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RESUMO 

Pesquisas afirmam que o descanso intrajornada de qualquer profissão aumenta a 

produtividade, e reduz o risco de doenças relacionadas ou não ao trabalho, 

promovendo melhor qualidade de vida. Atualmente é importante para empresas 

prezarem pela saúde física e mental de seus colaboradores. Tendo como objetivo a 

aplicação da sala de descanso em ambiente que não as possuem, visando a sua 

aplicação para alivio de estresse, interação com colegas de trabalho e aguçar 

criatividade. Foram realizadas visitas técnicas e questionários com funcionários para 

avaliação de como a sala de descanso influencia na jornada de trabalho. Os 

resultados foram avaliados de acordo com as respostas dos questionários e 

comentários da entrevista, cujo houve uma grande participação de colaboradores 

das empresas envolvidas, o qual se percebeu a satisfação com as salas de 

descanso. O potencial da aplicação da sala de descanso em uma empresa é bem 

promissor, pois foi bem vista pelos entrevistados. 

Palavras-chaves: Colaboradores, Sala de descanso, Estresse. 

1. INTRODUÇÃO 

Em um estudo realizado recentemente durante seis anos pela University of 

Athens Medical Health (Grécia), pela Hellenic Health Foundation (Grécia) e pela 

Harvard School of Public Health (EUA), “constatou-se que 30 minutos de sesta, por 

pelo menos três vezes por semana, reduz para 37% o risco de mortalidade 

coronária”. (ALMEIDA, 2008) 

Em tese a sala de descanso é implementada nas dependências da empresa, 

com estrutura diferenciada do local onde se realiza o trabalho ocasionando assim o 

desligamento momentâneo do funcionário de suas atividades, porem mantendo se 

no local de trabalho. 

Algumas empresas se propuseram a implementar em suas dependências 

uma sala de descanso, para ser utilizada nos intervalos de refeições e descansos, 

em algumas empresas podem ser utilizado por tempo indeterminado. O intervalo 

para refeições é reconhecido pelas Consolidações das leis de trabalho (CLT), no 

Artigo 71, parágrafo 1º, todos os trabalhadores que a jornada exceda a quatro horas 

detém- se o direito de descanso , seja para a refeição ou repouso  físico e mental. 

A sala de descanso é caracterizada para relaxamento, proporcionando aos 



 

 

usuários descanso, conforto, reposição de energia, concentração e descontração. 

Geralmente é encontrado nas salas, uma luz mais fraca, sofás e pufes confortáveis, 

livros e revistas, televisões, comida e bebida, alguns jogos, internet, computadores, 

sacos de pancadas e materiais para massagem. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Verificar se as salas aliviam o estresse e previnem doenças físicas e 

psicológicas de causa ocupacional, melhorando a produtividade, qualidade no 

trabalho e relações interpessoais. 

 2.2 Objetivos específicos 

 Pesquisar em empresas que possuem a sala de descanso.  

 Comparar os benefícios e desvantagens no ambiente de 

trabalho e os fatos apresentados entre duas empresas. 

 Verificar o potencial para aplicação da sala de descanso em 

empresas. 

3. METODOLOGIA 

O trabalho de pesquisa sobre a sala de descanso foi realizado por meio e 

visitas técnicas empresa que trabalha com software (empresa A) de gestão 

empresarial gratuito, empresa cujo segmento é rodoviário (empresa B) e que tem 

por finalidade administrar rodovias dentro de sua jurisdição. 

Para uma pesquisa de conhecimento mais aprofundado, foi elaborado um 

questionário para empresas que possuem a sala de descanso, para estabelecer 

retornos, positivos e negativos alcançados. Com os funcionários, foi aplicado um 

questionário, com a finalidade de saber qual o resultado do impacto, e da frequência 

de uso da sala de descanso em seu dia a dia e ainda o que pode ajudar em seu 

desempenho no trabalho.  



 

 

Nas pesquisas de forma de entrevista, houve coleta de dados de percepção 

de funcionários referente à sala de descanso. Desta forma os entrevistados 

relataram seu ponto de vista e sua experiência com a sala de descanso. 

