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O estresse é uma combinação de elementos individuais, sociais e organizacionais. Mas, as 
causas mais importantes ainda aparecem por problemas estruturais das companhias. Esta é a 
opinião do professor Jean-François Chanlat, PhD em sociologia pela Universidade de Montreal e 
diretor da Dauphine Executive MBA, na Universidade de Paris, na França, que há 25 anos 
estuda o assunto.  
 
Autor do livro "Indivíduos nas Organizações - As dimensões desprezadas (L' individu dans l' 
organisation, Lês dimensions oubliées"), em passagem por São Paulo semana passada, onde 
proferiu uma palestra para executivos promovida pela Fundação Dom Cabral, o professor falou 
sobre a responsabilidade das empresas e dos indivíduos no combate ao estresse no ambiente 
de trabalho.  
 
Para Chanlat, os países industrializados e emergentes são os que estão vendo essa questão 
piorar. Mas as soluções apresentadas ainda são individuais, cada um reage de uma forma, 
exceto a União Européia que criou uma agência especializada. Na sua opinião, as pessoas mais 
atingidas não são os dirigentes, mas os executivos com menor autonomia e reconhecimento.  
 
"Estresse é uma questão de emprenho, filosofia, valores e cultura organizacional", acredita. A 
seguir alguns trechos de entrevista concedida ao Valor:  
 
Valor: Na sua opinião, estamos evoluindo em relação ao combate do estresse nas 
organizações?  
 
Jean-François Chanlat: Em todos os países industrializados e emergentes assistimos a um 
aumento do estresse. Mas a reação é diferente de acordo com o país. Na Europa, a União 
Européia apresentou uma estratégia clara e criou uma agência especializada em Bilbao sobre 
esta questão. Nos países escandinavos, por exemplo, há uma estratégia forte em relação a 
essa questão, enquanto a França tem uma política ainda em formação. Na América do Norte, 
tanto no Canadá como nos Estados Unidos, observamos estratégias ativas em certas 
empresas. Mas o que vemos em muitos países é um número grande de informações sobre o 
estresse e estratégias, sobretudo ligadas à questão em si (seminário de gestão do estresse, 
técnicas de relaxamento, conselhos sobre alimentação, etc). As pesquisas científicas, no 
entanto, mostram que a maioria das causas são organizacionais. Por outro lado, há respostas 
que geralmente são inadequadas às situações reais vividas pelas pessoas.  
 
Valor: O estresse hoje atinge todos os níveis hierárquicos da organização ou quanto mais alto 
o cargo maior o nível de responsabilidade e também de estresse?  
 
Chanlat: É verdade que o estresse chega a todos os níveis, mas as pessoas mais atingidas são 
as que têm pouco poder e autonomia em seu trabalho, pouco reconhecimento e muitas 
exigências no seu dia-a-dia corporativo. Muitas pesquisas mundiais demonstram isso. Ao 
contrário das idéias comuns, os dirigentes têm menos problemas de estresse se comparados 
aos executivos intermediários. Isso porque os de primeiro nível têm mais poder e 
reconhecimento que os demais.  
 
Valor: Quais têm sido as armas mais eficazes de combate ao estresse usadas pelos 
executivos?  
 
Chanlat: Os executivos geralmente usam estratégias individuais. Elas podem ser úteis em 
certos casos. Mas o importante é determinar o que vem do próprio indivíduo e o que vem da 
organização. Depois deste diagnóstico, cada executivo pode estabelecer uma estratégia 
apropriada ao seu próprio contexto.  
 
Valor: Ao contrário do que se previa, a tecnologia tem feito os executivos trabalharem mais. 
Isso está contribuindo para aumentar o estresse? É um caminho sem volta?  
 



Chanlat: A tecnologia, especialmente as de informação e comunicação, pode aumentar o 
estresse. Mas o problema não é a tecnologia em si, mas o papel que ela representa na 
organização do trabalho. Uma mesma tecnologia pode gerar aumento de controle em uma 
organização taylorista e autoritária e maior autonomia em uma organização descentralizada.  
 
Valor: As empresas têm cumprido seu papel no combate ao estresse? Que papel é esse?  
 
Chanlat: É necessário que as empresas levem em conta os problemas do estresse em seu 
próprio ambiente, as conseqüências (diminuição da qualidade, desmotivação, conflitos, etc) e 
os custos importantes que eles geram. Nos EUA, uma estimativa dos custos do estresse é de 
US$ 300 bilhões anuais. O papel da empresa é fazer um diagnóstico, estabelecer o que vem da 
organização e desenvolver uma estratégia que trabalhe com os elementos fundamentais das 
pessoas envolvidas: executivos e funcionários, com ajuda dos especialistas nesse tipo de 
problema (ergônomos, psicólogos, sociólogos, professores de gestão, etc).  
 
Valor: O combate ao estresse depende do empenho de cada um. Deixar tudo por conta da 
empresa seria uma forma de acomodação?  
 
Chanlat: Se a percepção do estresse é sempre individual, as causas não estão unicamente no 
indivíduo. Como mencionei anteriormente, o problema do estresse é uma combinação de 
elementos individuais, sociais e organizacionais. Como as causas mais importantes são do tipo 
organizacional, é necessária uma visão mais ampla do problema do estresse. As melhores 
intervenções são organizacionais. Mas as individuais podem ser úteis como complemento de 
uma estratégia organizacional, ou em certos casos, serão a única estratégia possível.  
 
Valor: Existe espaço na sociedade moderna para que as organizações cresçam e diminuam a 
pressão em seus funcionários?  
 
Chanlat: Existem organizações que têm um bom desempenho. Mas isso é uma questão de 
empenho, de filosofia de gestão, de valores e de cultura organizacional. Se os seres humanos 
são reconhecidos como peças chave para a organização, existe grande probabilidade das 
condições de trabalho serem melhores. A responsabilidade dos executivos também é muito 
importante. É necessário educar os futuros e os atuais executivos no sentido de terem uma 
maior compreensão da dinâmica do estresse, tanto individual como organizacional.  
 
Valor: Podemos imaginar uma sociedade no futuro sem estresse?  
 
Chanlat: Não. O estresse não é uma enfermidade. É uma resposta a solicitações de vários 
tipos. É necessário para a vida. Necessitamos de estímulos para viver. Sem eles morreríamos. 
O problema é o estresse ruim. O positivo é bom. O que devemos fazer é eliminar ou diminuir o 
estresse negativo. Cada executivo ou grupo de executivos pode melhorar a situação de seu 
pessoal. Certos exemplos nos mostram isso. E esta melhoria tem também conseqüências 
positivas no campo econômico. Uma equipe esgotada não é produtiva. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 maio 2006, Eu & Carreira, p. D6. 


