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OPINIÃO

Como combater o 
estresse nos altos cargos?

O Brasil é o segundo 

país mais estressado 

do mundo, de acordo 

com uma pesquisa 

feita pelo International 

Stress Management 

Association. 

Na nossa frente, apenas 

os japoneses. 

O que mais estressa o 
brasileiro é o traba-
lho, segundo 69% dos 

entrevistados. Eles relatam 
sofrer com as longas jornadas 
de trabalho, sobrecarga de 
tarefas e tensão no ambiente 
corporativo. Com a crise, a 
situação só se agravou. Quem 
continua empregado, passou a 
assumir o trabalho que antes 
era feito por três, quatro pes-
soas. E o fantasma da demissão 
continua assombrando.

Os transtornos mentais e 
emocionais são a segunda cau-
sa de afastamento do trabalho 
no Brasil. Nos últimos dez anos, 
a concessão de auxílio-doença 
desses males aumentou em 
quase 20 vezes. Os doentes 
fi cam mais de 100 dias longe de 
suas funções. No mundo todo, 
os gastos com essas doenças 
podem chegar a 6 trilhões de 
dólares até 2030, mais do que a 
soma dos custos com diabetes, 
doenças respiratórias e câncer, 
de acordo com do Fórum Eco-
nômico Mundial. 

Ainda assim, apenas 18% das 
empresas brasileiras mantém 
algum programa para cuidar 
da saúde mental dos seus cola-
boradores. Nos altos cargos, a 
situação é ainda pior. Gerentes, 
diretores e presidentes são 
cada vez mais exigidos. A pres-
são por resultados é grande e 
a responsabilidade delegada 
a esses profi ssionais chega 
a ser insana. Muitos acabam 
criando rotinas desgastantes, 
buscando superação e um 
perfeccionismo inatingível. 
Mesmo quando não estão na 
empresa, continuam traba-
lhando em seus smartphones 
e laptops. 

Algumas empresas, em 
busca de resultados auda-
ciosos, chegam a estimular a 
competição entre os próprios 
colaboradores, criando am-
bientes insalubres. Provar sua 
capacidade vira uma obsessão 
para muitos. Na ânsia por 
melhores resultados, alguns 
acabam passando por cima de 
si mesmos e de seus limites. 
Quem permanece na empresa 

sente a pressão diária pelo 
atingimento de metas, gerando 
um clima de competitividade. 
Assim, o clima organizacional 
vai pesando, a comunicação 
deixa de ser fl uida e o estresse 
toma conta. 

Os relacionamentos se tor-
nam confl itantes, já que não 
há mais espaço para uma troca 
saudável entre as pessoas. Nes-
ses casos, é mais sábio evitar 
o confronto e apostar no diá-
logo. Combater essa situação 
não é algo fácil. O profi ssional 
precisa, primeiramente, de-
senvolver técnicas para uma 
melhor gestão do seu tempo. É 
preciso priorizar as tarefas em 
vez de achar que dá conta de 
tudo. Nesse sentido, também 
é muito importante aprender a 
dizer não. Nem tudo é possível, 
e é necessário comunicar isso 
com clareza e honestidade. 
Para isso, os profi ssionais pre-
cisam desenvolver inteligência 
emocional.

Infelizmente, costumamos 
ver excelentes técnicos, mas 
péssimos gestores emocionais. 
Terapia e Coaching são técni-
cas que podem ajudar muito 
no autoconhecimento. Outro 
ponto essencial é buscar o 
equilíbrio entre vida pessoal 
e profi ssional. É preciso que-
brar a rotina de trabalho com 
atividades prazerosas, como 
uma atividade física, aulas de 
pintura, culinária, meditação, 
etc. Em casa, não há espaço 
para o profi ssional, e sim para 
o marido, pai, fi lho, irmão. 

