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Profissionais corporativos trabalham sob pressão, não importa o segmento em que 
atuem. Falta de tempo, acúmulo de funções, aumento de responsabilidades e cobrança 
por resultados constituem o dia-a-dia nas empresas. O problema é que algumas vezes 
esse ambiente que pede resultados rápidos e melhores é notavelmente estressante, 
deixando as portas abertas para a opressão. Na relação entre chefe e subordinado, é 
comum que a pressão seja confundida com a opressão, apesar de inicialmente serem 
ações totalmente diferentes. 
 
Pressionar é buscar resultados, estimulando os profissionais utilizarem o máximo da 
capacidade de conhecimento e motivá-los. Já oprimir é querer chegar aos mesmos 
resultados de forma autoritária e coercitiva, muitas vezes ofendendo e diminuindo a 
auto-estima do profissional. Consultores alertam que é preciso ter consciência da 
diferença entre pressionar e oprimir para evitar que o ambiente de trabalho fique 
insuportável.  
 
Gisela Kassoy, consultora de criatividade e inovação, concorda que a pressão tenha 
seu lado positivo, motivador. No entanto, ela somente é capaz de aumentar a 
produtividade de alguns profissionais até certo ponto: pressão demais desmotiva e 
atrapalha os resultados. Nas equipes, o desafio dos líderes é pressionar de forma 
positiva, sem oprimir os subordinados. 
 
Inteligência para lidar com a situação  
 
Lidar bem com a pressão é uma questão de inteligência emocional, na opinião de 
Cristina Sampaio. Ela tem 12 anos de carreira e lidera uma equipe com 10 
subordinados, no cargo de gerente de importação da Kodak. "O profissional deve saber 
controlar suas emoções", recomenda Cristina. Uma das dicas é exatamente chamar a 
equipe para tomadas de decisão. 
 
- Hoje, há menos espaço para o chefe opressor, que diminui seus subordinados - 
avalia Gisela. Contribuem para esta mudança o achatamento dos níveis hierárquicos e 
a necessidade de diálogo com a equipe para tomada de decisões. "Contudo, ainda 
existe disputa por poder nas empresas e o aumento do desnível salarial mantém o 
distanciamento entre cargos", completa Gisela. 
 
Embora esteja claro entre especialistas em Recursos Humanos (RH) que equipes 
capazes de trabalhar em parceria são mais produtivas, a opressão ainda existe. 
"Alguns chefes ainda abusam de seus cargos. Como o mercado está em recessão, 
muitos subordinados acabam suportando situações adversas", analisa Cristina Maria 
Reininger, da Manager, consultoria especializada em RH. 
 
Na área de Tecnologia da Informação, o trabalho em equipe fica ainda mais em 
evidência no desenvolvimento de softwares. O papel do gerente, neste tipo de equipe, 
é importante para suportar pressões. Rodrigo Fernandes, ex-sócio da consultoria de TI 
Improve It, considera o trabalho de equipe a melhor forma de trabalhar sob pressão. 
 
Quando ainda estava na consultoria, o profissional participou de uma equipe que 
desenvolveu um sistema de software para o departamento de RH de uma grande 
empresa. "O papel do gerente é fundamental no relacionamento com o cliente. Ele é 
constantemente pressionado pelo cliente e deve saber filtrar a pressão para uma 



equipe técnica, focada num trabalho criativo e complexo", analisa Fernandes, 
atualmente professor nas faculdades Estácio de Sá e Cefet. 
 
Usar a pressão de forma positiva  
 
Gisela Kassoy ressalta que a capacidade de usar a pressão de forma positiva depende 
do perfil de cada profissional. Embora seja possível desenvolver esta competência, 
cabe aos líderes buscar formas de balancear características pessoais de cada 
subordinado. "O primeiro passo é entender que cada um se comporta de uma maneira 
diferente diante da pressão", recomenda. 
 
No seu cotidiano, Cristina, da Kodak, procura não passar as pressões negativas para a 
equipe como um todo. "A idéia é mostrar para toda a equipe os cenários possíveis e 
como agir diante deles. Todos precisam estar envolvidos nos processo e nas decisões", 
diz Cristina. Orientar os subordinados e lidar com seus diversos comportamentos 
também é fundamental na situação. 
 
Segundo ela, a pressão existe, mas deve ser tratada, pela equipe, como momentos de 
emergência. "É preciso envolver a equipe e cada um dos integrantes pode ter uma 
opinião importante", completa Cristina. Segundo ela, trabalhar bem sob pressão é uma 
questão de qualidade de vida. "Cada um precisa encontrar suas formas de extravasar 
nos momentos de lazer", conclui.  
 
Para os subordinados, Cristina Maria, da Manager, recomenda desvincular as 
cobranças ligadas à pressão de perseguições de cunho pessoal. "É preciso valorizar a 
transparência nas relações dentro da equipe. A boa comunicação é importante para 
agir sob pressão", diz a consultora. Segundo ela, a falta de comunicação sobre 
estratégia global da empresa, por exemplo, pode desmotivar os empregados. 
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