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Estresse por excesso de cobrança é vivido pela Seleção. 
 
Até o terceiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Alemanha, contra o Japão, o 
atacante Ronaldo estava cercado de problemas: excesso de peso, febre e mau desempenho em 
campo. Como se sabe, a pressão sobre os maiores craques do mundo é enorme. Mesmo com os 
bons resultados e os gols dos últimos jogos, uma pergunta ainda permanace no ar: Ronaldo sabe 
lidar com pressão? O estresse é o problema do craque? Perguntas que perseguem comentaristas 
esportivos e que também podem ser levadas para o mundo corporativo. Será que existem muitos 
"Ronaldos" nas grandes empresas? 
 
Segundo o professor Luiz Gonzaga Leite, chefe do departamento de Psicologia do Hospital Santa 
Paula, de São Paulo, o estado do atacante não é só um problema dele. Muitos executivos e 
funcionários de grandes e pequenas empresas também passam pela mesma situação, conhecida 
como síndrome de burnout. "Trata-se de um quadro associado ao desempenho profissional, onde 
há sinais de esgotamento emocional, desenvolvimento de atitudes negativas, sintomas físicos de 
estresse, como cansaço e mal-estar generalizado, sentimento de fracasso, de impotência, de não 
estar correspondendo às expectativas, de baixa auto-estima. É comum, também, a pessoa se 
mostrar irritadiça com todos à sua volta, por conta da baixa tolerância à frustração", explica. 
 
Exigência por sucesso permanente afeta saúde  
 
Sentimentos que não passam só pela cabeça do pentacampeão Ronaldo. Para Vânia Tavares, 
diretora-geral da editora Harlequin-Brasil, a pressão por resultados pode sim afetar a saúde. O 
segredo é saber lidar com o problema e tentar levar uma vida pessoal mais equilibrada. "Nem 
sempre as coisas acontecem da forma que a gente quer. E tem muita gente que não consegue 
lidar com o fracasso e deixa tudo refletir na saúde, na vida pessoal e no desempenho 
profissional", afirma Vânia, que tem uma receita própria para enfrentar os problemas diários de 
quem vive na correria da ponte aérea e ainda tem que implantar uma política eficiente de 
resultados no seu escritório. "A minha receita é manter a concentração no trabalho e sempre ter 
pensamento positivo. Também faço questão de ter hobbies e cultivar amizades", frisa. 
 
Ter uma vida pessoal equilibrada é um dos segredos para conseguir superar o estresse e não 
enfrentar a síndrome de burnout. Um segredo que parece não ter sido ainda descoberto pelo 
craque da seleção. "Apesar de todo sucesso profissional, a vida do Ronaldo é muito atribulada. 
Primeiro foi o casamento que terminou, depois aquela paixão pela Daniella Cicarelli, que acabou 
mal, e todos os namoros fracassados, a perseguição da imprensa e a crítica do público. Ele não 
acha equilíbrio em ponto nenhum e acaba refletindo isso no seu desempenho em campo", analisa 
Leite.  
 
Se a cura não vier através do equilíbrio pessoal, porém, o professor indica tratamento médico à 
base de remédios. "Dependendo do grau do estresse do sujeito, indicaria tratamento médico. 
Além de férias ou afastamento temporário", ensina.  
 
Para não chegar a esse ponto com seus colaboradores é que o publicitário Claúdio Carvalho, sócio 
e diretor da agência de publicidade Morya, com cerca de 170 funcionários espalhados por 
Salvador, São Paulo Belo Horizonte e Recife, trabalha a auto-estima de todos e ainda investe em 
programas de qualidade de vida, como meditação e yôga. 
 
Programas de qualidade de vida minimizam sintomas  
 
"Temos um programa de desenvolvimento humano, com aulas mensais de meditação e outras 
técnicas de relaxamento.  



A gente tem que enxergar os problemas do nosso pessoal e, principalmente, tentar ajudar", 
comenta Carvalho, que acredita na existência de muitos "Ronaldos" no mercado. "Há muita 
pessoas que não sabem lidar com a pressão e não conseguem esconder isso. Tem gente que piora 
o desempenho profissional, enquanto outros continuam exibindo bons resultados na empresa, 
mas explodem a vida pessoal. É muito importante achar o ponto de equilíbrio e manter a 
qualidade de vida", declara. 
 
Já para Leila Vital, diretora de marketing da Universidade Veiga de Almeida (UVA), no Rio de 
Janeiro, a qualidade de vida está intimamente ligada ao estresse diário da profissão. Ronaldo que 
a inveje. "Não sei trabalhar sem pressão. Gosto de pensar que é "tudo para ontem". Isso não 
afeta a minha saúde, nem o meu desempenho, muito pelo contrário. Me sinto feliz assim", 
comemora.  
 
Uma raridade, segundo Luiz Gonzaga Leite, mas talvez um reflexo de que o estresse pode não ser 
tão ruim. "Todo mundo tem estresse, todos têm problemas. A vida real é assim mesmo, não 
adianta ficar sonhando com algo diferente. Buscando o apoio da família e de amigos podemos 
superar as mazelas diárias e conseguir o equilíbrio entre vida profissional e pessoal", enfatiza.  
 
Equilíbrio que Leila consegue com passeios diários com a filha e idas à praia. Já Vânia, da 
Harlequin Brasil, tenta motivar a equipe de trabalho. "Não posso passar o estresse para a minha 
equipe. Tenho sim é que motivá-los e mostrar a eles que todas as dificuldades vão ser 
superadas", ressalta. "O que sou organizada no escritório, procuro ser o oposto em casa. Gosto de 
ficar à vontade e de curtir todos os momentos na companhia dos que amo", conclui. Então, que a 
paz que parece ter chegado a Ronaldo permaneça com ele até o dia 9, em Berlim, onde será 
disputada a final da Copa da Alemanha. 
 
Dicas para reduzir o problema  
 
IDENTIFIQUE os agentes estressores e tente lançar mão de recursos que minimizem seus efeitos. 
Quando a pessoa sabe de onde vem a pressão, é meio caminho andado para buscar soluções. 
 
PROCURE preencher seu tempo livre com atividades de relaxamento ou distração. Passe mais 
tempo com a família, com os amigos ou com o ser amado. Programe passeios com a turma ou 
mesmo sozinho, desde que se sinta bem. 
 
DEDIQUE algum tempo livre a trabalhos voluntários. Quando você se dispõe a ajudar os outros, 
desloca o foco dos próprios problemas. 
 
TIRE um dia para não fazer nada. Um dia para não ter hora de acordar, sem compromissos e sem 
a necessidade até mesmo de atender o telefone. 
 
USE seu tempo livre para fazer um test-drive em uma nova carreira, caso seu maior problema for 
o trabalho que vem desempenhando. A insatisfação profissional é fator desencadeante de muitas 
doenças, como o alcoolismo. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de janeiro, 30 jun. 2006, Carreiras, B-9. 
 