Quem leva trabalho para casa 
constantemente acaba criando 
confl itos nas relações familia-
res. Quem não cria válvulas de 
escape para desacelerar pode 
ficar doente ou até adotar 
vícios, como álcool e drogas. 
Por fi m, mesmo ao longo da 
dura rotina no trabalho, é 
importante que o profi ssional 
se permita pequenas pausas. 
Muitas vezes, um café no 
meio da tarde ou um almoço 
em boa companhia podem 
proporcionar um relaxamento 
importante para quebrar o es-
tresse. Nosso cérebro precisa 
de descanso para funcionar a 
pleno vapor. 

Profi ssionais que se permi-
tem ter esses pequenos praze-
res ao longo do dia costumam 
ser mais criativos e produtivos. 
Muitas vezes, cinco minutos de 
descanso podem render mais 
que longas horas de trabalho.
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As últimas estimativas do 
relatório sobre o estado 
de segurança alimentar 

e nutricional no mundo, publi-
cado a cada dois anos, revelam 
uma deterioração da situação 
em nível regional, onde o núme-
ro de pessoas que sofrem com 
a fome passou de 38,9 milhões 
em 2016 para 39,3 milhões em 
2017 (6,1% da população).

Embora o nível de fome seja 
relativamente baixo em compa-
ração com outras regiões, esse 
aumento na América Latina 
é explicado, principalmente, 
pela desaceleração econômica 
na América do Sul, afi rmou o 
diretor de Estatística da FAO, 
José Rosero. Nesta região, a 
prevalência de desnutrição (ou 
falta crônica de nutrientes) 
subiu de 4,7% da população em 
2014 para 5% projetada para 
2017 ou, em termos absolutos, 
de 19,3 milhões de habitantes 

Na região, a prevalência de desnutrição subiu, em termos 

absolutos, de 19,3 milhões de habitantes para 21,4 milhões.

Nos últimos anos, o Brasil 
aumentou os investimentos 
em educação infantil até os 5 
anos de idade, e fi cou à frente 
de países latino-americanos, 
de acordo com o relatório 
Education at a Glance 2018 
(Um olhar sobre a educação, 
em tradução livre), publicado 
ontem (11) pela Organização 
para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE).

O montante gasto por crian-
ça, no entanto, ainda é pouco 
e está entre os mais baixos dos 
países analisados.

Segundo o relatório, o Brasil 
passou de um investimento 
equivalente a 0,4% do PIB 
para o equivalente a 0,7% em 
2015 em creches e pré-escolas. 
O nível de investimento está 
abaixo da média dos 35 países 
que compõem a OCDE, que é 
0,8% do PIB, mas está acima 
de países da América Latina, 
como Argentina, Colômbia, 
Costa Rica e México. Apesar 
disso, o Brasil investe apenas 
US$ 3,8 mil por criança por ano 
nas creches públicas, um dos 
mais baixos investimentos, 
tanto entre os países membros 
da OCDE, maioria formada por 
países ricos, quanto entre as 
economias parceiras.  

O Brasil passou de um investimento equivalente a 0,4% do PIB 

para o equivalente a 0,7% em 2015 em creches e pré-escolas.

A cidade de Cremona, na 
Itália, receberá a Festa Nacional 
do Salame entre os dias 26 e 28 
de outubro. Será o segundo ano 
consecutivo do evento, que nas-
ceu como uma resposta italiana 
ao “Salame Day”, criado em 
2006, na Virgínia, nos Estados 
Unidos, e que foi celebrada on-
tem (11). O festival, promovido 
pelo Consórcio de Tutela do 
Salame, promete degustações, 
desafi os e o “primeiro salame 
lançado no espaço”. 

Os três dias de festa permiti-
rão que produtos de diferentes 
tipos e regiões sejam expe-
rimentados. “O salame não é 
estrelas e listras [referência à 
bandeira dos EUA], mas tricolor 
[bandeira italiana]”, enfatizou 
Fabio Tambani, presidente do 
consórcio. “Nosso país tem o 
dever de dignifi car ao máximo 
o produto da charcutaria”, 
acrescentou.     

Além disso, o “salame astro-
nauta”, primeiro embutido a 
ser lançado ao espaço, também 
estará em Cremona.

Será o segundo ano 

consecutivo do evento.

