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Esportes entram para a agenda de executivos. 
 
Terno e gravata combinam com roupa de mergulho ou quimono? E o tailleur combina com calça 
de ginástica? Definitivamente, na moda e no mundo dos negócios, não. Mas como atividades 
físicas e saudáveis, o mergulho, a luta e a malhação nas academias são artifícios de que os 
executivos lançam mão para aliviar o estresse do escritório e manter a saúde. A prática de 
esportes e atividades físicas, assim como a alimentação balanceada, é importante para manter a 
forma e a mente saudáveis.  
 
Estar bem disposto é pressuposto na vida atribulada dos executivos. O mundo corporativo é 
estafante, entretanto, para aliviar a fadiga e os desgastes físico e mental, corpo e mente 
concentram energias em atividades que revigoram o maior valor das empresas: o material 
humano. Algumas companhias já perceberam que o mote "corpo são, mente sã" é uma forma de 
valorizar sabiamente sua força de trabalho e investem em programas de qualidade de vida. 
 
Vlamir dos Anjos, gerente de Marketing do McDonald"s, faz caminhadas, pratica corrida, mas a 
sua maior paixão é o mountain bike. Ele conta que reservar tempo para este tipo de atividade é 
essencial e revela que pelo menos três vezes na semana dedica o início da manhã ou o final da 
tarde para pedalar. A bicicleta é a sua arma contra o estresse e a tensão diários.  
 
O executivo sempre praticou esportes e a atividade física faz parte de sua vida há mais de 20 
anos. Desde que serviu ao Exército, ele mantém histórico e cobrança individual em praticar 
esportes de modo a não deixar que a rotina do mundo corporativo desgaste sua saúde. Anjos 
afirma que os benefícios da prática de atividades físicas refletem-se no escritório, seja nas 
tomadas de decisão ou na boa relação com os colegas de trabalho. 
 
"Me preparo para enfrentar a vida agitada do dia-a-dia através da prática de esportes. O mundo 
corporativo é muito estressante. Para impedir que o sedentarismo domine, faço atividades físicas. 
Com isso, consigo evitar possíveis doenças, pressão alta, eliminar toxinas, ter resistência 
respiratória e, principalmente, ter como descarregar os problemas diários", conta ele, lembrando 
que o excesso de atividade física pode ser prejudicial.  
 
Quem não faz exercícios enfrenta problemas  
 
O executivo vai além, ao afirmar que quem não faz atividades físicas é candidato a enfrentar 
problemas em casa e no trabalho. Há 14 anos no McDonald"s, Anjos reforça que a alimentação 
balanceada aliada à prática de esportes é a chave para a saúde física e mental. "A função que 
desempenho exige que esteja bem disposto e seja cordial com os clientes. Consigo isso 
conciliando a alimentação saudável e a atividade física", diz. Mesmo comendo fast food, o gerente 
de Marketing afirma que nunca teve problema de obesidade. Anjos, que já jogou basquete e é 
goleiro de um time de futebol, reforça que o equilíbrio entre trabalho e esporte é a fórmula para 
manter a disciplina de uma vida saudável.  
 
Se a caminhada e a pedalada são opções para enfrentar o desgaste do mundo corporativo, o que 
dizer de uma luta? É assim que Flávio Guimarães, gerente geral de Engenharia da Chemtech, 
consegue serenidade e segurança para enfrentar o dia-a-dia do trabalho. O executivo pratica 
aikido, arte marcial japonesa, há 18 anos. De acordo com ele, entre os benefícios da atividade 
física estão melhor capacidade de respiração e alongamento. Além disso, o exercício aeróbico e o 
ritmo do treino deixam a resistência muscular maior e a sensação de bem-estar é real. 
 
Guimarães, que sempre fez esportes, informa que o aikido vem do bushido, código de arte dos 
samurais.  



Ele usa no treino espadas e bastões - o objetivo do aikido é ser uma arte de defesa, sem causar 
danos físicos ao adversário. "Com a prática do aikido, consigo harmonia pessoal e profissional. A 
atividade física me proporciona serenidade e segurança para enfrentar as obrigações diárias do 
trabalho. Também percebo melhorias de atitude diante das pessoas e das situações. O executivo 
não pode viver somente para o trabalho", diz.  
 
O executivo revela que, nos dias em que treina, chega em casa menos cansado do que se tivesse 
somente trabalhado no escritório. Mesmo quando está viajando, leva na mala o quimono. Em 
viagens internacionais a trabalho nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França, Guimarães já 
procurou academias para lutar. Segundo o executivo, o aikido é também uma forma de espairecer 
do trabalho, pois, ao procurar uma academia, conhece pessoas e acaba se sentindo em casa.  
 
