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Empresas vêem resultados em integração fora do ambiente de trabalho 
 
Na Escola de Iatismo BL3, localizada em Ilha Bela, litoral paulista, há outros alunos além de 
iatistas ou futuros velejadores. Seu programa náutico para empresas, o seminário Executivos em 
Veleiros Oceânicos, tem como objetivo ensinar um pouco das técnicas de navegação para 
aprendizes de primeira viagem e, principalmente, integrar e motivar funcionários que, muitas 
vezes, mal se conhecem, em apenas oito horas. A divisão de tarefas, o espírito de participação, a 
necessidade do outro e a liberdade de não estar dentro de um escritório são alguns dos aspectos 
que fazem grandes companhias procurarem serviços como esse. Mas há outras opções para quem 
não quer levar sua equipe para enfrentar o mar: gincanas, trekking na mata, canoagem, 
psicodrama e até um rally a pé também constam na lista de atividades ao ar livre oferecidas por 
consultorias ou por escolas das modalidades. Em 2003, a petroquímica Braskem levou uma 
unidade de negócios para fazer o Seminário Executivos em Veleiros Oceânicos.  
 
A experiência foi tão boa que nos anos seguintes a empresa levou outros departamentos para 
atividades parecidas e até para uma regata profissional, no circuito Rio-Salvador-Ilha Bela. 
Segundo Humberto Garrido Filho, gerente de RH da Braskem, o trabalho de velejamento com a 
BL3 foi uma tentativa de unir o grupo e de acelerar as relações dos membros da equipe. 
"Levamos 50 pessoas de uma das nossas unidades de negócios. Queríamos uma maior coesão 
entre essas pessoas. Muitos deles nem se conheciam e, mais tarde, poderia haver até um clima 
de inimizade", afirma. Para Garrido, o dia de sol e mar em Ilha Bela teve resultados mais 
satisfatórios que qualquer reunião ou festa privada de empresa. "As pessoas, no dia-a-dia, têm 
pouco tempo para se conhecerem. Nesse evento, senti que minha equipe se soltou mais.  
 
O relacionamento melhorou e a produtividade também", opina Garrido. A vela foi o precursora de 
outras atividades ao ar livre, como gincanas, competições de kart, campeonatos de futebol e até 
maratonas, que aconteceram nos anos seguintes e hoje são usadas pelo RH da Braskem. A BL3 
Empresas atende de duas a três companhias por mês. As áreas de RH e marketing são as que 
mais procuram o programa e o objetivo é sempre o mesmo: melhoria dos relacionamentos 
interpessoais, incentivo ao trabalho em equipe e desenvolvimento de habilidades como liderança e 
gerenciamento. Em cinco anos de existência, o programa atendeu 1 mil executivos em mais de 42 
empresas de todo Brasil, na sede em Ilha Bela ou nas filiais de Paraty, Angra dos Reis e Santos.  
 
Cada companhia deve sempre levar um mínimo de seis funcionários com custo de R$ 1,2 mil 
individual, tanto em finais de semana como em dias úteis. O trabalho começa com uma aula sobre 
vela, passa pela atividade em si e termina com um debate. Vera Sirin, diretora do programa com 
empresas da BL3, garante que, após o evento, muitos executivos voltam com suas famílias para 
um passeio ou até mesmo para cursos. "Sempre temos um aluno da escola de iatismo que veio do 
programa de executivo. Às vezes, também recebemos esses funcionários com as esposas e os 
filhos para passar um dia aqui com a gente", completa. Para ela, o trabalho de iatismo tem 
conseguido atrair muitas companhias porque há um estímulo à produção em conjunto. "Estão 
todos lá com um mesmo objetivo e, principalmente, precisando que o outro trabalhe bem", diz 
ela.  
 
Evento anual na Volvo  
 
A Volvo Financial Services promove anualmente eventos dentro e fora do escritório com suas 
equipes. Em abril deste ano, a empresa levou diretores e executivos da fábrica (cerca de 90 
pessoas) para uma regata em Angra dos Reis, que teve o objetivo de promover uma troca de 
experiências e de conhecimento. Segundo Válter Viapiana, gerente comercial da Volvo, o 
resultado do final de semana foi dos mais positivos. Sinto que após esses acontecimentos o 
desempenho de todos melhora bastante.  



Parece que meus funcionários conseguem passar aquela experiência para o dia-a-dia e para seus 
negócios revela Viapiana. Os programas de integração fora da empresa na Volvo devem continuar 
ao longo deste ano e dos outros também. "Esse tipo de evento traz resultados sempre 
animadores.  
 
São neles que as pessoas sentem que fazem parte de uma estrutura, que seu trabalho é 
necessário. Além de ser muito divertido", conclui. Contudo, a professora do Ibmec/RJ, Maria Zélia, 
não acredita em atividades ao ar livre como elementos de motivação de uma equipe. "Acho que 
esses programas são muito superficiais.  
 
Motivação é algo muito mais complexo e envolve o dia-a-dia do trabalho", informa. Para ela, um 
funcionário motivado é aquele que consegue perceber a sua valorização profissional. "Cabe ao 
líder saber orientar, delegar tarefas e fazer com que cada um veja a importância da sua função.  
 
É isso que cria felicidade e vontade de trabalhar", comenta. Na opinião da professora, a única 
função de programas como os de vela é promover a união da equipe. "É válido que se faça esse 
tipo de acontecimento para integrar um grupo de trabalho .  
 
É sempre bom que os funcionários deixem aflorar seu lado pessoal, para se conhecer melhor. 
Mas, a médio e longo prazo, só isso não basta para o sucesso de uma empresa ou de um negócio. 
O líder tem que ter instrumentos gerenciais muito bons para manter esse espírito de fraternidade 
dentro do seu grupo", finaliza Maria Zélia.  
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