
É senso comum que exercícios físicos re-
gulares, alimentação balanceada e algu-
mas horas de lazer por semana aliviam o
estresse e nos garantem uma boa quali-
dade de vida. Do mesmo modo, sabe-se
que a crise econômica ameaça mercados
e empregos, a competitividade no mun-
do corporativo é cada vez maior e é pre-
ciso produzir sempre mais e em menos
tempo. Encontrar o equilíbrio entre essas
duas realidades não é nada fácil e quase
sempre sacrificamos a saúde em nome
do trabalho, mesmo sem perceber.

De acordo com especialistas, as pesso-
as só se conscientizam de que não têm
uma rotina saudável quando surgem
sintomas. "Se o indivíduo tem insônia,
por exemplo, ele não muda seus hábi-
tos, mas toma medicamentos. Dimi-
nuindo o número de noites em claro
de cinco para três por semana, ele se
conforma, considera o suficiente. É cla-
ro que isso não resolve nada", afirma a
presidente da divisão nacional da In-
ternational Stress Management Asso-
ciation (Isma- BR), Ana Maria Rossi. "Na
maior parte dos casos, só um grande
susto para fazer um executivo mudar
seu estilo de vida."

Foi o que aconteceu com Ricardo
Malcon. Banqueiro, empresário, pre-
sidente de algumas associações e vice-
presidente de outras, ele chegava a tra-
balhar até 15 horas por dia. Mal havia
passado dos 50 anos e já estava à beira
de um colapso. "Vivia estressado, irrita-
do, fora de forma e com insônia. Certo
dia comecei a sentir um mal-estar e do-
res no peito. Descobri que minha saúde
estava em risco, com níveis altíssimos

de colesterol, entre outros problemas",
lembra. A partir daí, Malcon percebeu
que mudar de vida não era mais uma
opção, mas uma obrigação. Procurou
ajuda profissional na questão do estres-
se, uma nutricionista, começou a fazer
atividades físicas e reservou uma hora
por dia ao lazer. "Trabalho hoje no má-
ximo oito horas por dia, e nem por isso
minha produtividade diminuiu. Sinto-
me mais tranqüilo hoje para tomar de-
cisões e erro menos", revela.

De acordo com Ana Maria, o estresse
surge nos momentos em que ê preciso
agir sob pressão e em qualquer situa-
ção que exige adaptação do ser huma-
no. Como também pode ser um estresse
positivo, que estimula e motiva o indiví-
duo a lidar com o problema, ela explica
que o termo correto ê "gerenciar", e não
"combater" o estresse. "É como as cor-
das de um violino: não podem ser nem
muito frouxas, nem muito apertadas.
O nível ideal, porém, é diferente para
cada um", compara.

O professor americano James Camp-
bell Quick, diretor executivo da Goolsby
Leadership Academy da Universidade

do Texas, afirma que a crise piorou mui-
to a qualidade de vida dos executivos,
pois eles estão apavorados e sofrendo
uma pressão enorme dos empregados,
dos acionistas e do governo. Para ele,
as incertezas sobre a profundidade e o
tempo de duração da crise são a causa
cada vez mais freqüente de depressão,
ataques cardíacos e abuso de álcool, re-
médios e até drogas ilegais. "A saúde fí-
sica e mental dos executivos está sendo
afetada pelo alto nível de estresse que
os líderes têm apresentado", conclui.

Quick ressalta que executivos que já
cultivavam hábitos saudáveis têm mais
chances de saírem ilesos da atual turbu-
lência. De qualquer maneira, o executivo
tem de ser ativo, não pode entrar em pâ-
nico, nem ser complacente. "É preciso es-
tar alerta aos sinais, manter o foco, a cal-
ma e fazer pausas durante o expediente
para recarregar as baterias." Quem não
fizer isso pode ter o lado emocional aba-
lado e se tornar um forte candidato a
perder o controle. Em novembro do ano
passado, por exemplo, um operador da
bolsa tentou se suicidar e atirou contra
o próprio peito no meio do pregão da
BM&FBovespa, em São Paulo. "Temos um
limite e, quando o ultrapassamos por
períodos freqüentes ou prolongados,
começamos a ter problemas. A pessoa
reage de forma desproporcional aos es-
tímulos e chega a tomar atitudes extre-
mas", afirma Ana Maria.

Ter momentos de lazer, porém, não é o
mesmo que fazer compras no shopping.
Segundo o presidente da Associação
Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV),
Alberto Ogata, o ideal é pensar em



atividades estimulantes, com compa-
nhias agradáveis, e em lugares que pro-
piciem o contato com a natureza. "O
lazer exige planejamento. É importante
programar o fim de semana, sair da ro-
tina e aproveitar momentos de alta qua-
lidade, mesmo que por curtos períodos
de tempo", ensina. O conselho também
vale para as férias. "Não adianta tirar os
30 dias e ficar em casa vendo televisão
no sofá ou reformar a casa. Isso não vai
fazer o indivíduo se reenergizar", diz.
Viajar é uma boa pedida, desde que o
profissional consiga se desconectar de
suas funções profissionais e não fique
pensando no que está acontecendo na
empresa durante sua ausência. "Hoje,
com a questão da conectividade, mui-
tos viajam e ficam o tempo todo no ce-
lular, blackberry ou notebook. Acabam
voltando das férias mais estressados do
que quando saíram."

O banqueiro Ricardo Malcon admite
que não consegue passar um mês intei-
ro longe dos negócios, mas achou uma
solução: tira em média uma semana de
férias a cada dois meses. Durante a se-
mana, joga tênis, golfe e até começou a
praticar ski aquático, mas acredita que
a rotina pode ser melhorada sem que se
gaste nada. "Vá caminhar, dê bom dia
aos seus funcionários com um sorriso
no rosto. Mesmo pequenas atitudes
melhoram muito o dia." Depois da mu-
dança em sua própria vida, Malcon pas-
sou a investir nos empregados, incenti-

vando bons hábitos e adotando alguns
programas em seus negócios.

