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Profissionais aproveitam programas das empresas. 
 
O estresse influencia negativamente no dia-a-dia das empresas. Para reverter o quadro, muitas 
empresas criaram programas focados na qualidade de vida de seus funcionários, estimulando a 
prática de exercícios, alimentação mais saudável e uma convivência harmônica com colegas e 
familiares. Alguns profissionais aproveitam bem as oportunidades oferecidas pelas empresas e 
conseguem inclusive reduzir o estresse na vida pessoal. 
 
Vicente Picarelli Filho, sócio-líder de gestão de capital humano da Deloitte, lembra que a vida 
moderna apresenta situações estressantes no trabalho e em casa. "Atividades anti-estresse 
ajudam na interação com o grupo, relevam certos problemas, fazem uma parada técnica e se 
energizam. Os ganhos são muitos: aumento na produtividade, criatividade e capacidade de 
retenção na empresa", avalia Picarelli. 
 
Na Michelin, o objetivo é melhorar as condições de vida dos funcionários, com informações sobre 
alimentação e cuidados com a saúde. O programa De Bem com a Vida foi desenvolvido a partir 
das reclamações recebidas nas fábricas de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro e 
Itatiaia, no sul do estado, além da sede da empresa na Barra da Tijuca, também no Rio. Elaine 
Negri, coordenadora do programa de qualidade de vida e benefícios corporativos, lembra que 
desde 2002, os resultados dos programas são percebidos. "O shiatsu, que ajuda a reduzir as 
tensões do cotidiano, é muito procurado. Com programa de combate ao tabagismo, muitos 
funcionários já reduziram o consumo e até pararam de fumar, em seis meses de programa", 
explica Elaine.  
 
Alongamento no trabalho relaxa e integra equipes 
 
O gerente de comunicação da empresa, Lourivaldo Ferreira, está entre os adeptos do shiatsu e da 
ginástica laboral. Na sede da Michelin, grupos de cinco a dez funcionários se reúnem para alongar, 
fazer e receber massagens por 15 minutos. Ferreira afirma que a pausa para alongar ajuda a 
relaxar e integrar a equipe. "Os momentos em que nos afastamos do computador para fazer 
ginástica laboral, mesmo que sejam curtos, integram o grupo e ajudam a relaxar. É um elemento 
de qualidade de vida e desperta a consciência de muitos sobre os cuidados com o corpo", afirma o 
executivo. Criado há três anos, o Projeto Indiana Vida Clube, da seguradora Indiana Seguros, 
abrange várias atividades.  
 
A primeira iniciativa foi criar salas de descompressão, onde os funcionários podem relaxar ou 
fazer uma pausa para o café. Carla Zeitune, gerente de Recursos Humanos (RH) da empresa, 
lembra que, com o sucesso da sala, outras demandas dos funcionários entraram na lista de 
serviços. "Hoje, temos ambulatório, sala de convivência com televisão, convênios com livrarias, 
cursos de idiomas.  
 
Outra medida adotada foi a criação do horário flexível e banco de horas, permitindo ao empregado 
reservar espaço na agenda para questões pessoais, como consultas médicas. A novidade agora é 
a implementação do "fast training", modalidade de ginástica que pode ser praticada em meia 
hora", informa Carla.  
 
O esporte é importante para diminuir o estrasse, segundo comprova a analista de sinistro da 
Indiana Seguros, Patrícia Suzuki, de 27 anos. Ela conta que optou pela nova modalidade de 
exercício devido à praticidade. Antes, Patrícia se exercitava na academia tradicional da empresa, 
mas faltava-lhe tempo. Com o "fast trainning", as faltas foram reduzidas. "Não tinha tempo de me 
exercitar nas aulas tradicionais, que duram uma hora. Com o "fast training", posso aproveitar 
parte de meu horário do almoço.  



