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proporcionaram desde os primórdios da civilização. Mas,
certamente, encontrar um modelo de transformação que
nos permitisse evoluir dentro deste projeto de vida tornouse o grande marco para a evolução de toda a humanidade.
Conscientes de nosso papel num processo sustentável e
que direcione energia para o bem-estar das pessoas com
quem interagimos, a Sodexo, em todo o mundo, assume
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a assinatura ‘Serviços de Qualidade de Vida’, de modo a

JUAN PABLO URRUTICOECHEA

expressar nossos anseios por sempre oferecer a clientes,

Presidente Executivo Sodexo|Puras

consumidores e colaboradores soluções que nos permitam
viver a vida da melhor forma possível. Superando desafios
e transformando-se a cada dia, numa busca incessante
pela melhoria da nossa qualidade de vida, com saúde,
segurança, harmonia e progresso.

20

Que esta edição da Revista Vida, em seu novo projeto

Sodexo|Puras

gráfico, possa agregar de alguma forma inspirações e

Gastronomia e gestão de
serviços

Guimarães, técnico da Seleção Feminina de Vôlei, medalha

ideias para esse processo. A participação do José Roberto
de ouro nas últimas olimpíadas, representa muito para

Fotoshot/Grupo Keystone

nós, assim como a contribuição de diversos colaboradores,
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The Better
Tomorrow Plan
Nós somos, Nós Fazemos
e Nós Engajamos

parceiros e clientes, que nos abastecem com informações,
dicas e perspectivas para uma Vida e um mundo cada vez
melhor para todos.
Leia e compartilhe. Vamos em frente!
Um forte abraço,
Juan Pablo
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SOLUÇÕES GLOBAIS

O DESAFIO DA
SODEXO|PURAS
PARA LEVAR
HOSPITALIDADE
ÀS CIDADES
DO ALTO-MAR

O transporte até o trabalho é feito por um helicóptero.
Durante o percurso, ganha destaque na paisagem,
quilômetros e quilômetros de tapete azul, o mar, dono
do ouro negro, o petróleo. O local de trabalho é uma
plataforma em alto-mar, um navio adaptado com 240
metros de comprimento, 26 metros de largura, 60 mil
toneladas e uma altura aproximada a um prédio de 40
andares. Para se ter ideia, uma plataforma marítima
pode ter o comprimento de dois campos de futebol.
Vista de cima, parece uma cidade no meio do oceano.
A viagem do terminal do aeroporto até, por exemplo,
a Bacia de Campos, a 150 quilômetros da costa de
Macaé, no Norte do Rio de Janeiro, tem duração de 40
minutos. Porém, em plataformas mais distantes, o
percurso pode levar até 1h40.
O vento na plataforma chega a mais de 40 quilômetros
por hora. À noite, a gigante parece um ponto luminoso,
o que atrai diversas espécies de animais marinhos. Há
quem diga que golfinhos fazem um verdadeiro show.
A gigante maravilha da engenharia moderna, conta
com grande esforço humano para poder extrair o
valioso petróleo dos poços e enviar para as refinarias.
Quem trabalha em plataforma de petróleo, divide a vida
em dois períodos: o que passa em terra com a família
e o que passa embarcado. São 14 dias em alto-mar e
14 dias em terra, de folga. Os turnos de trabalho são
de 12 por 12 horas. Enquanto uma equipe descansa,
a outra trabalha. Uma semana as equipes trabalham
das 7h às 19h. Na outra, o horário é invertido.
Para garantir qualidade, segurança e o conforto
dos trabalhadores em regime de confinamento,
as empresas petroleiras investem nos serviços
terceirizados de catering. É neste momento, que
entra em cena a Sodexo|Puras, oferecendo soluções
de serviços on-site para o segmento Offshore, que
contemplam fornecimento de refeições, serviços de
hotelaria e limpeza.

Para garantir qualidade, segurança e conforto aos trabalhadores das plataformas, a Sodexo|Puras
oferece soluções de serviços on-site, como refeições, serviços de hotelaria e limpeza
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DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO
AMENIZAM A SAUDADE
DA FAMÍLIA
O bom clima de trabalho é estimulado com
comemorações de aniversários, sessões de cinema,
churrascos semanais de confraternização e eventos
temáticos de acordo com as datas comemorativas. A
parte do navio onde ficam os camarotes é chamada
de casario. Esses ambientes possuem camas,
beliches, banheiro privativo, ar condicionado, TV via
satélite, telefone e internet.

CAPACITAÇÃO E SEGURANÇA
Na chegada à plataforma, o trabalhador recebe
informações de segurança, preenche uma ficha de
embarque, e visita as suas dependências. As roupas
e os calçados são específicos para protegê-lo das
substâncias químicas. Óculos e protetores de ouvido
são obrigatórios. Para transitar nas áreas externas
é preciso estar totalmente protegido. Todos os
tripulantes são treinados e participam de simulações
antes do início da produção.
Profissionais qualificados e capacitados por
instituições reconhecidas, como o Instituto de
Hospitalidade em Segurança dos Alimentos,
garantem a qualidade dos serviços prestados pela
Sodexo|Puras.

