
Turíbio Leite de Barros, fisiolo-
gista do esporte do Centro de
Atividade Física e do Esporte da
Universal Federal São Paulo
(Unifesp), aponta que há maior
participação de executivos em
esportes de desafio, com mais
barreiras a serem ultrapassadas.
A escolha pelas atividades é

influenciada pelo cargo ocupa-
do. “Quando o executivo atin-
ge objetivos no hobby, e ocupa
posições de destaque, isso faz
uma diferença grande”, expli-
ca Barros. “Os esportes mais ra-

dicais o estimulam a se supe-
rar. É uma realização, e o desa-
fio é a principal motivação”.

Barros também observa
que, geralmente, gestores não
se contentam em fazer coisas
comuns. “Eles também têm
melhores condições sócioeco-
nômicas para se envolverem
em atividades que exigem
mais investimentos”.
Os benefícios físicos da práti-

ca de atividades mais radicais
são os mesmos de qualquer es-
porte: melhor condição cardior-
respiratória, qualidade de vida,
menor incidência de doenças,
melhora de produtividade no
trabalho e da autoestima. ■

Se preparar, treinar diariamen-
te e superar objetivos. Essa po-
de ser a rotina de muitos gesto-
res,mas tambémadequempra-
tica esportes radicais, que exi-
gem resistência e controle, caso
de escaladas, mountain bike,
campeonatos de esqui emarato-
nas de longa distância.

Anderson Cerceau, 41 anos,
diretor de exploração da MbAC
Fertilizantes, é um exemplo. Há
quatro anos, quis apenas prati-
car esportes para emagrecer e
deixar de levar uma vida seden-
tária. De pequenas corridas pas-
sou a praticar pequenasmarato-
nas, provas com duração de um
dia até correr sua primeira ultra-
maratona, de 200 quilômetros e
com duração de 48 horas em
Passa Quatro, Minas Gerais.

Agora, o executivo treina pa-
ra encarar uma prova de sete
dias no deserto do Saara. De-
pois, já estão nos seus planos
competições no deserto do Ata-
cama, no Chile; deserto de Go-
bi, na China, e na Antártida.

“Praticar maratonas de lon-
ga distância foi uma mudança
radical na minha vida. Perdi 30
quilos e mudei perspectivas
com relação às dificuldades”.
Para se preparar, Anderson

faz musculação de segunda a
sexta-feira pela manhã, e corre
à noite de terça a domingo. Seu
próximo desafio é praticarmon-
tanhismo e escalada.
O presidente da Imovelweb

Roberto Nascimento, 40 anos,
pratica triatlo desde os 17 anos e
em2003 começou a encarar pro-
vas mais longas, o chamado
Ironman, que consiste em na-
dar três quilômetros, pedalar
por 180 quilômetros e correr
por 42 quilômetros.
Ele diz ter participado de cer-

ca de 30 competições do tipo,
entre provas completas e com
metade do percurso. Nelas, os
primeiros de cada categoria ga-
nham o direito de participar do
mundial no Havaí, e Roberto foi
um deles. “Além de um calor
de 40 graus e um ambiente úmi-
do, enfrentei ventos, subidas e
um mar agitado”, conta.
Ele aponta as dificuldades

para manter o hobby. “Não é

fácil acordar quase todos os
dias às 5h30 para treinar e abdi-
car de certos prazeres, como o
vinho. Ainda tenho o desafio
de equilibrar a vida pessoal e o
hobby”, conta.
Já a história de Paulo

Stewart, 40 anos, presidente
da gestora e administradora de
shopping center Saphyr, com
esportes é longa. O executivo
chegou a representar o Brasil
no hipismo nos jogos olímpicos
de Seul, em 1988. Hoje, pratica
triatlo de longa distância, es-
qui e mountain bike.
“Ando de esqui desde os 12

anos. O helicóptero costuma
me deixar em gargantas nas
montanhas. Se caímos, rola-
mos por 30 a 50 metros”, des-
creve. “Além da adrenalina, a
sensação é de equilíbrio”.
Patrick Dohmann, 26 anos,

coordenador de marketing da
Andarella e sócio diretor de ou-
tra marca de calçados, pratica
esportes radicais, como moun-
tain bike, skate e snowboard,
desde os 18 anos.
“Aproveito para praticar as

modalidades emviagens, duran-
te os finais de semana ou em fol-
gas de uma ou duas semanas.”

Impactos
Anderson cita como benefícios
da atividade a capacidade de
planejamento e desenvolvimen-
to de visão de longo prazo.
No dia a dia do trabalho, são

raras as situações que deixam o
executivo tenso. “Tenho mais
autocontrole, que é importan-
te para um gestor. Também
mantenho o bomhumor e enca-
ro problemas não como tragé-
dias, mas desafios”.
Para Roberto, os principais

benefícios psicológicos são for-
ça e persistência diante de obs-
táculos. “Para a vida pessoal e

empresarial, ser resiliente é
muito importante”. Ele tam-
bém cita que o foco no hobby
diminui a pressão diária enfren-
tada no negócio.
Paulo cita que o treino inten-

so traz equilibrio mental. “Mi-
nha atividade cerebral tem que
ser ativa. Então, se não tenho es-
semomento de liberação de en-
dorfinas, posso ter uma estafa.”

Ele se sente mais habilitado
a lidar com situações de estres-
se. “O estresse não precisa ser
negativo. Pode ser positivo
também”, analisa.

Patrick diz que, após prati-
car esportes, consegue voltar re-
novado e centrado para o traba-
lho. “Esporte radical é para des-
contrair, se superar. Ajudamui-
to no meu dia a dia”, diz. ■

Executivos praticam esportes
radicais para testar seus limites

Alessandro Costa/O Dia

Modalidades que envolvem mais
desafios e obstáculos chamam
a atenção de executivos

Líder no trabalho e no hobby

TREINAR

Entre os benefícios, ganham foco, planejamento e visão de longo prazo ao praticarem modalidades que
exigem resistência e superação, como maratonas no deserto e descer montanhas sobre um snowboard
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As competições mais conhecidas de esportes de açãop ç p ç

IRON MAN 70.3
Quando
1º de junho de 2013 

Onde
Havaí 

Informações
http://ironmanhonu.com/

SNOWBOARD PARA
ATLETAS AMADORES

Onde

Valle Nevado, no Chile

Informações
www.vallenevado.com 

MARATONA MOUNTAIN BIKE

Quando
1º de setembro de 2012

Onde
Santa Catarina

Informações
http://www.sulbrasilis.com.br/

Fonte: Brasil Econômico  
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 34.




