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Não há dúvidas de que a nutrição 
pode influenciar tanto em aspectos 
da manutenção da saúde quanto 
na redução do risco de doenças. O 
estado nutricional é influenciado 
pelos hábitos alimentares, a quanti-
dade e a qualidade dos alimentos e 
a forma como as pessoas se alimen-
tam. Quanto à forma de se alimen-
tar, o preparo, as técnicas dietéticas 
empregadas, bem como a decisão 
de se alimentar dentro ou fora do 
domicílio, são determinantes do va-
lor nutricional da dieta do brasileiro. 

Hoje em dia, realizar as refeições 
fora do lar já não é mais uma esco-
lha, mas uma condição de vida de 
muitas pessoas. Quando esta é a 
realidade, é comum que se desco-
nheça a quantidade e a qualidade 
dos ingredientes usados no prepa-
ro: margarina ou manteiga? Azei-
te, óleo vegetal ou banha? Uso de 
creme de leite? Farinha de trigo ou 
maisena (amido de milho)? Transgê-
nicos ou não? De quais marcas? 

Tudo isso dificulta a possibilidade 
de escolha e de consciência sobre o 
que realmente estamos comendo, 
bem como a respeito do impacto 
para a saúde.

O que devemOs cOmer 
para alcançar mais 
prOdutividade?

A adoção de uma alimentação 
equilibrada e variada influencia a 
nossa saúde corporal e mental. En-
tre os neurotransmissores, respon-
sáveis por conduzir a transmissão 
nervosa de um neurônio ao outro, 
destacam-se os seguintes: serotoni-

na, dopamina, noradrenalina e ace-
tilcolina. 

A serotonina é responsável pela 
sensação de bem-estar, otimismo, 
prazer. Consumir alimentos ricos 
em triptofano, ferro e ácido fólico 
é importante para regular o humor, 
melhorar o ritmo cardíaco e facilitar 
as tomadas de decisões. O tripto-
fano (aminoácido precursor da se-
rotonina) é encontrado no queijo, 
amendoim, castanhas e nozes, car-
ne de frango, ovo, banana, abaca-
te. A quantidade de carboidrato da 
dieta também é importante para a 
conversão do triptofano em seroto-
nina no cérebro; quanto maior for a 
quantidade de carboidratos, melhor 
será a disponibilidade desse neuro-
transmissor para a área cerebral.  

Uma dieta rica em carboidratos 
também tem impacto sobre o nível 
de dopamina, mais um dos neuro-
transmissores da alegria. A carência 
de ferro continua sendo a principal 
causa de anemia no mundo, sendo 
responsável pela diminuição da pro-
dutividade no trabalho, diminuição 
da capacidade de aprendizado, apa-
tia (morbidez), perda significativa de 
habilidade cognitiva e depressão. 
Se o cérebro não receber Omega-3, 
gordura encontrada mais frequen-
temente em peixes, ele procura se 
adaptar a essa deficiência. Como 
consequência, ele fica “preguiçoso” 
e as respostas passam a ser mais len-
tas. Quando esse comportamento é 
repetido dia após dia, o cérebro pas-
sa a encarar esse novo estado como 
sendo o seu novo padrão normal de 
funcionamento. É aí que problemas 

de memória, alterações de humor e 
dificuldades de aprendizado podem 
se tornar frequentes.

Vejam que em poucos parágrafos 
já falamos de vários alimentos que, 
se ingeridos adequadamente, farão 
a diferença.

cOmO mObilizar as 
equipes para esse 
assuntO?

Grande parte dos colaboradores 
já está ciente da importância da ali-
mentação para o seu bem-estar, mas 
coloca a falta de tempo e a dificul-
dade de planejar e preparar suas re-
feições como as causas desse desa-
juste. Muitas pessoas acreditam que 
se alimentar bem custa caro e que 
produtos prontos, industrializados, 
podem substituir os alimentos natu-
rais. A consequência disso se reflete 
nas altas taxas de sobrepeso e obesi-
dade encontradas nas empresas.