Em média, cerca de 200 pessoas trabalham embarcadas,
entre a equipe fixa que opera a plataforma e prestadores
de serviços. São homens e mulheres que atuam nas
mais diversas áreas: gerentes de produção, operação,
eletricistas, caldeireiros, mecânicos, técnicos, médicos,
geólogos, entre outros.
Para tornar o ambiente mais acolhedor, a Sodexo|Puras
prepara pratos da culinária internacional (francesa,
americana, inglesa, italiana e mediterrânea), além de
receitas com toques regionais. De acordo com o perfil
das equipes, são preparados desde uma moqueca baiana,

um típico Churrasco gaúcho, uma Boullabaisse francesa
até uma Saltimbocca Alla Romana italiana. O padrão de
alimentação é de hotelaria. Diariamente, os trabalhadores
degustam de frutas e vegetais frescos, além de sobremesas
sofisticadas.
Por dia, a companhia serve cinco refeições: o café da
manhã acontece das 5h às 8h. Das 9h às 10h é servido
o primeiro lanche. O almoço fica à disposição das 11h às
13h. Outro lanche é oferecido das 14h às 15h. Das 17h30
às 20h, acontece o jantar. O último lanche, às 21h, e para
finalizar, a ceia é da meia-noite à uma da manhã.

Foto Divulgação

ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E ALTA GASTRONOMIA

“Nossas equipes estão preparadas com
passaportes, vacinas e demais autorizações para
atender embarcações e plataformas em qualquer
lugar do mundo. Treinamos, também, profissionais
para fazer parte do grupo de socorristas das
plataformas, transmitindo segurança e confiança
em todas as atividades”
Andréa Krewer, diretora de operações
Offshore Brasil Sodexo|Puras

LOGÍSTICA EM ALTO-MAR
A Sodexo|Puras possui no país, a maior frota de contêineres do segmento Offshore certificada de acordo com
a Norma ISO DNV 2.7-1 e qualificada para atender aos mais exigentes padrões de qualidade e segurança das
operações em alto-mar. A companhia efetua 100% das entregas em contêineres climatizados. Através de
uma carreta apropriada com gerador 440W é possível mantê-los ligados durante a viagem.
No Brasil, a Sodexo|Puras opera em 30 plataformas. A companhia é pioneira no atendimento ao navioplataforma na extração de óleo da camada pré-sal da Bacia de Santos, o FPSO BW Cidade de São Vicente,
que está ancorado a cerca de 320 quilômetros da costa brasileira.
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O aumento do poder de consumo da classe média
brasileira nos últimos anos, aliado às transformações
urbanas, demográficas e epidemiológicas, vem gerando
forte impacto na área de saúde no Brasil.
Na última década, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida do
brasileiro cresceu anualmente, em média, três meses e 29 dias.
A pesquisa aponta uma tendência cada vez maior da população pela busca de qualidade de vida.
Atualmente, há mais renda entre a população para ser investida em bem-estar, e isto inclui cuidar melhor da saúde e investir em cuidados médicos que vão desde o uso de aplicativos
móveis ligados a exercícios físicos, dietas e saúde feminina, ao
controle do estresse.

8

Vida

“O segmento da saúde
demanda foco, especialização,
acompanhamento das tendências
e um bom alinhamento com os

José Roberto Guimarães fala sobre
o seu papel de líder, frente à equipe
que trouxe a medalha de ouro para o
Brasil, em 2012.

CAPACITAÇÃO E SEGURANÇA
Na chegada à plataforma, o trabalhador recebe
informações de segurança, preenche uma ficha de
embarque, e visita as suas dependências. As roupas
e os calçados são específicos para protegê-lo das
substâncias químicas. Óculos e protetores de ouvido
são obrigatórios. Para transitar nas áreas externas
é preciso estar totalmente protegido. Todos os
tripulantes são treinados e participam de simulações
antes do início da produção.
Profissionais qualificados e capacitados por
instituições reconhecidas, como o Instituto de
Hospitalidade em Segurança dos Alimentos,
garantem a qualidade dos serviços prestados pela
Sodexo|Puras.

“Nossas equipes estão preparadas com
passaportes, vacinas e demais autorizações para
atender embarcações e plataformas em qualquer
lugar do mundo. Treinamos, também, profissionais
para fazer parte do grupo de socorristas das
plataformas, transmitindo segurança e confiança
em todas as atividades”
Andréa Krewer, diretora de operações
Offshore Brasil Sodexo|Puras

Foto Divulgação

MAIS VALOR
PARA A CADEIA
DA SAÚDE

O LÍDER DA
EQUIPE OURO

Com os olhos voltados para essa oportunidade de negócios, empresários, gestores e fornecedores de saúde buscam inovações e a ampliação da gama de serviços para
atingir um público cada vez mais exigente, e atender o
mercado com grandes expectativas de crescimento.
O conceito de hospitalidade está hoje na pauta destes
profissionais que buscam humanização e a interação de
tempos e espaços. Visando tal solução, o setor de saúde
vem investindo na melhoria da ambientalização das recepções, ambulatórios, infraestrutura, tecnologia da informação e confortos médicos. A estes se somam os serviços
de concierge e ofertas gastronômicas disponibilizadas pelo
setor de alimentação dos hospitais, entre outros serviços.
Esse novo conceito de hospitalidade, mais próximo da hotelaria de alto padrão, vem ao encontro das necessidades
do público que hoje busca um atendimento personalizado,
rápido e eficiente.
Buscando gerar oportunidade de negócios, interação
entre profissionais, estreitar relacionamentos e conhecimento no que se refere à gestão hospitalar no Brasil e,
de modo amplo, de toda cadeia da saúde, anualmente
acontece o evento Saúde Busines Forum. A Sodexo|Puras
esteve presente na última edição, realizada em Salvador
(BA). Na oportunidade, os executivos da companhia compartilharam com os demais presentes as expectativas e os
avanços para os próximos anos.

gestores da área”.

