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Sexta-feira, e quatro executivos de TI decidem se encontrar em um bar para relaxar um pouco. 
Estão estressados e razões não faltavam. Afinal, naquela semana, um decidiu se divorciar, outro 
bateu o carro e o terceiro está trocando de residência. Mas nada se iguala ao nervosismo e ao 
desgaste do quarto amigo (que chegará atrasado ao encontro), obrigado a passar uma semana 
sem acesso ao seu correio eletrônico devido a problemas técnicos.  
 
Até que poderia ser uma piada, se não fosse o cenário que ilustra a pesquisa realizada pela 
Veritas Software junto a 500 funcionários de empresas da Europa, Estados Unidos, África do Sul e 
Oriente Médio. O relatório aponta que 34% dos entrevistados consideram uma semana sem e-
mail algo muito mais estressante que muitos problemas da vida cotidiana.  
 
“Trata-se de uma colocação um pouco exagerada, mas acaba refletindo o papel crítico que o e-
mail passou a desempenhar na vida das pessoas”, argumenta Christopher Cook, gerente de 
marketing da Veritas Software no Brasil. Segundo ele, a ferramenta se transformou em um 
“grande repositório de arquivos, consulta e gestão”. Por isso, ao ficar inacessível, acaba causando 
tanto transtorno ao profissional.  
 
Melhor ir com calma, pois qualquer executivo de TI sabe que o e-mail é apenas uma de suas 
diversas ferramentes de trabalho. Não é à toa que o estresse no setor seja tão alarmante. 
Durante 2000 e 2001, a associação sem fins lucrativos ISMA (International Stress Management 
Association), ouviu 556 profissionais de sete capitais do Brasil a fim de identificar os principais 
responsáveis pelo estresse das pessoas, independente de sua área de atuação. Sem muita 
surpresa, o estudo revelou que os problemas decorrentes do ambiente tecnológico só estão 
abaixo das tensões originadas com a volatilidade do mercado em geral, entre demissões e fusões 
de empresas.  
 
“As pessoas criam uma dependência da tecnologia. Vemos muitos casos em que elas se tornam 
verdadeiras escravas das ferramentas, não conseguem ficar sem o laptop, nem sair da internet”, 
comenta Ana Maria Rossi, presidente da ISMA no Brasil.  
 
Esta realidade, muito comum a qualquer profissional que está direta ou indiretamente ligado à 
gestão de TI nas empresas, em nada diferia do cotidiano de Katsuichi Miyasato, sócio-diretor do 
Grupo TNS, companhia especializada em soluções de TI. Há três anos, a combinação de uma série 
de fatores pessoais e profissionais, envolvida com uma carga excessiva de estresse, levou o 
executivo a descobrir que estava com problemas sérios de saúde. “Tive que passar por um 
tratamento intensivo. Foi a partir daí que tirei o pé do acelerador e passei a rever uma série de 
valores pessoais e profissionais”, conta.  
 
Caminhadas e tai chi chuan são algumas das práticas que fazem parte do novo cotidiano de 
Miyasato. Nos últimos meses, ele decidiu mudar para uma casa mais próxima da natureza. 
“Quando você se distancia um pouco das coisas, consegue ver mais canais para agir. Você 
percebe que, na verdade, tudo está integrado e é preciso ter equilíbrio em cada parte da sua 
vida”, diz.  
 
Bem longe da floresta está Luiz Gonzaga de Oliveira Simões, diretor de informática da Bolsa de 
Valores do Estado de São Paulo, Bovespa. Não bastasse a pressão constante da área de TI, o 
executivo ainda tem o desafio de lidar com o ritmo frenético do setor financeiro. Sob sua alçada 
estão 150 profissionais, divididos em cinco gerências. Diariamente, Simões participa de quatro a 
cinco reuniões, além de receber dezenas de ligações telefônicas e cerca de 150 e-mails.  
 
