
Decisão na
medida certa

Retorno do investimento no combate ao estresse é
certo, tanto para as empresas quanto para o profissional

e você acredita que, nos momentos
mais estressantes da carreira, deve
focar ainda mais no trabalho e no
raciocínio, preterindo os cuidados

com a saúde, o corpo e o próprio bem-
estar, errou. Quem informa é Frederico
Porto, médico psiquiatra e consultor da
DBM, consultoria especializada em gestão
do capital humano. Motivo: a estratégia
de abandonar os cuidados com o corpo

em períodos tensos, como o da atual cri-
se econômica, implica menor velocidade e
capacidade de solucionar problemas.

"Cair em estado de trabalho contínuo,
esquecendo que o corpo precisa de recupe-
ração., é um erro", diz Porto. "Executivos
que praticam exercícios e nào perdem o
foco na saúde contam com vantagem com-
petitiva importante em relação aos demais,
que pode ser traduzida em menor ansieda-
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de e estresse, além de capacidade de toma-
da de decisões mais rápida", completa.

Não é à toa que, de acordo com Porto,
toda pessoa deve praticar atividades que
promovam relaxamento, como bobbies ou
esporte. "Diante da crise, o corpo não iden-
tifica se o estresse é psicológico ou físico.
Por isso, tentar resolver apenas mentalmente
um problema não é solução. O estresse se
mantém, quando poderia ter sido amenizado
pelo efeito de uma sessão de ginástica ou de
corrida, antes de uma reunião estressante",
explica. "O ser humano possui controles pu-
ramente técnicos para liberar o estresse. É
esse o caso de determinados exercícios res-
piratórios. Inspirar c expirar por um período
de tempo maior, por exemplo, alivia a tensão
e eleva o rendimento do executivo no traba-
lho. O esporte funciona da mesma maneira."

Investir em ações para reduzir o estres-
se traz bons resultados não apenas para o
profissional, mas também para a empre-
sa. Ex-professor de Recursos Humanos e
Comportamento Organizacional da Uni-
versidade de Montreal e, atualmente, di-
retor científico do Instituto de Estúdios
Laborales do Esade Business School, na
Espanha, Sirnon Dolan é categórico ao de-
fender o investimento em qualidade de vida
corno forma de garantir tanto a melhoria da
saúde e bem-estar do profissional, quanto
retorno financeiro para a empresa. "Cada
euro que se investe na prevenção do estres-
se laborai gera um retorno de cerca de dez
euros", afirma, baseado em pesquisas reali-
zadas pelo seu instituto.

Dolan explica que além de "pessoas es-
tressadas" existem "organizações estres-
sadas". "Há cada vez mais empresas que
exigem muito dos seus colaboradores, sem
oferecer os meios necessários para que pos-
sam cumprir as suas tarefas: não lhes garan-
tem formação, nem os ajudam a desenvolver
competências. Nas organizações estressadas,
as pessoas sentem que não podem superar
as exigências psicológicas do trabalho, até o
momento em que acabam indo procurar ou-
tro emprego", comenta Dolan, que virá ao

Brasil para participar do IX Congresso Bra-
sileiro de Qualidade de Vida.

De acordo com ele, é preciso utilizar me-
didas de diagnóstico para identificar quais as
áreas mais "estressantes" da empresa, de
forma a adotar iniciativas adequadas para
cada situação. Ele destaca a importância do
gestor de qualidade de vida no gerenciamen-
to dos programas corporativos de saúde e
bem-estar. "O conceito de gestor de qua-
lidade de vida, figura presente já há alguns
anos em diversas empresas brasileiras, é algo
muito mais abrangente do que um gestor de
recursos humanos. Conhecer e alinhar os va-
lores econômicos, éticos e emocionais é fun-
damental para associar o sucesso da empresa
e a felicidade do indivíduo", diz.

CUIDE DO TEMPO
Segundo pesquisa realizada em mais de

4 mil postos de trabalho pela União Geral
dos Trabalhadores (UGT), 73% dos pro-
fissionais sofrem de estresse. Doença que,
em alguns casos, é causada pelo acúmulo de
muitas tarefas e a transformação de simples
ações em urgências, conseqüência da má
organização do tempo pelas pessoas.

"Além de afetar a saúde do profissional,
o estresse interfere também nas relações
sociais, importantíssimas num ambiente de
trabalho. É possível perceber que muitas
equipes executam suas atividades estressa-
das e com falta de foco nos resultados. Tais
atitudes, na maioria das vezes, são reflexo
de um líder estressado, que não sabe orga-
nizar o tempo e nem disseminar as tarefas
entre sua equipe", diz Christian Barbosa,
especialista em gerenciamento do tem-
po e produtividade pessoal e empresarial.