Sandra Passos, diretora de Saúde e
Educação Sodexo | Puras

Fotoshot/Grupo Keystone
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TENDÊNCIAS CORPORATIVAS

Disciplina, treino, comprometimento, trabalho em equipe, superação... Assim como no esporte, no
mundo corporativo é preciso definir metas e trabalhar duro para alcançá-las. Diariamente, muitas
companhias parecem estar em meio a uma olimpíada, vivenciando conquistas e derrotas, tendo
que mudar suas estratégias, conhecer seu adversário e engajar suas equipes. Neste momento, o
trabalho e a experiência do treinador, do líder, é o guia para continuar no jogo e alcançar o sucesso.
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A FÓRMULA DO ZÉ ROBERTO
José Roberto Guimarães, técnico da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, conta sobre a sua forma de
liderar equipes campeãs. Zé Roberto, como é conhecido, foi campeão com o vôlei masculino em Barcelona
(1992) e com as mulheres em Pequim (2008) e Londres, no ano passado. O tricampeão é o treinador
confirmado no comando do time feminino até 2016. Boa leitura!

VIDA - A SUA FÓRMULA PARA A BUSCA DOS
OBJETIVOS É: PREPARAÇÃO + APRENDIZADO +
EXCELÊNCIA. COMO PODEMOS TRADUZIR ESSA
FÓRMULA NO MUNDO CORPORATIVO?
José Roberto – Tudo parte de um objetivo, uma meta
a ser alcançada. A partir daí, é necessário formar
a equipe com talentos individuais, com o melhor
dentro de cada função; trabalhar diariamente em
doses homeopáticas, pois não adianta querer fazer
tudo em um dia só, isso muitas vezes sobrecarrega
e pode faltar mais adiante. Estudar os concorrentes
ao máximo possível, e principalmente criar novos
desafios, ter criatividade, e não medir esforços para
que o trabalho seja cumprido.

VIDA - QUE MODELO DE GESTÃO VOCÊ UTILIZA PARA
GERIR A SUA EQUIPE?
José Roberto – Valorizo a competência. Escolho os melhores
dentro das suas respectivas áreas. Isso inclui os atletas
e a comissão técnica, como preparador físico, médico,
fisioterapeuta, ortopedista, entre outros profissionais.
Também exerço o papel de professor. Tenho a missão de
orientar e informar minha equipe.
VIDA - VOCÊ BUSCA INSPIRAÇÃO EM ALGUM LÍDER? EM
QUEM E POR QUÊ?
José Roberto - Sim, no Maestro João Carlos Martins. Pela sua
história, pelo seu exemplo de perseverança e superação.

“PARA TER SUCESSO

Foto: Imago Stock/Grupo Keystone

NA VIDA É PRECISO
CORRER RISCOS.”
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VIDA - A MISSÃO MAIS COMPLICADA PARA UM TREINADOR
TALVEZ SEJA A HORA DE ESCOLHER OS MELHORES
JOGADORES PARA CADA POSIÇÃO. NO PAPEL DE LÍDER,
O QUE VOCÊ LEVA EM CONTA NESTE MOMENTO?
José Roberto - Muitas vezes, o melhor tecnicamente não está
comprometido com o todo, com o objetivo. Isso é essencial
quando falamos em equipe. Nesse momento, é preciso
oportunizar quem está disposto a fazer sacrifícios, quem está
“se doando” para que o trabalho seja realizado e o objetivo
cumprido.

Foto: Ria Novosti/Grupo Keystone

VIDA - DURANTE A SUA TRAJETÓRIA COMO TÉCNICO,
VOCÊ TEVE A OPORTUNIDADE DE GERIR HOMENS E
MULHERES. QUAL A DIFERENÇA ENTRE AS EQUIPES?
José Roberto - O trabalho com os homens é muito mais direto
e mais rápido. Os homens são menos emotivos. Com a equipe
feminina, é preciso prestar atenção aos sinais, principalmente
às emoções.

VIDA - E, COMO VOCÊ TRATA E OPORTUNIZA OS
JOGADORES QUE ESTÃO NO BANCO?
José Roberto - Treinando da mesma maneira que treinam
os titulares, e preparando-os para uma eventual situação
de substituição.

VIDA - QUAL A SUA FÓRMULA PARA MANTER A
EQUIPE MOTIVADA APÓS UMA GRANDE CONQUISTA?
José Roberto - Tiro a equipe da zona de conforto e continuo
trabalhando os mesmos sacrifícios feitos anteriormente,
para que as conquistas continuem acontecendo.

VIDA - CONSIDERANDO A DIVERSIDADE DO SEU TIME
(PESSOAS COM DIFERENTES PERFIS, DE DIFERENTES
REGIÕES DO PAÍS, COM DIFERENTES TALENTOS...)
QUAL O PONTO PRINCIPAL PARA UNÍ-LOS BUSCANDO
ATINGIR O MESMO OBJETIVO?
José Roberto - Uniformizando as partes técnicas,
táticas, físicas e psicológicas para que se tenha o melhor
sincronismo possível.

VIDA - COMO VOCÊ ADMINISTRA UMA CRISE DE
RELACIONAMENTO ENTRE AS INTEGRANTES DO
GRUPO? NESTE CASO, O QUE PESA MAIS?
José Roberto - A melhor solução é sempre o diálogo
entre as partes. O que pesa mais é ser justo, ponderando
e sendo fiel aos objetivos e metas da equipe.

