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Os funcionários da Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados têm acesso a manicure, depilação, 
sapateiro e shiatsu sem sair do escritório. Os 1,5 mil profissionais que trabalham na unidade da 
Siemens do Anhanguera, em São Paulo, podem fazer caminhada na floresta durante o almoço. No 
unidade carioca da Amil, 1,3 mil pessoas que fazem parte do time podem parar por 15 minutos 
todas as tardes para tomar chá no terraço do prédio.  
 
Benefícios fora do padrão aumentam a motivação e a produtividade das equipes, além de 
tornarem as companhias mais cobiçadas pelos talentos. Apesar de gerar algum gasto, a estratégia 
funciona mesmo quando a atividade econômica está praticamente paralisada. "Pode ser uma 
forma de aumentar a remuneração sem incrementar salários", diz a sócia da Plus RH, Glória 
Rodrigues.  
 
Há cerca de três anos, a Siemens construiu uma trilha ecológica em uma reserva de Mata 
Atlântica que faz parte do terreno onde fica o edifício da empresa. O investimento foi de R$ 100 
mil e, para manutenção, gasta-se mensalmente R$ 3 mil. "O retorno é intangível. Os funcionários 
podem passear quando estão muito estressados ou mesmo na hora do almoço. É uma forma de 
melhorar a qualidade de vida", afirma o controller da Siemens, Robson Vecchi.  
 
A trilha na mata atende também às atividades de responsabilidade social da empresa. Crianças de 
escolas da região fazem passeios no local para aprender sobre a natureza. "Conseguimos, assim, 
atender a dois públicos distintos e importantes. Como estamos afastados do Centro de São Paulo, 
é também uma forma dos funcionários sentirem-se mais confortáveis", completa Vecchi.  
 
O maior retorno deste tipo de iniciativa é, segundo a sócia da Plus RH, a motivação. "Os 
profissionais estão aprendendo a avaliar a empresa além do salário, e os benefícios estão sendo 
reinventados para alcançar maior produtividade sem atingir diretamente a folha de pagamento", 
completa Glória, também coordenadora da Comissão de RH da Câmara de Comércio França-Brasil.  
 
As empresas precisam, porém, identificar o que é percebido como vantagem pelo funcionário. Foi 
o que a agência Corplus, que seleciona e indica profissionais de medicina estética, fez antes de 
procurar as empresas para oferecer tal serviço aos seus funcionários. "Relacionamos os melhores 
médicos em cirurgias plásticas, oftalmológicas, enfim tratamento estético e as pessoas valorizam 
isso", diz o presidente da Corplus Luis Ricardo Botelho.  
 
A United Airlines foi uma das primeiras a divulgar o serviço entre os funcionários. "Não podemos 
contribuir financeiramente diante do momento econômico que vivemos, mas damos apoio com 
palestras e material sobre o assunto. A medicina estética mexe com a auto-estima das pessoas e 
afeta a produtividade. O retorno é positivo", comenta a assistente de RH da empresa, Jane Regina 
Moreira, acrescentando que duas funcionárias já usaram o programa.  
 
60% do corpo funcional formado por mulheres  
 
Na Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados, a economia de tempo foi mais um fator avaliado 
antes de determinar os benefícios que seriam oferecidos no escritório. "Temos 60% do corpo 
funcional formado por mulheres. Normalmente usavam o final de semana ou o horário do almoço 
para fazer as unhas, a depilação, cuidar da saúde e da beleza. Com nossa iniciativa, facilitamos 
sua vida", atesta a diretora de desenvolvimento humano e organizacional do escritório, Mara 
Turolla.  
 
Além disso, a companhia tem convênios com academia de ginástica, escola de ioga, idiomas, 
clínicas de psicologia, podologia e estética. "Como temos 650 funcionários em São Paulo e um 
total de 950 no País, conseguimos descontos nestes serviços. O retorno é a traqüilidade dos 



profissionais", reforça Mara, acrescentando que o custo para a companhia é quase zero. Logo, até 
mesmo as pequenas e médias empresas podem investir neste sentido.  
 
- Quanto maior o efetivo, melhores os descontos - resume Mara. Na Amil, o investimento também 
não é significativo se comparado ao retorno: a satisfação dos profissionais. Na unidade carioca da 
empresa, os funcionários passam 15 minutos por tarde no terraço para o lanche da tarde, assim 
como podem jantar na empresa a partir das 17h30m, além de receberem um kit escolar para os 
filhos. "E o reembolso para a compra dos livros", completa a diretora de Recursos Humanos da 
Amil, Ivânia Morgado.  
 
Mesmo quando o mercado não está em crescimento, Ivânia garante que a companhia não cogita 
suspender nenhum destes benefícios. "É uma questão de cultura corporativa. Acreditamos que o 
trabalhador precisa estar satisfeito para produzir bem. Conseguimos ainda o entrosamento com a 
família do funcionário, a motivação. Sem dúvida, é interessante para a companhia", reforça a 
diretora de RH da Amil.  
 
Vantagens  
 
>> Aumentar a motivação dos funcionários.  
 
>> Fazer o profissional sentir que é valorizado pela empresa.  
 
>> Incrementar a remuneração, mesmo quando o aumento salarial não é possível.  
 
>> Diminuir o estresse no ambiente de trabalho.  
 
>> Ganhar em produtividade, já que os profissionais estarão mais comprometidos com as tarefas 
do dia a dia.  
 
>> Tornar mais forte o pacote de fatores de retenção de talentos.  
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