 
 



Desafio dobrado  
 
Para administrar a receita explosiva, o executivo da Bovespa utiliza mecanismos simples, os quais 
aprendeu a valorizar nos 30 anos de atuação no mercado de tecnologia. Depois de cerca de dez 
horas diárias de trabalho, Simões costuma ouvir música, assistir a filmes e fazer caminhadas. “De 
15 anos para cá aprendi a me desligar do trabalho. É uma questão psicológica, eu não levo nada 
para casa e procuro coisas que distraiam minha atenção”, comenta o CIO.  
 
Segundo Simões, pequenas atitudes como almoçar fora do local de trabalho e conversar sobre 
assuntos que não dizem respeito ao ambiente profissional também auxiliam na redução do 
estresse. “Mesmo assim, quando a pressão sobe muito durante o dia, levanto e vou dar uma 
volta, saio, tomo um café”, diz Simões.  
 
Não é com menor esforço que Eliane Aere dirige as operações de tecnologia da Ticket Serviços. 
Antes de assumir a diretoria de TI da empresa, onde atua há 15 anos (sendo 12 deles na área 
comercial), a executiva chegou a trabalhar na produção de espetáculos com a produtora da Rede 
Globo, Marlene Matos. “É uma área ainda mais estressante que TI”, brinca.  
 
De acordo com a executiva, diferentes experiências acabaram lhe trazendo o benefício de não 
apresentar vícios comuns aos profissionais que atuam somente no mercado de TI. Trabalhando de 
dez a 12 horas por dia na coordenação de uma equipe de 200 profissionais e cinco gerências, 
Eliane afirma que boa parte de sua gestão se voltou à montagem de sua equipe e processos. “Um 
dos principais erros do CIO é centralizar todas as operações. Quem faz isso está fadado a 
encontrar problemas. Isto é natural quando você chega a uma área nova, mas tem que mudar 
este cenário rapidamente. Uma empresa não pode depender de uma pessoa apenas”, comenta.  
 
Para ficar longe do estresse, a executiva destaca quatro conceitos que cita como fundamentais: 
confiança na equipe, transparência no relacionamento, sistema de retorno de resultados e salários 
alinhados com as estratégias da empresa. “Não basta dividir só os louros, mas também os 
problemas”, diz Eliane.  
 
Faça a sua parte  
 
Especialistas em estresse estão cada vez mais céticos no que diz respeito ao papel da tecnologia 
no cotidiano das pessoas. E esta preocupação tem contornos ainda mais fortes quando se trata de 
pessoas que “dependem” exclusivamente destas ferramentas para realizar seus trabalhos.  
 
“A verdade é que os índices de estresse estão aumentando astronomicamente e a maior parte das 
pessoas não têm condições de negar estas situações”, diz Ana Maria Rossi, da ISMA. A psicóloga 
salienta que, atualmente, qualidade de vida é “uma questão pessoal e intransferível”. “As pessoas 
devem avaliar como o cotidiano profissional afeta suas vidas, saúde é algo que não tem preço”, 
declara.  
 
Mas algumas empresas começam a se preocupar com o nível de estresse dos seus funcionários. 
Na Companhia Petroquímica do Sul – Copesul, cada um dos funcionários dispõe de uma academia 
de ginástica para treinar duas horas por semana. “Utilizo isto como um mecanismo anti-estresse”, 
comenta Paulo Barbosa Biancamano, gerente de informática da empresa.  
 
Massagem e ginástica também fazem parte dos serviços oferecidos aos profissionais da Ticket 
Serviços. “Em grandes viradas de sistema, quando o horário de trabalho acaba invadindo a vida 
pessoal das pessoas, até manicure eu trago para cá”, revela a diretora Eliane Aere.  
 
Entre outras medidas, a companhia também procura incentivar o trabalho em equipe por meio de 
desafios. “Vai encarar ou vai afinar?” é o slogan da campanha Desafio 87, que envolve os 870 
funcionários da empresa na meta de alcançar o faturamento de R$ 87 milhões. “Todos ficam 



envolvidos. E aqui nós comemoramos cada fase, não esperamos por um grande acontecimento”, 
diz a CIO.  
 