“MUITAS VEZES, O MELHOR
TECNICAMENTE NÃO ESTÁ
COMPROMETIDO COM O TODO, COM
O OBJETIVO, E ISSO É ESSENCIAL
QUANDO FALAMOS EM EQUIPE.”
VIDA - VALE A PENA CORRER RISCOS DURANTE A
TRAJETÓRIA PROFISSIONAL?
José Roberto - Para ter sucesso na vida é necessário
correr riscos. A todo instante, corro riscos que possam
fazer com que derrotas aconteçam, mas não tenho
medo disso. Pelo balanço feito, mais de 80% dos riscos
que assumi foram positivos, então acredito que esteja
valendo a pena.
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COMPORTAMENTO

IDENTIDADE GASTRONÔMICA
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CHARDONNAY
PARA OS DIAS
QUENTES

CRESCIMENTO,
MODERNIDADE E INOVAÇÃO
Companhias investem no mercado de benefícios e incentivos para promover alimentação
saudável e qualidade de vida para os seus colaboradores

Foto divulgação

Mesmo diante da crise internacional dos últimos anos, o
Brasil tem vivido um crescimento econômico real e evoluído
praticamente para o nível de pleno emprego. Com isso, a
adesão ao mercado de benefícios, por parte de companhias de
grande ou pequeno porte, cresce a cada ano.
De acordo com especialistas, as empresas estão percebendo
a importância de oferecer benefícios de reconhecimento e
incentivos aos seus colaboradores, e relacionam cada vez
mais essa oferta ao nível de engajamento de suas equipes.
Além disso, compreendem que o mercado de benefícios tem
um papel central no apoio à atração e à
retenção de talentos.
Apostando na estabilidade econômica,
as empresas do setor de benefícios
estão investindo no aprimoramento
de sistemas, com a implementação
de tecnologias na oferta de refeições e
alimentação–convênio,ferramentas
de gestão de despesas, incentivos e
reconhecimentos que permitam um
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melhor funcionamento de todos os envolvidos no processo
de compra e venda.

“É preciso entender que inovar neste
segmento não é apenas investir no
cartão ou na tecnologia, mas sim na
integração de novos serviços. Portanto, é
imprescindível ir além da alimentação”.
Florent Lambert, diretor de Marketing,
Estratégia e Inovação da Sodexo
Benefícios & Incentivos

Os vinhos da América do Sul são
atualmente da mais alta qualidade.
A América do Sul tem um grande
potencial na produção de vinhos,
devido ao clima e ao solo para o
cultivo da videira. Sendo assim,
quando o assunto é vinho, países
como Argentina, Chile (ambos
reconhecidos
como
melhores
produtores de vinhos do mundo),
Brasil e Uruguai tem muito para
ensinar.
A Argentina e o Chile produzem
diversas variedades de vinhos, de
Cabernet Sauvignon a Bonarda,
e muitas dessas garrafas estão
frequentemente presentes no
ranking mundial. As vinhas
são a Malbec e Torrontés, mais
representativa da Argentina, e no
Chile, a Carmenère.
O Uruguai é conhecido por seu
excelente Tannat. O Brasil, pelos
seus espumantes, vinhos tintos e
brancos, incluindo Primeggiamo
Merlot e Chardonnay.
Minha dica para você, nos dias
quentes, é degustar com as pessoas
que você gosta de um Chardonnay,
parcialmente
envelhecido
em
barril, produzido nas colinas da
Serra gaúcha. Sirva a 10 graus
de temperatura, acompanhado
de um queijo de sua preferência.
Momentos como esse, ficam para
sempre em nossas recordações.

Roberto Rabachino

Recentemente, a Sodexo, líder nesse segmento, trouxe
para o mercado uma nova versão do cartão Sodexo
Pass. Único cartão do mercado com design vertical,
possui tecnologia EMV, padrão mundial de segurança
e funcionalidade nas máquinas para débito online. A
novidade é uma combinação de inovação, segurança e
modernidade para empresas e consumidores.

Sommelier Internacional, é
diretor dos cursos da FISAR
e responsável pela FISAR
Internacional.
Presidente I.W.T.O. - International
Wine Tasters Organizaion,
diretor responsável pela revista
“Il Sommelier ”.

Foto Helena de Castro

VINHO É VIDA

FILEZINHO SUÍNO AO MOLHO DE PIMENTA ROSA
E LEGUMES À PROVENÇAL
RECEITA
2 unidades de filezinho suíno
(400g cada)
8 fatias de presunto cru
1 copo pqno de vinho tinto
2 colheres de sopa de
pimenta rosa
1 abobrinha japonesa pqna
1 berinjela pqna
1 cebola roxa

½ pimentão vermelho
½ pimentão verde
¼ de xícara de folhas
de manjericão
2 colheres de sopa de
azeite extra virgem

Para a decoração
(opcional)
Macarrão capellini Nº 8
Ramos de manjericão roxo

Manteiga sem sal

MODO DE FAZER:
Dobre as pontas finas do filezinho para que o formato fique
uniforme. Corte cada peça ao meio e tempere levemente
com sal e pimenta do reino moída. Enrole cada um com duas
fatias de presunto. Frite na manteiga em fogo baixo até estar