Para ele, todos esses fatores interferem
diretamente na produtividade do profissio-
nal e da equipe. Afinal, como cobrar produ-
tividade de um grupo desfocado, cansado e
talvez até desanimado? Moral da história: a
doença vem a ser uma das vilãs da falta de
produtividade de uni profissional ou equipe.
"Nada bom para a carreira e muito menos
para o desempenho da empresa", ressalta.

Frederico Porto, médico
psiquiatra e consultor da
DBM, dá outras dicas de
como combater o estresse:

Mantenha uma
dieta equilibrada: "Boa
alimentação ajuda a
transcender o estresse", diz
o médico. "Evite abusos,
como o consumo de café
sem moderação. Duas
xícaras, de preferência,
tomadas antes das 18
horas, estão de bom
tamanho", explica o
consultor.

Melhorar a gestão do
próprio tempo. "Quebre em
pedaços as tarefas difíceis.
Use sua habilidade para
resolver cada pedaço de
uma vez. Assim, terminada
a tarefa você terá sensação
de finalização eânirno
pá rã ir além", explica.

Frederico sugere
um remédio bastante
interessante: um bom
happyhour na sexta-feira.
"A dica é relaxar com
os amigos no final do
expediente. A equipe, os
executivos e profissionais
-todos-que passaram
a semana inteira tensos,
discutindo, criando e
correndo atrás de soluções
para os novos contextos
do mercado com a crise
merecem momentos de
alegria. E a troca que
ocorre durante um happy
hour enriquece a todos",
destaca. "Deveria ser
prescrição médica nestas
épocas sair às sextas-feiras
para um happyhour", diz o
consultor da DBM.
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De repente, você começa
a perceber uma dor de cabeça
constante ou tremores nas mãos.
Vai ao médico e descobre que
não há uma causa específica para
esses problemas, que continuam
apesar do tratamento. Se isso
acontece, você pode estar sofrendo
de doenças psicossornáticas,
caracterizadas por um componente
psíquico em sua origem. Trata-se
de uma manifestação orgânica,
sem dúvida, mas provocada por
problemas emocionais, como a
depressão e a tensão nervosa -
problemas comuns nos dias de hoje,
causados pela extrema pressão e
estresse do dia a dia.

De acordo com José
Moromizato, médico e um dos
grandes incentivadores da medicina
psicossomática, infelizmente ainda
existem pessoas que guardam a
idéia errônea de que sintomas
como esses são pura simulação,
ou que se trate de hipocondria,

ou seja, mania de doença. "Nada
disso. A cada dia surgem mais
evidências de que corpo e alma
estão tão estreitamente ligados,
que aquilo que afeta um, acaba
afetando também o outro", diz.
Assim, de acordo com o médico,
quando se somatiza, o corpo coloca
para fora as emoções por meio
de um resfriado, diarréia, herpes,
enxaqueca ou, na maioria dos
casos, por meio de gestos, mímicas,
contraturas, calor, tremor, dores
de barriga, sustos, travamento dos
dentes etc.

"Quando reprimimos nossas
emoções, elas vão se acumulando
até ao ponto que nos machuca
profundamente. Só que a represa
cheia extravasa por algum lado,
e explode em algum órgão mais
sensível. Exigimos tanto do
organismo, que num determinado
momento ele pede socorro. Se não
observarmos os sintomas internos,
eles podem agravar-se e nos afastar

do trabalho, da família, dos amigos
e até mesmo das pessoas que mais
amamos", diz.

Ele explica que desde a fase
intrauterina, todos os eventos são
processados pela mente. Os fatos são
interpretados pelo consciente corno
positivos ou negativos e memorizados
pelo inconsciente. "O problema é que
a maior parte das notícias é ruim, o
que vai aumentando a carga negativa.
A sobrecarga faz a pessoa ficar
nervosa, agressiva, e até adoecer",
alerta o especialista, ponderando que
também podem existir outras causas
que determinam essas doenças. "Em
minha opinião, boa parte do que
ocorre no nosso corpo e no nosso
comportamento é em conseqüência
dos fatos negativos que ficam
gravados em nosso inconsciente."
Para Moromizato, o acúmulo de
informações negativas pode gerar
quatro situações: choro, nervosismo
ou agressividade, dependência de
substâncias ou doenças {veja abaixo).
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