Ogata, da ABQV, afirma que em um
momento complicado como o atual,
de fusões, demissões e quebras, os pro-
fissionais precisam mesmo do apoio e
da orientação das empresas. "Qualida-
de no trabalho é muito mais que uma
cadeira de massagem no meio da sala.
Além de comunicação e transparência

com os colaboradores, programas de-
senvolvidos por especialistas são essen-
ciais para identificar e prevenir fatores
de desequilíbrio dentro de uma orga-
nização", salienta.

Na Siemens, a gerente corporativa
de medicina, Maria Cristina Nader, é
responsável pelo programa "Bem-Te-
Vi", que desenvolve ações em diversas
frentes relacionadas ao bem-estar dos
colaboradores e seus familiares. A



empresa oferece também um check-up
anual aos seus executivos e, caso haja
indicação médica, concede a eles uma
licença de até duas semanas em um
spa, geralmente em casos de estresse,
sobrepeso e tabagismo. "Eles têm metas
a cumprir e passam por outra avaliação
na volta. A participação é opcional e a
adesão é excelente", diz.

O diretor de comunicação corpora-
tiva da Siemens, Pedro Heer, ê um dos
atendidos pelo programa e já passou
pelo spa algumas vezes para gerenciar
o estresse e perder peso. "Temos um de-
partamento médico a nossa disposição
em tempo integral dentro da empresa, e
eles sabem de tudo o que acontece com a
gente", conta. Heer diz que hoje se preo-
cupa mais com qualidade de vida e con-
segue separar bem trabalho e questões
pessoais. "Passei a fazer atividade física
regular e não abro mão de pelo menos
20 dias de férias por ano, quando geral-
mente aproveito para viajar."

A Serasa é outra empresa que possui
um sólido programa relacionado ao
assunto, abrangendo desde os aspectos
como alimentação e ginástica laborai
até o desenvolvimento espiritual, de
habilidades artísticas, apoio psicológi-
co e campanhas de promoção da saúde.
A gestora de qualidade de vida da em-
presa, Elizia Silva, diz que os resultados
são tão satisfatórios que todos os pro-
gramas foram mantidos mesmo após
a fusão com a irlandesa Experien, em
2007. "O novo presidente veio de uma
empresa na qual essa área não era tão
ativa, mas viu que isso faz diferença e
continuou investindo."

Elizia explica que o foco na Serasa é
mais a prevenção do que o corretivo,
mas, quando necessário, o funcionário
é encaminhado para tratamento, que
pode ser dentro ou fora da empresa. "É
essencial também que os líderes parti-
cipem das ações, para incentivar a equi-
pe", aconselha.

Ana Maria, da Isma, afirma que em
alguns casos o nível de ansiedade e es-
tresse é tão alto que desencadeia pro-
blemas de depressão, fobias e até sín-
drome do pânico.

Um exemplo disso é a administradora
R. Oliveira, que pediu para não ser iden-

tificada. Ela atuou na área de vendas de
uma multinacional por 14 anos e che-
gou a fazer jornadas diárias das 9h às
3h. Uma noite, começou a se sentir mal
e nem conseguiu chegar ao banheiro.
"Morava sozinha e, quando acordei, es-
tava no chão. Percebi que havia sofrido
um desmaio. Foi horrível", lembra. A par-
tir daí, traumatizada, ela não conseguia
mais ficar em salas fechadas, nem andar
de elevador, com medo de se sentir mal
novamente. "Tinha reuniões no 20° an-
dar e ia de escada. Começou a se tornar
inviável, chorava sem parar e fui buscar
tratamento terapêutico", afirma. Hoje,
já fora da empresa, R. abriu uma consul-
toria voltada à área de comportamento
e atitude. "Fui bem remunerada, ganhei
prêmios e tive oportunidades. Mas o pre-
ço disso tudo era a minha saúde."

A advogada Maria Lúcia Benhame
ressalta que, quando diagnosticado o
"burnout" (grau mais elevado de estres-
se laborai), a pessoa deve ser afastada
temporariamente. Caso haja negligên-
cia por parte da companhia, ela pode
ter de ressarcir o INSS pelos gastos com
o tratamento. De acordo com a Isma, o

número de executivos que sofrem de
"burnout" é cada vez maior e está rela-
cionado com a sensação de impotência
e dualidade. Isto é, o profissional tem
muita responsabilidade e pouca auto-
nomia para solucionar os problemas.

O professor britânico Cary Cooper, da
Universidade Lancaster, um dos maio-
res especialistas da atualidade em es-
tresse organizacional, afirma que outro
problema para o qual a empresa deve
ficar atenta é o presenteísmo, ou seja,
o executivo está fisicamente presente,
mas completamente disperso. "A inse-
gurança e o medo de ser demitido au-
mentaram muito com a crise. Os execu-
tivos chegam cada vez mais cedo e saem
cada vez mais tarde do trabalho." Esse
comportamento acaba prejudicando as
relações pessoais do indivíduo e ele leva
isso para o trabalho, piorando ainda
mais o ambiente. "É um ciclo vicioso",
define o professor. Para conseguir man-
ter a sanidade e a saúde em dia, Cooper
diz que a boa convivência com a família
e os amigos é fundamental. "Não fique
por horas a fio na empresa. Aproveite
melhor seu tempo. Trabalhe duro, sim,
mas de forma inteligente." »
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