 
Fazer uma atividade física ajuda a reduzir o estresse. Se perco um dia, já sinto os reflexos", 
ressalta Patrícia. O impacto positivo dos programas anti-estresse oferecido pelas empresas é 
sentido não apenas no trabalho, mas também na vida pessoal dos funcionários. Carlos Jair 
Goulart, 45 anos, analista financeiro na Dow Química, se integrou ao programa de reeducação 
alimentar e caminhadas da empresa. Em um ano, perdeu 94 quilos.  
 
A melhoria na qualidade de vida não ficou limitada ao horário de trabalho. Seguindo as 
recomendações de nutricionistas e médicos, Goulart levou as receitas para casa, colocando toda a 
família para se exercitar e comer de forma mais saudável. "Minha autoestima e disposição para o 
trabalho aumentaram. Percebi que não adianta seguir a dieta e os exercícios no trabalho se a 
alimentação ruim e o estresse continuam em casa. Assim, mudei os hábitos de minha mulher e 
filhas, e hoje todos nos exercitamos e comemos mais alimentos saudáveis. Meu próximo objetivo 
é começar a freqüentar a musculação", completa. Maria Lúcia Bechara, líder do serviço de saúde 
ocupacional e responsável pelo programa "Vivavida", da Dow Química, lembra que o combate ao 
estresse é um dos focos do projeto. "Fizemos uma implementação gradativa, com ginástica 
laboral, sala de ginástica, alimentação balanceada, massagem e uma telefone direto para 
atendimento em questões de saúde e jurídica", informa Maria. "O foco da campanha de 2005 foi a 
redução da obesidade e do sedentarismo na empresa.  
 
A Dow do Brasil conseguiu figurar entre as oito subsidiárias pelo mundo a alcançar suas metas", 
completa. Elizabete Rello, diretora de RH da Schering lembra que antes do programa Bem Viver 
havia apenas iniciativas pontuais. Hoje, o programa abrange alimentação saudável, combate ao 
estresse e estímulo à prática de exercícios físicos. "A ginástica laboral já reduziu os casos de 
tendinite. Teremos que aumentar o número de massagistas, pois a agenda está cheia por três 
meses", explica Elizabete.  
 
A assistente de eventos da empresa, Sônia Matos já utilizou os serviços do projeto da Schering 
duas vezes. Decidiu parar de fumar em 2002 e buscou auxílio com a equipe do Bem Viver para 
seguir no plano, com acompanhamento de médicos e psicólogos. No ano passado, Sônia deu à luz 
e sofreu com uma depressão pós parto. Segundo ela, o amparo da equipe médica da empresa foi 
essencial para lidar com o estresse. "Me senti amparada, menos preocupada. Com as atividades, 
consegui melhorar minha resistência emocional. Não sinto mais vontade de fumar e tenho mais 
disposição", explica Sônia.  
 
Programas não passam do discurso, diz especialista  
 
O professor Cláudio Rizzo, do curso de administração da Faculdade Anhembi Morumbi, acredita 
que ainda há um longo caminho percorrer até que a qualidade de vida dos funcionários seja 
melhorada. Na análise do professor, há muito discurso e pouca ação. 
 
"As pressões pós-modernas são grandes, e o modelo de gestão não ajuda: um funcionário 
executa dez funções de três funcionários. Não vejo programas eficientes, só pitadas de iniciativas 
úteis. As empresas continuam tratando os funcionários como números. Somado a isto, há fatores 
externos, como violência e o trânsito. Pouco se faz para reduzir estresse, doenças e conflitos 
entre as equipes", explica Rizzo.  
 
Rizzo crê que ações que promovem a integração de equipes podem ser mais eficazes para 
controlar o nível de estresse, além de ter mais interesse pelas reais necessidades dos 
funcionários. "Os funcionários buscam segurança, estabilidade em seus empregos, bom plano de 
assistência médica, plano de carreira", analisa. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 31 mar. 2006, Carreiras, p. B-10. 
 