4. DESENVOLVIMENTO 

4.1 ESTRESSE NO TRABALHO 

O estresse ocorre devido às centenas de pressões que presenciamos no dia-

a-dia, principalmente no trabalho. Pois, é o lugar onde mais se passa o tempo, onde 

é recebido ordens, onde contém relacionamentos com outras pessoas totalmente 

diferentes de si próprias, deixando os funcionários um tanto confusos e muitas vezes 

prejudicados. Estudos informam que o estresse não se instala em um só golpe no 

organismo do trabalhador. Ao contrário, ele vai se instalando aos poucos, como que 

envenenando a alma do indivíduo, lenta e continuamente. Com base no texto de 

(MOTHÉ, 2007). Com a presença do estresse pode-se notar vários sintomas como, 

fortes dores de cabeça, gastrite nervosa, tensão musculares, desmotivação, 

ansiedade, irritação, crise do pânico, insatisfação com tudo, depressão, entre outros 

fatores. Ao qual acarretam em uma diminuição da qualidade do serviço prestado, 

afetando não apenas a população atendida, mas também a saúde e a qualidade de 

vida do trabalhador. (SCHMIDT, 2006). 

4.2 DOENÇA RELACIONA AO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

O desempenho absoluto no ambiente de trabalho tornou se uma das maiores 

causas de doenças psicológicas, seja ele tanto por parte do colaborador que busca 

insistentemente seu sucesso e crescimento rápido em sua área, tanto na questão da 

empresa que exige resultados diários ou mensais de maneira expressiva. Cobrando 

assim maior desempenho físico e mental dos colaboradores e os levando aos seus 

limites, muitas vezes limites estes que a própria pessoa desconhece e por 

consequência não se da conta da gravidade que isso acomete. Gerando assim 

como consequência o agravamento e desenvolvimento das doenças psicológicas, 

dentre elas podemos citar depressão, ansiedade, vícios e a síndrome de burnout 

que é a doença onde se alcança o ápice do cansaço e exaustão emocional. O nexo 

do trabalho com as doenças psicológicas podem partir de vários fatores, tanto no 



 

 

agravamento da doença pré-existente que nem sempre compreendida é acolhida 

pela empresa, visto que esta questão de abordar as doenças psicológicas 

ocasionadas ou agravadas em ambiente de trabalho ainda pode ser considerada um 

assunto recente um caso, que ganhou inclusive espaço na mídia, ocorreu em 1994 

quando um funcionário metalúrgico sofreu humilhações por sua superior 

ocasionando um transtorno mental que em decorrência o deixou sem voz e sem 

andar, a psicóloga que o avaliou constatou a ligação da sua patologia ao grande 

estresse e humilhação sofridos no trabalho e o levou a inclusão no INSS 

(JACQUES, 2007). 

De acordo com a CLT o funcionário que tem a carga horária menor de 4 

horas, não tem direito ao intervalo de descanso, para quem trabalha de 4 a 6 horas 

tem por direito 15 minutos de intervalo, caso exceda as 6 horas o empregador 

precisa fornecer de 1 a 2 horas de intervalo de acordo com o contrato estabelecido. 

No texto produzido por Rodrigo de Lacerda Carelli “Descanso dos trabalhadores: 

uma questão de saúde”, diz a respeito da jornada de trabalho o quanto o descanso 

fora e dentro da empresa é importante para a saúde mental e física de 

trabalhadores.  

4.3 SALA DE DESCANSO 

 

Os descansos durante a jornada de trabalho hoje já previsto em lei são para a 

saúde mental e física do trabalhador. Atualmente, com excesso de horas extras, as 

empresas não estão respeitando o horário de descanso, muito trabalhadores ainda 

jovens ficam desempregados por alguma doença laboral adquirida no trabalho 

anterior. Entretanto, cada vez mais empresas estão investindo no bem estar de 

funcionários, segundo a reportagem feita por Ferreira do UOL, as salas de descanso 

já é realidade em alguns negócios que empregam a maior parte, jovens de 20 a 30 

anos. Essa dependência da empresa agrada aos funcionários, mas também traz 

muito benefícios para empresas, pois em algumas delas obteve a redução de 50% 

de pedidos de demissões, segundo empresários. (FERREIRA, 2014) 

Na zona oeste de Boa Vista em Roraima, uma distribuidora tem há quatro 

anos uma sala de descanso para funcionários, e a disposições deles estão 

espreguiçadeiras, televisores, jogos e mesas para refeições. Segundo o gerente 

George Cravo, “a sala de descanso é aberta a qualquer hora do dia para os 



 

 

funcionários da empresa, a ideia é oferecer um ambiente para o trabalhador relaxar 

e deixar de lado o estresse do cotidiano”. (LIMA, 2013) 

Roberta Hummel, coordenadora de projetos do Great Place to Work (GPTW) 

