
Executivo nervoso, carreira em perigo
Estresse abala cada vez mais jovens profissionais que, sob pressão,
adoecem ao somatizar problemas do trabalho e se mostram menos criativos
DANIELE DO NASCIMENTO MADUREIRA

A situação ocorria com freqüência:
quando o executivo de uma estatal de
tecnologia se sentava à mesa para almo-
çar ou jantar, a comida ficava "entalada"
na garganta. Ele chegou a procurar dois
médicos gastroenterologistas - - que ve-
rificaram, no entanto, tratar-se de um
problema psicológico. A pressão no am-
biente de trabalho chegou a ponto de im-
pedir que seu organismo desempenhas-
se funções básicas, como comer, dormir
e se concentrar. "Na empresa, tudo é
para ontem, o que significa que alguém
deixou de fazer a sua parte no tempo
certo e estão querendo tirar o atraso",
diz o profissional de 28 anos, que prefe-
re não se identificar.

"As regras ficam subentendidas e você
acaba assumindo o compromisso como
uma questão pessoal: se falhar, o proble-
ma está em você, não na empresa", diz ele,
que acabou abandonando um curso supe-
rior por causa da demanda de trabalho.

Situações-limite como essa, que até
cinco anos atrás costumavam ocorrer com
profissionais com mais de 40 anos, estão
se tornando cada vez mais habituais en-
tre jovens executivos. "É incrível verifi-
car que o estresse crônico está atingindo
pessoas em início de carreira, entre 27 e
33 anos", diz a psicóloga Alessandra Lu-
chini, sócia da Luchini & Wiggers Consul-
toria, especializada no desenvolvimento
de competências emocionais. Na prática,

Lc Pera: projeto de escrever sobre
capacidade de superar problemas

a consultoria une o aconselhamento pro-
fissional a um atendimento terapêutico.

Alessandra conta que é cada vez mais
comum que executivos com depressão,
problemas gástricos e taquicardia busquem
a "terapia breve com foco no trabalho" após
constatar que a causa de seus problemas
físicos está vinculada à carreira.

NOVA POSTURA
Embora afirme que os problemas pe-

los quais passou - - síndrome do pânico e
depressão - - tenham sido motivados por
uma perda na família, o publicitário Mar-
cos Le Pera fez uma revisão dos seus va-
lores desde o estouro da crise, há quatro
anos. "Estava então com 36 anos e nunca

me importei por trabalhar demais", diz o
presidente da Lê Pera Propaganda. De-
pois de ficar um tempo afastado da agên-
cia por conta do tratamento médico, ele
resolveu voltar com uma nova postura.
"Sou um típico ariano ansioso, mas pas-
sei a encarar as coisas com mais equilí-
brio e tranqüilidade, refletindo antes de
agir", afirma o publicitário, que agora se
prepara para uma nova fase. "Quero falar
e escrever sobre a nossa capacidade de
superar problemas", diz.

Alessandra ressalta que existem três
pilares para entender e saber lidar com o
estresse no ambiente profissional. "O pri-
meiro tem a ver com a globalização e o
conseqüente aumento da carga de traba-
lho: o corpo tem limites que não costu-
mam ser levados em conta", diz.

A segunda questão, de acordo com a
psicóloga, é relacionada à cultura da or-
ganização. "Uma multinacional me cha-
mou certa vez para fazer uma palestra
que emocionasse seus executivos e os in-
centivasse a reservar mais tempo para a
família e o lazer. Questionei, então, se a
empresa estava preparada para lidar com
profissionais que desligassem o celular à
noite, trabalhassem dentro do horário e
se negassem a ser importunados nos fins
de semana", diz Alessandra. A companhia
suspendeu a palestra e decidiu repensar
a maneira de lidar com o excesso de tra-
balho da equipe.

O terceiro fator que causa o estresse
é a necessidade de auto-reflexão por par-
te do profissional. "É comum a fantasia
de que é preciso ter prazer no trabalho'.
Mas a verdade é que o trabalho, por mais
que se goste dele, não traz só prazer. O
necessário é que ele faça sentido na vida
do indivíduo, afirma a especialista.

MAIS UM
Saber se conhecer, ter clareza dos

seus pontos fortes e fracos e estar cons-
ciente de até que ponto irá se sacrificar
pela carreira são questões essenciais para
evitar uma situação de estresse crônico.
"As pessoas costumam procurar fórmu-
las prontas para agradar ao mercado, ao
invés de investigar os seus próprios dife-
renciais e aprender a trabalhá-los", diz o
engenheiro Emour Saiani, professor da
Escola Superior de Propaganda e Marke-
ting (ESPM), que acaba de lançar o livro
Ponto de Referência -- Como Ser o Nú-
mero l e não +1 pela Pearson Editora. "O
resultado é que elas acabam se tornando
muito parecidas e, conseqüentemente,
pouco competitivas", completa.

Alessandra concorda com o raciocínio.
"Na ânsia de agradar, de corresponder ao
que se acredita que a empresa espera de
cada um, as pessoas priorizam o fazer e
não o pensar", afirma a psicóloga. E não
é novidade para ninguém que um profis-
sional sob extrema pressão não vai con-
seguir externar a sua criatividade.
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