Hubert Visschedijk

levemente dourado por dez minutos. Retire a carne da panela e mantenha quente sob papel
alumínio. Despeje o copo de vinho na panela e leve ao fogo até levantar fervura para reduzir
a quantidade de líquido. Retire a panela do fogo, acrescente a pimenta rosa e depois de dois
minutos adicione um pouco de manteiga em cubos bem gelados. Mexa bem até a manteiga
derreter. Mantenha o molho em lugar quente, mas não deixe ferver. Corte os legumes em
pequenos cubos. Afervente a berinjela e a abobrinha rapidamente. Frite no azeite a cebola
e os pimentões, sem dourar. Acrescente a berinjela e a abobrinha e frite mais um pouco.
Tempere com sal e pimenta do reino a gosto. Adicione pouco antes de servir as folhas de
manjericão. Misture.
Formado em Hotelaria e Gastronomia na Holanda, Hubert Visschedijk trabalhou em restaurantes conceituados
de Amsterdã, como Halvemaan e La Rive. Na Sodexo|Puras, atua há mais de dez anos. Sua trajetória é marcada
pela participação nos Jogos Olímpicos de Sidney e Londres. Atualmente, é chef executivo no segmento de Offshore,
atuando nas plataformas de petróleo.
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SAÚDE E BEM-ESTAR

DESEJO
DE UMA VIDA
SAUDÁVEL
O ano já começou. Fim das festas, fim das férias, chegou a hora de voltar à rotina. Para quem destacou na
lista de desejos e promessas: “mais saúde, bem-estar
e produtividade em 2013”, chegou a hora de começar
a colocar em prática.

COMECE PELA ALIMENTAÇÃO
O segredo para uma vida feliz começa pela alimentação. Quando
investimos diariamente em uma alimentação saudável combatemos as
toxinas, garantimos mais energia, beleza, saúde e longevidade.

“É importante manter um cardápio reforçado ao acordar
para ter energia suficiente para começar o dia”.
Debora Peluffo, nutricionista do Programa Mais Saúde
Sodexo|Puras
Alguns ingredientes que não podem faltar no seu café da manhã:

PREPARE-SE PARA AS MUDANÇAS
Ao longo do ano nos preparamos para receber e vivenciar quatro estações: primavera, verão, outono e inverno.
E, muitas vezes, quando estamos em pleno verão, a temperatura muda de repente, e é necessário usar um casaco.
Assim como nas estações do ano, mudanças são inerentes à vida. São movimentos essenciais que nos colocam
diante de desafios e, assim, nos oferecem a possibilidade de crescer. Aceitar que nada dura para sempre é o primeiro
passo para recebermos de coração aberto as constantes surpresas que a vida nos traz, seja ela, no trabalho, na
vida afetiva ou nas pequenas mudanças de rotina.
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1 Porção de CÁLCIO
1 copo de leite ou 1 iogurte,
ambos desnatados.

1 RECHEIO
Queijo branco,
geléia sem açúcar ou mel.

1 Porção de CARBOIDRATO
2 fatias de pão (integral, linhaça,
sete grãos, preto ou aveia)
ou uma porção de cereal
(granola, flocos de milho ou
aveia).

1 FRUTA ou 1 copo de
SUCO NATURAL
1 fatia de mamão,
5 ameixas pretas, 1 laranja,
ou 1 fatia de melão.

HÁBITOS DIÁRIOS QUE COMPLEMENTAM A DIETA
Beber de 6 a 8 copos de água

Comer a cada 3 horas

Comer 5 porções entre frutas
e verduras

Comer uma castanha-do-pará
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DE BEM COM A VIDA

SAÚDE E BEM-ESTAR

USE O ESTRESSE A SEU FAVOR

Praticar atividade física regularmente, para muitas pessoas,
é um desafio. Entretanto, quem consegue incluí-la no seu dia
a dia, só tem a ganhar. “Os exercícios regulares melhoram a
qualidade de vida e são essenciais para a longevidade”, explicam os
cardiologistas. Além disso, pesquisadores da Universidade de Nova
York, nos Estados Unidos, em parceria com colegas da Universidade
Tsukuba, no Japão, mostraram que praticar atividade física regular
produz mais testosterona, que por sua vez aumenta os níveis da
massa cinzenta. Conclusão: a testosterona é um hormônio aliado
do cérebro. Ajuda a deixar a mente mais ágil e o raciocínio afiado.
“Para aproveitar os benefícios das atividades físicas, é preciso
praticar uma hora, no mínimo três vezes por semana, ou 30
minutos todos os dias”, alertam endocrinologistas e educadores
físicos. Está em dúvida de qual atividade física escolher? Estudos
revelam que uma simples caminhada diária de meia hora, com
uma média de cem passos por minuto, é a receita ideal para
prevenir problemas do coração.
Também vale fazer algumas mudanças na rotina. Trocar o
elevador pelas escadas, por exemplo, é indicado. Mas não adianta,
de um dia para o outro, passar a subir dez andares logo cedo. É
preciso ir se adaptando aos poucos, e não de uma só vez.

