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Esta técnica serve como uma pausa para que o colaborador por 15
minutos tenha uma experiência relaxante, pois é um dos únicos momentos do
dia em que ele irá ter realmente uma pausa, se desligar dos compromissos,
ouvir uma música relaxante, respirar de forma adequada, conseguir diminuir a
sensação de ansiedade e desgaste e poder resgatar a motivação para voltar
às suas tarefas diárias.

Para as empresas que pretendem investir na saúde dos funcionários
através de sessões de massagem, podemos destacar as seguintes vantagens
da Quick Massage.
•Melhora a imagem da empresa junto ao funcionário;
•Baixo custo de investimento para sua implantação;
•Não é necessário reservar grandes espaços no interior da empresa;
•Não é necessário que o funcionário tire a roupa;
•Não exige que o funcionário fique muito tempo fora do local de trabalho;
•Tempo de pausa para que o funcionário recupere a energia para voltar à
rotina;
•Aumento da produtividade;
•Colabora com a redução de afastamentos por dores musculares.

A Quick Massage é sempre feita em uma cadeira que foi desenvolvida
especialmente para que a pessoa fique em uma posição ergonômica e
relaxada durante os 15 minutos de atendimento. Neste tempo, a pessoa
recebe a massagem na cabeça, no pescoço, nas costas, nos braços e nas
mãos.
Uma das principais vantagens em ter a Quick Massage como uma atividade
de um programa de qualidade de vida no trabalho é seu baixíssimo valor de
investimento.

Antes de qualquer investimento feito por uma empresa, sabemos muito
bem que é necessário que haja um estudo comprovando que a aplicação
tenha um retorno positivo para a empresa em curto, médio ou longo prazo.

A conclusão deste estudo sobre a Quick Massage foi que esta técnica se
mostrou muito eficaz, pois seus efeitos foram reconhecidos pelos
participantes que foram avaliados. Outro fator que cabe destacarmos foi que,
ficou evidente durante a aplicação da técnica, a diminuição de fatores que
poderiam levar ao surgimento de doenças relacionadas a LER/DORT, uma
das principais causas de afastamentos pelo INSS.

Fonte www.conceitozen.com.br/benefícios_quick_massagem.hotml