Brasil, organização que faz atualmente o ranking nacional e estadual de melhores 

empresas para se trabalhar, afirma que mais que aliviar a tensão e o estresse no 

trabalho, o grande potencial desta sala é promover a integrações entre os 

profissionais. Outro ganho importante das pausas de descanso em ambientes como 

esses é a rentabilidade maior, quanto mais agradável é o ambiente, os funcionários 

ficam mais comprometidos e participam ativamente com novas ideias para a 

melhoria de processos e soluções de problemas. (JUNGLES, 2013) 

A sala de descanso em algumas empresas resume-se em sala de soneca, 

provado cientificamente pela neurociência que dormi após o almoço renova energias 

e consequentemente deixa as pessoas mais produtivas. Isso porque, após refeições, 

no período chamado pré-prandial, o organismo se concentra em fazer digestão e 

outras funções mais lentas. Para aumentar os resultados de seus funcionários 

segundo a revista EXAME empresas apostou em salas de cochilos, sendo essas 

Mercado Livre, Plasútil, Servimed, Walmart.com, entre outras. 

6. RESULTADO 

6.1 PONTO DE VISTA DA EMPRESA A 

 

Nas perguntas direcionadas as empresas foram questionadas quais as 

motivações das mesmas de criarem a sala de descanso. Na empresa A nos 

responderam que a empresa já foi criada para um público jovem, e inspirada na 

empresa Google. Desta forma ela é mais despojada sem horário e padrões de 

roupas, sendo assim os funcionários se dedicam mais no trabalho do que a beleza 

exterior. Em relação a pedidos de demissão e desligamento das empresas, a 

empresa A alegou que a taxa de pedido de demissão e desligamento são 

baixíssimas no ano de 2016 foi de um e nesse ano 2017 também só houve um 

desligamento.  

 

6.2 PONTO DE VISTA DA EMPRESA B 

 



 

 

Empresa B informou que precisam de um local, onde seus colaboradores 

pudessem descansar interagir, integrar e descontrair durante os intervalos. Foi 

assim que inauguraram o local, não houve nenhuma pesquisa anteriormente sobre 

benefícios da sala de descanso, simplesmente a implantaram. A empresa B não nos 

informou esse dado e também não mensuram se obtiveram melhoras no 

desempenho dos funcionários, mas confirmaram que as pesquisas de satisfação dos 

colaboradores foram de 80% dos funcionários. A entrevistada informou também que 

houve maior interatividade entre os funcionários, eles almoçam rápido para poder 

aproveitar mais a sala de descanso que chamam de Gazebo. 

 

6.2 PONTO DE VISTA DOS FUNCIONÁRIOS EMPRESA A  

Empresa A, durante a entrevista além da representante do RH também foram 

entrevistadas mais duas funcionárias, as duas se sentiram muito a vontade com a 

entrevista, não mostraram constrangimento e nem receio de dizerem o que sentem 

referente à empresa. Isso demonstra segurança e que estão realmente satisfeita 

com a empresa. Sobre a sala de descanso acima é muito importante ter esse 

ambiente descontraído, proporciona também a criatividade e interação uns com 

outros. 



 

 

 Os funcionários podem usufruir da sala a qualquer momento do dia, mesmo 

fora do horário de seus intervalos. Claro que tem que haver um bom senso do 

colaborador do tempo de uso desta sala, mas segundo a entrevistada, todos tem um 

bom senso e funciona muito, deixando a sala com livre acesso. 

 

6.3 PONTO DE VISTA DOS FUNCIONÁRIOS EMPRESA B 

A empresa B também nos enviou fotos do seu Gazebo, onde os funcionários 

frequentam somente em horários de refeição e descanso, as normas da empresa 

são rígidas em questão de tempo de uso da sala de descanso. 

Figura 1 – Piscina de bolinha empresa A 

Figura 2 - Área de descanso empresa A 



 

 

 

Figura 3 - Gazebo, empresa B 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Sala de descanso empresa B 

6.3 POTENCIAL PARA APLICAÇÃO EM UMA EMPRESA 

 

Foi aplicada uma pesquisa com funcionários sobre opinião da sala de 

descanso, o que gostariam que tivesse nela e se achavam que a sala causaria 

algum efeito. O resultado foi o seguinte, as primeiras perguntas foram sobre idade, 

estado civil, se tinham filhos, grau de escolaridade e função na empresa. Na 

pergunta sobre a idade revelou que a maioria dos colaboradores é muito jovem, 

sendo 25% dos entrevistados com 17 anos e 18,8% com 18 anos, as idades entre 

15 a 28 anos somente uma pessoas em casa faixa etária. 