Você pode escolher reagir aos problemas
de forma negativa ou aproveitá-los para
melhorar a sua vida. Algumas atitudes
simples podem transformar seu cotidiano:

1 Prepare-se para o dia seguinte na noite

anterior, organizando seus afazeres e até a
roupa que irá usar;

2

Anote todos os seus compromissos e
contas a pagar para não esquecer nada;

3

Programe suas atividades com um
tempo entre elas para resolver imprevistos,
caso aconteçam;

4 Leve um livro ou algo para fazer quando

for a algum lugar onde seja preciso esperar;

5 Faça breves pausas durante o trabalho
para repor sua energia e melhorar a
concentração;

6

Recuse projetos extras ou convites
sociais que não possa atender;

7 Diariamente, faça algo que ame fazer e
que lhe dê prazer;

8 Tenha um momento diário de silencio:
fique sozinho, desligue o telefone e relaxe.
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SAIA DO LUGAR

“Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar
a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida poderia ser bem melhor
e será...”- diz a letra da música O que é, o que é? - composta por Gonzaguinha.
Nos dias atuais, o grande desafio das pessoas é aprender a viver a vida de
forma saudável e feliz, conciliando as experiências profissionais e pessoais.
Quando o objetivo é estar “De Bem com a Vida” as companhias
Braskem e DuPont mostram que é possível, com atitudes
empresariais e pessoais simples. Veja abaixo depoimentos
de integrantes dos programas de qualidade de vida das empresas.
Foto Ingimage

Trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, do bicho de estimação, dar conta
dos estudos pode deixar qualquer um cansado e sem energia. Com toda
essa correria, fica difícil escapar do estresse. Porém, em meio há um
estado de estresse, é preciso de alguma forma obter lucros em benefício
próprio. A psicóloga Suzan Andress em seu livro Stress a seu favor – como
gerenciar sua vida em tempos de crise, explica que o estresse não é gerado
pelo mundo externo; ele é uma condição do interior humano que pode
prejudicá-lo ou ajudá-lo, dependendo da reação que as pessoas tiverem
a ele. “Existe um lado dessa questão que poucos conhecem: é possível
encarar o estresse como uma oportunidade de crescimento,” ressalta
Suzan. De acordo com ela, se percebido positivamente, o estresse pode
despertar o que há de melhor em alguém.
“Ele pode ser um desafio: em vez de ver os problemas como uma
ameaça, lembre-se que eles ajudam a desenvolver a mente. Perceba que
aquilo que muitos chamam de fracasso, na verdade são aprendizados.
Nos momentos mais difíceis, visualizar aquilo que você quer conquistar
ajuda a superar o estresse”, complementa a especialista.

CANTAR A BELEZA DE
SER UM ETERNO APRENDIZ

DIA A DIA SEM NEURAS!

VIDA SEMPRE LEVE NA BRASKEM
É quase um “Medida certa”, quadro exibido
recentemente no Fantástico aos domingos. Na
Braskem – Unidade Poliolefinas (RS) quem mostra
que é possível perder peso, sem dietas e exercícios
físicos radicais ou internações em spas é o programa
Vida Sempre Leve. A iniciativa foi ao “ar ” em 2011,
após a identificação de alguns fatores de risco como
sobrepeso e obesidade, além do sedentarismo em
integrantes da empresa. “Trabalhamos com três
metodologias: Avaliações, Consultas e Motivacionais.
A ação foi desenvolvida durante cinco meses.
Os funcionários foram liberados para participar
durante o expediente. Com o apoio das lideranças
e o engajamento de cada participante, no terceiro
mês, os ganhos tangíveis e intangíveis eram visíveis.
Após esse período, eles continuaram recebendo
acompanhamento de nutricionistas e educador físico.
“O Vida Sempre Leve” tem por objetivo proporcionar
uma vida mais leve aos colaboradores da Braskem em
todos os sentidos”, enfatiza Carla Eggers, enfermeira
do trabalho e integrante do programa.

DUPONT, LADO A LADO
PARA UMA VIDA MELHOR
Na DuPont, saúde é um valor corporativo. A empresa
dispõe de um Serviço de Saúde Integral com uma estrutura
que conta com diversos profissionais da saúde que atendem,
investigam, tratam e acompanham o trabalhador. Entre
os diversos programas que a empresa conduz em prol da
saúde, destaque para a nossa adesão ao programa Empresa
Cidadã, que prevê abatimento de imposto para companhias
que prorrogarem por mais dois meses a licença maternidade
de suas funcionárias. As futuras mães participam do curso
de gestantes e têm à sua disposição uma área especial na
companhia para coleta e armazenamento do leite materno.
Outra iniciativa é o Programa Apoio, que por meio de um 0800
oferece ao colaborador consultoria psicológica, psiquiátrica,
jurídica e financeira, orientações que variam de acordo com
sua preocupação ou problema. Viviane Oliveira, médica do
trabalho e coordenadora do Serviço de Saúde.
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ESTAR DE BEM COM
A VIDA EXIGE DISCIPLINA,
VISÃO E ORGANIZAÇÃO