Já para enfrentar a ponte aérea Rio-São Paulo, Risoletta Miranda, presidente da agencia digital 
Addcomm, pedala na bicicleta e malha até cinco vezes por semana na academia. Segundo ela, é 
necessário preparo físico para agüentar as viagens, que ocorrem no mínimo três vezes por 
semana, no caso dela. "Depois de malhar, tenho disposição e bom humor para trabalhar. Até nos 
hotéis procuro a academia. Viajo sempre com uma bolsa, uma mala e o peso causa estresse 
também. Driblo isso e consigo preparo físico freqüentando a academia", diz.  
 
Risoletta pratica esportes desde os 16 anos e se considera uma viciada em endorfina, substância 
natural produzida pelo cérebro em resposta à atividade física, visando a relaxar e preservar-nos 
da dor e que, por isso, causa prazer. A executiva já praticou handebol e tênis. De acordo com ela, 
os executivos têm que ter preparo físico. "Executivo barrigudo atrás da mesa do escritório está 
ultrapassado", frisa a presidente da Addcomm. 
 
Esportes radicais aliviam estresse  
 
Esportes radicais também aliviam o estresse do mundo corporativo. É o caso de Jaime Souza, 
líder de projetos da Chemtech, que se formou mergulhador aos 12 anos, em 1992, mas tornou-se 
praticante habitual exatamente por causa do trabalho. Quando já trabalhava na companhia de 
soluções em tecnologia da informação (TI), realizou um projeto em Maceió, Alagoas, durante seis 
meses. Sem família e amigos, Souza percebeu que voltar à velha prática do mergulho poderia, 
além de contribuir para sua saúde, ser uma forma de fazer amigos na região. 
 
"Através do mergulho consegui criar vínculos de amizades com clientes e fazer novos amigos. 
Houve um caso em que levei um cliente para mergulhar e fechei um contrato. Como fiquei longe 
de casa a trabalho por mais de seis meses, percebi que esta atividade seria fundamental para 
aumentar o meu círculo de amigos. Esse foi o maior benefício", conta ele. Atualmente, oito 
pessoas praticam o mergulho na Chemtech por influência de Souza. 
 
Hoje, o executivo da Chemtech mergulha todos os finais de semana em Arraial do Cabo, no Rio de 
Janeiro. Ele revela que consegue transformar o mergulho em uma atividade de desligamento total 
dos problemas. Segundo informa, não leva para o fundo do mar o estresse diário porque está 
isolado na tranqüilidade do oceano. E diz mais: "O mergulho aumenta o nível de responsabilidade 
no campo profissional uma vez que tenho que ter muito cuidado em cada prática porque estou 
colocando a minha vida em jogo". 
 
Bem-estar é o resultado, diz especialista  
 
Na avaliação de Cecília Shibuya, vice-presidente da Associação Brasileira de Qualidade de Vida 
(ABQV), a atividade física proporciona bem-estar físico e é aliada contra o estresse, a cobrança e 
a competitividade do mundo corporativo. Segundo ela, todas as atividades diárias de trabalho e 
lazer de um executivo são, em sua maioria, sedentárias: ir ao teatro, ao cinema, acessar a 
internet e leitura. Em todas estas atividades, a pessoa está sentada.  



"Os executivos vivem o estresse diariamente e raramente fazem concessões para si. Eles 
precisam de um tempo reservado e o esporte permite isso", conta. 
 
De acordo com Cecília, de início todos dizem que não têm tempo. Mas, quando começam, 
percebem os benefícios e tendem a não parar. Para quem não gosta de freqüentar academia, a 
caminhada é uma opção. Esta atividade não exige investimento e bastam tênis e roupa 
adequados. No mundo corporativo, lembra, os altos executivos precisam de resistência física e 
emocional para enfrentar a realidade do escritório. A vice-presidente da ABQV conta que fez um 
levantamento com os empregados de Furnas Centrais Elétricas, que indicou quais seriam os 
melhores aspectos para melhorar a qualidade de vida. Os dados revelaram que a alimentação 
saudável foi o principal aspecto, seguida da atividade física. 
 
O impacto da atividade física no trabalho pode ser percebido no aumento da produtividade, menor 
propensão às doenças e melhor índice de freqüência no trabalho. Na aparência pessoal, a postura 
melhora, assim como combate-se o excesso de peso. Para a saúde, a prática de esportes melhora 
o sistema imunológico, previne e reduz os efeitos de doenças como cardiopatias, estresse, 
obesidade, osteoporose, hipertensão arterial, deficiências respiratórias, problemas circulatórios, 
diabetes e alterações das taxas de colesterol. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 jun. 2006, Carreiras, p. B-8. 
 