Mas se uma divisão de tecnologia toma tantos cuidados para reduzir o estresse, o que dizer de 
uma companhia especializada em oferecer soluções para o setor? A J. D. Edwards, voltada para o 
desenvolvimento de software corporativos, acordou para esta preocupação há dois anos.  
 
Uma de suas salas, até então utilizada para guardar armários e apetrechos de escritório, deu 
lugar a almofadas, revistas (nenhuma sobre tecnologia), chá, café, aromas e uma decoração 
informal, diferenciada de todo o escritório. Batizado de Canto Zen, o espaço surgiu da demanda 
dos próprios funcionários.  
 
“Ele foi criado para o relaxamento, que possibilita o diálogo informal, a leitura descompromissada, 
o descanso em momentos de tensão por meio de músicas, aromas e desenhos”, comenta Adriana 
Zanni, diretora de recursos humanos da J. D. Edwards. De acordo com a executiva, aquele que 
era um espaço praticamente abandonado passou a ser freqüentado por 60% dos funcionários da 
companhia.  
 
Além do Canto Zen, a J. D. Edwards também oferece tratamentos alternativos como terapia 
holística e massagem anti-estresse, tudo com hora marcada e profissionais previamente 
selecionados pelo RH da empresa. Segundo Adriana, ninguém mais precisa ir ao banheiro ou 
descer do prédio para se distrair um pouco.  
 
Quem se estressa mais, vive menos, e com baixa qualidade. Um estudo realizado pelo Cooper 
Wellness Program, nos Estados Unidos, revelou que o estresse contribui no agravamento de 85% 
dos problemas de saúde. “Isto porque afeta pontos críticos do corpo humano, criando uma grande 
lista de doenças como diabetes, alta pressão sangüínea, alergias, asma etc.”, comenta Connie 
Tyne, especialista no estudo do estresse.  
 
Problemas mais rotineiros como insônia – que regularmente não é encarado com a devida 
seriedade – têm grande participação nas estatísticas de ataques cardíacos. Já está comprovado 
que pessoas que dormem menos de cinco horas, duas vezes por semana, têm o triplo de chance 
de sofrer com problemas do coração.  
 
Reação química  
 
Ainda assim, a realidade demonstra que há muita resistência em procurar assistência 
especializada, mesmo quando o estresse gera transtornos maiores. Análises feitas pela ISMA 
comprovaram que a incidência masculina – que ainda ocupa a grande maioria dos cargos 
executivos de TI – é 35% menor que a feminina. “E esta situação é muito grave porque, em 
muitos casos, já não é possível trabalhar com a prevenção, pois o problema já se tornou doença”, 
comenta a psicóloga Ana Maria Rossi.  
 
Um estudo recente da norte-americana Duke University analisou o comportamento de cem 
pacientes cardíacos, os quais foram divididos em três grupos. No primeiro foram feitos os check-
ups médicos regulares; a segunda turma teve uma supervisão de exercícios aeróbicos três vezes 
por semana, durante quatro meses; e neste mesmo período, o terceiro grupo teve orientações de 
redução de estresse e exercícios uma vez por semana, durante 90 minutos. Depois de cinco anos, 
verificou-se que o primeiro grupo registrou 12 ataques cardíacos, o segundo teve sete ocorrências 
e o terceiro apenas três.  
 
Uma reação química explica o resultado. Os exercícios provocam uma forte redução de açúcar e 
hormônios no sangue. Também fazem com que o cérebro libere substâncias benéficas ao 
organismo e ao bem-estar como dopamina e beta-endorfina.  
 



Foram práticas como estas que mudaram a rotina de Katsuichi Miyasato. Antes de conceder 
entrevista, o executivo de TI conta que tomava leite na varanda de sua casa. “Parei um pouco 
para me concentrar no canto dos pássaros. Identifiquei dez sons diferentes.  
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