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As pessoas estão sempre com sua estrutura emocional à prova diante de tantas pressões para 
alcançar resultados dentro das empresas. Em ambiente de recessão e consequente corte de 
custos e, claro, de empregos, a tendência é que as pressões, reais e imaginadas, se tornem 
ainda mais pesadas, levando a consequências por vezes trágicas. Atento a isso, o consultor 
Ricardo Piovan escreveu o livro Resiliência - Como superar pressões e adversidades no 
trabalho, a fim de ajudar executivos e empresários.  
 
Resiliência é um termo oriundo da Física que explica a capacidade dos materiais de suportar 
pressões. Traduzido para o mundo corporativo, o sentido não se altera: designa o nível de 
pressões que um profissional é capaz de administrar.  
 
Ou seja, um tema sob medida para Ricardo Piovan, que é consultor organizacional e 
administrador de empresas com especialização na área de bancos e finanças. Piovan atuou 
como diretor de projetos na área da tecnologia da informação por 18 anos e pesquisa a área 
de comportamento humano e liderança situacional.  
 
Um recente estudo da International Stress Management Association (ISMA) demonstra que as 
pessoas estão batendo sucessivos recordes de stress no Brasil. A pesquisa mostra que 30% 
sofrem burnout (esgotamento físico e mental causado por pressões no trabalho); 38% dos 
entrevistados revelaram que evitam tirar férias por medo de que decisões importantes sejam 
tomadas durante a sua ausência, temor de serem transferido de cargo ou demitidos e 82% 
dos profissionais pesquisados apresentam traços de ansiedade em diversos graus.  
 
Piovan conta que existem três tipos de atitudes clássicas observadas nas empresas, duas delas 
nada resilientes. “A primeira atitude é a das pessoas que classifico como submissas: mediante 
uma pressão ou uma adversidade com um grau mais elevado estas pessoas permitem o 
sequestro da emoção, do medo ou da tristeza e paralisam diante do desafio”, conta.  
 
A consequencia é que esses profissionais entram num estado que o consultor chama de 
“vitimização”. “Ele não esboça qualquer tipo de reação, deixando o tempo passar sem lutar”, 
explica.  
 
Assertivas 
 
O segundo grupo de pessoas são as chamadas reativas. “Elas estão no polo oposto do primeiro 
grupo. Permitem que a raiva domine seus sentimentos. Reclamam, praguejam, colocam a 
culpa em tudo e em todos, mas também não tomam decisões para resolver nada. 
Simplesmente porque estas pessoas não se incluem no problema e sua única reação é 
reclamar”.  
 
De acordo com Piovan a melhor forma de lidar com a situação é agir. “Existe um terceiro grupo 
de pessoas que as chamo de assertivas. Estas pessoas até ficam algum tempo no campo do 
medo e tristeza (submissas) e um pouco no campo da raiva (reativas), mas rapidamente elas 
compreendem que se manterem nestes estados não haverá uma solução para o problema; 
então, elas agem. Buscam o conhecimento necessário para resolver o que precisa ser 
resolvido”, explica.  
 
Outra característica marcante da pessoa resiliente, segundo Ricardo, é que ela não se importa 
com o que outras pessoas estão dizendo sobre sua capacidade de superar pressões e 
adversidades. “Ela tem confiança em si mesmo, isto é, ela não entrega aos outros a decisão do 
seu estado emocional”.  
 
Quanto à concorrência, a melhor conduta, segundo Piovan, é encarar a concorrência e 
agradecê-la por existir, pois é ela que impulsiona um profissional a desenvolver melhor as 
possibilidades e as possíveis vantagens competitivas. “A concorrência faz com que as pessoas 



busquem um maior conhecimento para superá-la. E unir conhecimento e atitude torna um 
profissional melhor”, ressalta.  
 
Para enfrentar a pressão do dia a dia no trabalho, Ricardo Piovan sugere como saída a busca 
pelo conhecimento. “Os jovens de hoje estão habituados a aprender por tentativa e erro. Eles 
não têm paciência para estudar”.  
 
O consultor lembra que a busca do conhecimento encurta muitos caminhos, prevenindo erros e 
acertos. Outra dica importante é o autoconhecimento. “87% das pessoas, segundo uma 
pesquisa recente, são demitidas por problemas comportamentais e não por problemas com 
conhecimento técnico. Acredito que a maioria dos fracassos nos negócios também são 
problemas comportamentais.” 
 
Portanto, é importante que as empresas invistam treinamento que foquem na revisão 
comportamental dos funcionários, possibilitando conhecer atitudes positivas e administração 
de comportamentos limitantes.  
 
Trabalho sob pressão 
 
O advogado Bernardo Vieira de Castro, sócio da Vieira de Castro & Mansur Advogados, 
considera a pressão indissociável de seu trabalho diário. Para ele, a saída para lidar com ela é 
tentar se manter sempre organizado. “A pressão aumentou muito, principalmente no ramo de 
advocacia. Antigamente existia a questão da fidelidade do cliente com a empresa. Hoje em dia, 
isso deixou de existir e, consequentemente, aumentou muito a concorrência”, conta.  
 
Castro sofre de insônia e stress. Para tentar aliviar os efeitos desses dois males, faz exercícios 
e tenta ao máximo não levar trabalho para casa. “Deixo tudo dentro do escritório e, no final de 
semana, sempre que possível, viajo para algum lugar tranqüilo, como uma fazenda. Outra 
coisa que me impus é de nunca ter um celular do tipo blackberry, por exemplo, como uma 
forma de preservar minha privacidade”, ressalta. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24, 25 e 26 abr. 2009, Seudinheiro, p. B-
16.   