O sexo predominante na pesquisa foi masculino com 68,8% dos 

entrevistados, e o feminino com 31,3%. O estado civil predominante de 81,3% 

solteiros, 12,5% casados e 6,2% estão em uma união estável. 



 

 

Predominantemente os entrevistados não possuem filhos sendo 81,3% e os 

que possuem filhos são 18,8%. As jornadas de trabalho dividiram se em 

manhã/tarde e tarde/noite sendo 25% manhã/tarde e 75% tarde/noite. 

Nível escolar foi bem diversificado, mas a maior porcentagem são de ensino 

médio incompleto com 43,8%, seguido de ensino médio completo 25%, ensino 

superior incompleto com 25% e uma pessoa com ensino fundamental incompleto. 

As funções são divididas em duas, operacional e administrativa, com 81,3% 

operacional e 18,8% administrativa. A pergunta de número nove questionou sobre o 

grau de estresse a que acarreta a função, 6 pessoas responderam que não é 

nenhum pouco estressante, 1 um pouco estressante, 6 de forma mediana, 2 quase 

muito estressante e mais 1 que a função é muito estressante. Desta forma muitos 

não consideram muito estressantes a função conforme o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 1 – Grau de classificação e estresse da função 

A pergunta de numero 10, os entrevistados tinham que marcar onde 

permaneciam mais em seu horário de descanso, as opções eram no próprio posto 

de trabalho, na rua, no refeitório e outro local. As duas primeiras alternativas que 

eram no próprio trabalho e na rua ninguém as sinalou, no refeitório predominou com 

68,8% e outro local teve 31,3%. 

Quando perguntados se descansam no trabalho fora da hora do expediente, 

43,8% disseram que frequentemente, 37,5% raramente e 18,8% às vezes, a opção 

de nunca não foi assinalada. 

Na pergunta de número 12, os entrevistados tinham a opção de escolher o 

que gostariam de ter em uma sala de descanso com as seguintes opções: Puff, sofá, 

vídeo game, jogos de tabuleiro, apoio para os pés, dominó, banco imobiliário, uno 

baralho, televisor, livros, revistas, rede, espreguiçadeira, livros de colorir, cores 

vivas, cores neutras, silencio, conversa, máquina de refrigerante, maquinas de 

salgadinhos, café, chá, parede de expressões e pebolim. As cincos opção mais 

escolhidas foram Video Game, Chá, Puff, Sofá e maquina de café. As opções 



 

 

Baralho, cores neutras, silêncio e conversa não foram assinaladas. 

Na pergunta 13 questionou se sobre a existência de uma sala de descanso 

com qual frequência usariam, as opções eram semanalmente, quinzenalmente, 

mensalmente, nunca e diariamente que levou 100% dos votos. Na pergunta 14, 

questionou se sobre a influencia da sala na saúde física e mental e todos 

responderam que sim, 100% dos votos. E a ultima, se gostariam de ter uma sala de 

descanso na empresa e 100% dos entrevistados responderam que sim. 

6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As pesquisas realizadas deixaram claro de que cada vez mais empresas vão 

investir em funcionários, para que os colaboradores sejam mais valorizados e vistos, 

pois assim rende mais o trabalho e consequentemente há mais lucro para o 

empregador. Hoje vivemos na era digital, onde empresas de tecnologia crescem 

mais e o publico de trabalhadores são mais jovens e despojados. Acredito que por 

causa desses efeitos empresas investem em soluções de ambientes agradáveis. 

Como uma de nossas entrevistadas disse, só uma sala de descanso não é o 

suficiente, tem que ser uma ambiente que conviva sem estresse, onde os seus 

funcionários gostem de trabalhar. 

Verificou-se que há muitos benefícios em sala de descanso em ambientes 

corporativos, tanto empresas pesquisadas por nós quanto empresa que colocaram 

seus dados na internet o resultado foi positivo com a implementação. Percebeu-se 

que mesmo em empresas de ramos diferentes a ideia é bem aceita e aumentos os 

dados positivos nas pesquisas de satisfação de funcionários. 

O resultado foi satisfatório, pois 100% dos entrevistados gostariam de ter uma 

sala de descanso em sua empresa. Foram verificados os benefícios e desvantagens 

da sala de descanso, não houve uma desvantagem, todos gostam da sala e 

acreditam que trás melhoras no estresse e qualidade de vida no trabalho. 
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