É preciso autoconhecimento para cumprir as rotinas
do dia a dia, e dedicar um tempo para cuidar de si
mesmo e das pessoas com quem convivemos.
João Guilherme Brenner, CEO da Nutrimental,
empresa brasileira do ramo de alimentos, fala sobre
a harmonia que alcançou entre corpo e mente com a
prática do yoga.
Em sua receita para ficar de De Bem com a Vida destacam-se
ingredientes como, por exemplo, respeito a si mesmo e ao próximo,
disciplina, atividades físicas, organização, alimentação saudável, contato
coma natureza, dedicação à família e lazer.
“Há seis anos pratico Yoga três vezes por semana, na academia.
Quando iniciei, estava em um grau de estresse alto. Os resultados desde
então foram muito positivos, passei a controlar a ansiedade, aprendi a
respirar de forma correta, aumentei o poder de concentração e melhorei
minha postura corporal. Quando não consigo ir á academia, faço yoga
em casa e até durante as minhas viagens de trabalho. É uma atividade
que te permite essa flexibilidade”.
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Estima-se que existam hoje no mundo,
mais de cem linhas de yoga. Cada uma delas
especializa-se em um aspecto da prática:
algumas têm ênfase no corpo, outras na
respiração ou na meditação. “Minha prática tem
finalidade terapêutica, trabalho especialmente o
corpo por meio de relaxamento, alongamento e
exercícios de respiração. Passei a entender como
meu corpo pode me ajudar ”. O Yoga visa um
estado de equilíbrio físico, emocional e mental
do individuo, e reconhece que o corpo é uma
expressão do estado psíquico.
“Tenho consciência dos benefícios que as
atividades físicas promovem na minha vida. Com
o tempo, passamos a conhecer as necessidades
do nosso corpo, e adquirimos hábitos que nos
proporcionem mais bem-estar. Além do Yoga,
faço caminhadas, corridas, procuro ter uma
alimentação saudável, sem exageros, e durmo
cedo”, complementa.
João Guilherme, 52 anos, é casado e pai de
dois filhos. Nos finais de semana, o contato
com a natureza e o lazer com a família estão
em primeiro lugar. Momentos que renovam as
energias para mais um início de semana.
E, quando o assunto é o cuidado com o
próximo, o CEO considera o valor do diálogo,
a busca para ser um ser humano melhor a
cada dia. Ele revela ser uma pessoa otimista
em relação ao futuro e segura em relação aos
medos. “À medida que a sociedade vai evoluindo,
vai também encontrando soluções. Tenho medo
de ter medo. Não de me arriscar, mas de sentir
aquele medo que paralisa”, explica.
Para Brenner, estar De Bem com a Vida exige
disciplina, visão e organização. “Se pararmos
para analisar a vida de pessoas de grande
sucesso, vamos perceber que nada vem de graça.
Sempre é necessário desprender um pouco de
esforço. Seja para conquistar um bem material
ou uma sensação de bem-estar ,” finaliza.

MINHA FRASE PREFERIDA

“Não se pode julgar

os homens por
aquilo que eles não
sabem, mas sim pelo
que eles sabem e
pela maneira como
aprendem.”
Marquês de Vauvenargues
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O Gourmand valoriza o momento da refeição e
faz dela uma escolha espontânea e prazerosa.
A elaboração dos pratos e o toque especial do
chef, combinados com a diversidade de cores e
elementos visuais são a sua marca registrada.

A proposta do Gourmand é ideal para empresas e
instituições que além de valorizar o momento da refeição, desejam oferecer à sua equipe ou ao seu público consumidor uma experiência pessoal cheia de
modernidade e muito prazer.
Para alcançar um padrão especial de arquitetura
e gastronomia, a Sodexo|Puras trabalhou com uma
equipe multidisciplinar e contou com o apoio de uma
consultoria especializada em varejo.
O grupo de arquitetos, designers e profissionais de
marketing estudou cores, materiais e texturas para a
elaboração do ambiente e da identidade visual exclusiva. Com o intuito de oferecer uma nova experiência
gastronômica, por meio de uma oferta personalizada
e dinâmica, a equipe interna de gastrônomos desenvolveu cardápios diferenciados, com preparações contemporâneas que valorizam o toque pessoal e o cuidado na preparação das receitas, valorizando o sabor
e o aroma. A finalização dos pratos e a apresentação
com utensílios e equipamentos específicos brindam o
cliente com mais um atrativo, digno de “comer com
os olhos”.

Foto Divulgação

SOLUÇÕES PARA O
SEGMENTO INDUSTRIAL
Com soluções diversificadas para atender
os mais distintos segmentos do mercado, o
Facilities Management (FM) da Sodexo|Puras
tem o seu foco na sinergia e na sustentabilidade
dos processos, na economia dos recursos e
na melhoria da qualidade de vida em plantas
industriais, laboratórios, hospitais e áreas
corporativas, entre outros.

Imagens ilustrativas

Inspirado no termo francês “prazer em comer ”,
o restaurante Gourmand oferece uma oferta
gastronômica e diversificada, aliando receitas
contemporâneas a um ambiente agradável e
cosmopolita.

“GOURMAND”
PARA OS MAIS
EXIGENTES
PALADARES

Foto Ingimage

Foto Ingimage

SODEXO|PURAS

No sentido de agregar valor às empresas atendidas,
a equipe de FM trabalha na busca por sinergia com o
cliente, atuando principalmente nos serviços fora do
seu core business. Sua proposta comercial se baseia
na otimização de recursos, eliminando processos ineficientes e gerando economia, além de garantir maior
produtividade e confiabilidade em suas instalações.

“Para criar soluções com ganhos de qualidade,
economia e produtividade, buscamos a
melhoria contínua dos processos e o uso
de novas tecnologias, sempre no sentido de
sustentar contratos com o melhor
custo-benefício para o cliente”.
Fernando Santa
Diretor de Facilities Management Sodexo|Puras
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NA SCANIA, ELETRÓLISE DE ÁGUA PARA
LIMPEZA E O POLIMENTO DE PISO COM
O USO DE DISCOS COM COBERTURA DE
DIAMANTE DEFINEM A QUALIDADE E A
SUSTENTABILIDADE DOS SERVIÇOS DE FM
Em São Bernardo do Campo, no ABCD Paulista, a Scania
Latin America, um dos principais fabricantes mundiais de
caminhões e ônibus para transporte pesado e de motores
industriais e marítimos, investe na terceirização dos serviços de conservação e higienização. Além dos serviços de
rotina, a Sodexo|Puras realiza limpeza pesada de forma específica, com tecnologias adequadas e equipe capacitada
exclusivamente para estas funções.
A unidade implantou o uso da tecnologia Orbio Split Stream que, através do processo de eletrólise, cria uma solução
de limpeza multiuso usando apenas água de torneira, sal
e eletricidade. Com baixa concentração de hidróxido de sódio, o Orbio® 5000-Sc destrói sujeiras orgânicas, manchas,
graxas e óleos, reduzindo consideravelmente o uso das soluções químicas convencionais.
Os resultados da limpeza e o brilho proporcionado pelo
polimento de superfícies com o uso de discos com cobertura
de diamante têm demonstrado excelentes resultados, inclusive em áreas asfaltadas da planta, e mesmo em aplicações
somente com água, sem o uso de detergentes.
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THE BETTER TOMORROW PLAN

