demonstram que a empresa se 
importa com os funcionários. "Há ainda companhias que oferecem pacotes de benefícios flexíveis. 
Quando ingressa na empresa, o funcionário escolhe, além dos tradicionais, outros benefícios de 
acordo com seu perfil."  
 
VANTAGENS  
 
>> Benefícios atraem e retêm talentos.  
 
>> Reduzem o número de faltas.  
 
>> Estreitam os laços entre os funcionários e a empresa.  



 
>> Com a auto-estima elevada, o colaborador fica mais produtivo e proativo.  
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