A orientação nutricional perso-
nalizada tem como objetivo auxiliar 
os colaboradores a planejar sua ali-
mentação, atendendo às caracterís-
ticas individuais, de forma a melho-
rar a qualidade da dieta e adaptá-la 
à sua rotina de vida.

Para a Organização Mundial da 
Saúde, o local de trabalho tem sido 
considerado ideal para a aplicação 
de atividades de promoção da saúde 
e qualidade de vida, pois permite o 
acesso aos colaboradores e oferece 
o apoio dos pares, motivando-os a 
melhorar a saúde e a produtividade. 
O apoio de formadores de opinião 
e a postura positiva e incentivado-
ra dos líderes são essenciais para 
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garantir o sucesso dos programas 
dentro das organizações, incenti-
vando a boa comunicação interna e 
o acompanhamento individualizado 
e do grupo de forma contínua. 

cOmO implementar tudO 
issO nas empresas?

Dentro do Grupo 5A nós temos o 
Programa Empresa Consciente, que 
tem como um dos pilares a instrução 
de como deve ser uma alimentação 
saudável para melhora da produtivi-
dade, adequada às preferências de 
cada um. 

Hoje tem sido comum encontrar 
dentro das organizações muitas 
pessoas optando por dietas vegeta-
rianas e veganas sem os devidos co-
nhecimento e orientação de como 
devem compor suas refeições para 
que estas dietas não se tornem res-
tritivas em nutrientes importantes 
para a saúde. O mesmo se aplica a 
suplementos, seja para ter um corpo 
melhor defi nido, aumentar massa 
muscular ou aumentar sua perfor-
mance no esporte. 

Por isso, dentro do espaço Viva 
Consciente, uma nutricionista cria 
planos individuais, lidando com 
cada colaborador de maneira dife-
rente e também trazendo atividades 
em grupo, adaptadas às experiên-
cias de cada indivíduo. A população 
está sendo cada vez mais exposta a 
informações e conhecimentos sobre 
alimentação e nutrição, e temos per-
cebido que na ânsia de fazer o que 
entendem que seria mais correto as 
pessoas estão sendo levadas a fazer 
opções alimentares e de suplemen-
tação sem o devido cuidado.

Também são realizadas dinâmi-
cas que fortalecem o companhei-
rismo e ajudam a criar e manter re-
lacionamentos dentro da empresa, 
permitindo que o colaborador divi-
da suas angústias do dia a dia e bus-
que outros mecanismos de recom-
pensa que não sejam a comida. Com 
o tempo, as próprias equipes criam 
um laço de ajuda mútua, trocando 
ideias para refeições mais saudáveis 
e diminuindo hábitos diários pouco 

saudáveis, como deixar guloseimas 
nas gavetas do trabalho.

Outra maneira de incentivar os 
novos hábitos é a criação de metas 
e a pontuação por performance, de 
acordo com o plano traçado com a 
nutricionista, considerando possibi-
lidade e tempo disponível de cada 
colaborador. Para a nutricionista, os 
resultados podem ser vistos tanto na 
queda dos índices de faltas por moti-
vos de saúde quanto pela motivação 
dentro do espaço de trabalho. 

Nós geramos relatórios de resulta-
dos de cada caso, mas tão importan-
te quanto isso é ver uma grande me-
lhora do clima organizacional entre 
aqueles que frequentam o espaço, 
trazem marmitas mais saudáveis e 
têm uma postura mais colaborativa, 
deixando de descontar o stress do 
dia a dia em uma barra de chocolate.

GRANDE PARTE DOS 
COLABORADORES
JÁ ESTÁ CIENTE DA 
IMPORTÂNCIA DA 
ALIMENTAÇÃO
PARA O SEU BEMESTAR, 
MAS COLOCA A FALTA DE 
TEMPO E A DIFICULDADE 
DE PLANEJAMENTO 
COMO CAUSAS DESSE 
DESAJUSTE
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SUA EMPRESA PRECISA
DE MAIS PRODUTIVIDADE?

Então está na hora de você implementar o
PROGRAMA EMPRESA CONSCIENTE

Mente
Mindfulness

Corpo Reconhecimento
Meritocracia e FeedbackQualidade de Vida

www.5a.com.br

Saiba como

bit.ly/empresaconsciente