DIVERSÃO E ENTRETENIMENTO
AMENIZAM A SAUDADE
DA FAMÍLIA

ÍNDICE DOW JONES
DE SUSTENTABILIDADE
RECONHECE SODEXO
COMO LÍDER GLOBAL

O bom clima de trabalho é estimulado com
comemorações de aniversários, sessões de cinema,
churrascos semanais de confraternização e eventos
temáticos de acordo com as datas comemorativas. A
parte do navio onde ficam os camarotes é chamada
de casario. Esses ambientes possuem camas,
beliches, banheiro privativo, ar condicionado, TV via
satélite, telefone e internet.

The Better Tomorrow Plan integra
ações em todo o mundo com foco no
desempenho econômico, social e ambiental

PILARES, PRIORIDADES E
COMPROMISSOS
Para tirar partido das tendências em curso e buscar
sucesso futuro, a Sodexo constrói uma força de liderança
ancorada sob três pilares: Nós Somos, Nós Fazemos e
Nós Engajamos.

22

Vida

Na chegada à plataforma, o trabalhador recebe
informações de segurança, preenche uma ficha de
embarque, e visita as suas dependências. As roupas
e os calçados são específicos para protegê-lo das
substâncias químicas. Óculos e protetores de ouvido
são obrigatórios. Para transitar nas áreas externas
é preciso estar totalmente protegido. Todos os
tripulantes são treinados e participam de simulações
antes do início da produção.
Profissionais qualificados e capacitados por
instituições reconhecidas, como o Instituto de
Hospitalidade em Segurança dos Alimentos,
garantem a qualidade dos serviços prestados pela
Sodexo|Puras.

Ser um Empregador Responsável; Promover Nutrição,
Saúde e Bem-estar; Desenvolver Comunidades Locais;
Preservar o Meio Ambiente. Focada nessas quatro
prioridades, a empresa trabalha 18 compromissos,
que envolvem os 80 países onde o Grupo atua, nas
33.900 unidades operacionais, mobilizando 413 mil
colaboradores em todo o mundo.

UMA PERGUNTA SOBRE O BETTER TOMORROW PLAN (BTP)

Qual o papel do colaborador no BTP?
Marcia Duarte, líder do BTP na CESAM, responde:
Frequentemente me perguntam: “O que posso
fazer?” e “Como posso colaborar?” Eu acredito
que os programas de educação e voluntariado
são resposta para estas perguntas. Cada um pode
decidir quando, como e por quanto tempo colocará
seu talento a serviço dos compromissos do BTP.
Certamente veremos aflorar entre nossos quase
40 mil colaboradores no Brasil uma multidão
de pessoas conscientes, assim como criativos
bioempreendedores, todos muito motivados
a compartilhar seus talentos. Parafraseando
Mahatma Grandhi, posso dizer: “Nós temos que ser
a mudança que queremos ver no mundo”.

Brasileira, Marcia é a Vice-presidente de Supply Chain para América
do Sul e Central, representa a área de Sustentabilidade do Grupo
Sodexo em toda a Região e integra o Comitê Global do BTP. Faz parte
também do Swift (Sodexo Women International Forum for Talent).
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Pela 8ª vez consecutiva, o Grupo Sodexo compõe a lista
de empresas mundiais reconhecidas como líderes globais
em sustentabilidade pelo Dow Jones Sustainability
Indexes. Em janeiro último, na Suíça, a marca foi incluída
no Relatório 2013, publicado pela RobecoSAM.
“Este resultado é um forte reconhecimento de nosso
compromisso com o desenvolvimento de nossos
colaboradores e para o apoio das comunidades locais em
todos os países onde operamos. É também um incentivo
para novos progressos”, citou, Neil Barret, Vice-presidente
para Desenvolvimento Sustentável do Grupo.
Ao promover o The Better Tomorrow Plan, o plano da
Sodexo para um amanhã melhor, a empresa reconhece
em todos os países em que está presente, que não basta
resultados no curto prazo para obter sucesso no futuro.
“É preciso estar atento para promover o desenvolvimento
de um ambiente de negócios que equilibre resultados
financeiros com o bem-estar dos nossos colaboradores e
das comunidades em que atuamos, sempre considerando
práticas comerciais com foco na responsabilidade social”,
define Satya Menard, CEO Sodexo para América do Sul e
Central.

CAPACITAÇÃO E SEGURANÇA
“Nossas equipes estão preparadas com
passaportes, vacinas e demais autorizações para
atender embarcações e plataformas em qualquer
lugar do mundo. Treinamos, também, profissionais
para fazer parte do grupo de socorristas das
plataformas, transmitindo segurança e confiança
em todas as atividades”
Andréa Krewer, diretora de operações
Offshore Brasil Sodexo|Puras

Baixe e abra o
aplicativo leitor
de QR Code no
seu Smartphone.
Fotografe o código e
siga as instruções em
tela para acessar a
receita da semana.

