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Quem tern auto-estima elevada, lida melhor com o estresse. E o que atesta pesquisa 
feita na Alemanha, Brasil, China, Estados Unidos, Ilhas Fiji, Franca e Hong Kong, que 
analisou a auto-estima e sua influencia nos ni-veis de estresse de 780 profissionais de 
empresas de medio porte. 
 
O estudo foi apresentado, em novembro, na Conferencia da Academy of International 
Business, no Tennessee (EUA) e mostrou que os brasileiros ocu-pam o ultimo lugar no 
ranking de auto-estima e a segunda posicao entre os profissionais que menos sabem 
lidar com o exces-so de estresse, perdendo apenas para a Alemanha. 
 
No Brasil, o estudo foi coordenado pela ISMA-BR (International Stress Management 
Association), associafao que estuda o estresse e suas formas de prevencao. A pesquisa 
e um retrato de que o profissional, que nao se gosta e nao se sente competente para 
executar suas tarefas, tende a assumir comportamento passivo ou agressivo. E isso 
prejudica o trabalho de equipe e a obtencao dos objetivos corporativos. 
 
A partir da analise feita nestas sete culturas, podemos concluir a importancia das 
empresas em investir nos recursos pes-soais de seus colaboradores. Treinamentos que 
exercitem a autoconfiança e fortalec, am a auto-estima ja sao tendencia em 
corporacoes nos Estados Unidos e Europa e as empresa brasileiras, em breve, devem 
seguir esta mesma linha, acredita Ana Maria. 
 
Programas preventivos de qualidade de vida no trabalho podem minimizar os danos a 
saude dos colaboradores e tambem os prejuizos das empresas. Nos Estados Unidos, o 
estresse profissional custa, anualmente, U$ 300 bilhoes as empresas e, na Uniao 
Europeia, os custos com problemas de saude decorrentes do stress consomem de 
3%a4%doseuPIB. 
 
Embora no Brasil nao se tenha esta estimativa, pesquisas da ISMA-BR tern indicado 
que 70% dos brasileiros sofrem de estresse profissional e que 30% atingiram o nivel 
mais devasta-dor de estresse, chamado de burnout. 
 
Esse desgaste fisico e emotional sinaliza que os recursos inter-nos das pessoas sao 
insuficientes para lidar com as situacoes estressantes. E isso afeta, direta-mente, o 
sistema imunologico, gerando ansiedade, depressao, fadiga, alienacao. Alem de causar 
a deterioracao dos relaciona-mentos, conflitos interpessoais, alta rotatividade nas 
empresas, absenteismo e diminuicao da qualidade e da produtividade no trabalho. 
 
Estudo 
A pesquisa foi realizada em 2003 e 2004 e reuniu 780 profissionais, sendo este 
universo formado por 60% de homens e 40% de mulheres. Todos os entrevistados 
tern escolaridade media de 15 anos e estao ha mais de 20 anos no mercado de 
trabalho. De acordo com os criterios de avaliagao do estudo foram levados em conta 
quatro recursos: objetivos (casa e transporte); condifoes da pessoa (situacao 
financeira e familiar); recursos pessoais (auto-estima, otimismo e controle); e de 
energia (conhecimento e gerenciamento do tempo). 
A auto-estima, o otimismo e o controle são considerados os principais recursos para o 
gerenciamento do estresse. São as bases da personalidade e funcionam como um 
pára-choque emocional para que o profissional lide melhor com as pressões e o ex-
cesso de demandas no trabalho. 
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