O ex-jogador Diego Armando 
Maradona embarcou em uma 
nova aventura na carreira: o 
ídolo argentino foi apresentado 
ofi cialmente como novo técnico 
do Dorados de Sinaloa, clube 
que disputa a segunda divisão 
do futebol mexicano. Maradona 
chegou ao país onde conquistou 
a Copa do Mundo de 1986 escol-
tado por policiais e acenou para 
os fãs que foram recepcioná-lo 
no aeroporto. 

“Não vim de férias, vim para 
trabalhar. Estou aqui para dar 
meu coração, como fi z no Fu-
jairah, onde dirigia 300 km por 
dia para trabalhar”, assegurou. 
A missão da lenda do futebol 
argentino é difícil. O clube está 
na antepenúltima posição na 
Série B, com apenas três pontos 
nas seis primeiras rodadas. O 

Maradona celebra chegada a clube mexicano e promete time 

ofensivo.

Rússia inicia maior 
exercício militar 
desde a Guerra Fria

A Rússia iniciou ontem (11) seus 
maiores exercícios militares desde 
os tempos da Guerra Fria, com o 
objetivo de “garantir a segurança 
do país”. A manobra, chamada 
“Vostok 2018”, acontece nas regi-
ões centrais e orientais da nação e 
envolve cerca de 300 mil soldados, 
além de 36 mil carros armados e 
veículos blindados, mil caças e 
helicópteros e navios das frotas do 
Norte e do Pacífi co. A China tam-
bém participa dos exercícios, com 
3,2 mil militares e diversos meios 
bélicos. As atividades terminarão 
no dia 17.

Segundo o porta-voz do pre-
sidente Vladimir Putin, Dmitry 
Peskov, os exercícios estão em 
linha com os “esforços anuais de 
rotina para o desenvolvimento 
das Forças Armadas russas”. A 
manobra acontece um ano depois 
de a Rússia ter realizado práticas 
militares na parte ocidental do 
país, aumentando a tensão com 
as ex-repúblicas soviéticas do Mar 
Báltico. Os exercícios de 2018 são 
acompanhados com atenção pela 
OTAN e por governos europeus, 
que buscam ver o que eles revelam 
sobre a cooperação militar entre 
Moscou e Pequim.

Também ontem, Putin recebeu 
o presidente da China, Xi Jinping, 
em Vladivostok, na Sibéria, durante 
o Fórum Econômico Oriental.   
“Falamos do desenvolvimento 
das relações russo-chinesas, 
abordando praticamente todas as 
áreas, como economia, social, laços 
humanitários e nossa cooperação 
técnico-militar”, disse o mandatá-
rio russo (ANSA).
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Fome cresce na América do Sul 
impulsionada pela Venezuela, diz ONU
A fome cresceu no ano passado na América Latina e Caribe, afetando cerca de 39 milhões de pessoas 
por conta da desaceleração econômica na América do sul, marcada especialmente pelo caso da 
Venezuela, explicou nesta terça-feira a ONU

Isso reduziu a capacidade de 
importar alimentos, investir na 
economia por parte dos gover-
nos e proteger as pessoas mais 
vulneráveis diante da redução 
das receitas fi scais.

“A desaceleração econômica 
é observada na América do sul, 
o que é explicado especialmen-
te pela situação na Venezuela”, 
disse Rosero, afi rmando que 
no país sul-americano, a taxa 
média de desnutrição foi de 
11,7% da população entre 
2015 e 2017 (3,7 milhões de 
venezuelanos no total), quase 
quatro vezes mais que no triênio 
2010-2012. Em toda a região, as 
maiores porcentagens de fome 
nos últimos três anos foram no 
Haiti (45,8% de sua população, 
equivalente a 5 milhões de 
pessoas), Bolívia (19,8% da 
população, 2,2 milhões) e Ni-
carágua (16,2% da população, 
1 milhão) - (Agência EFE).

para 21,4 milhões.
Durante o mesmo período, 

essa taxa diminuiu no Caribe, 
afetando 16,5% da população 
no ano passado (7 milhões de 
pessoas com fome) e seis dé-
cimos na América Central, até 

6,2% (11 milhões). O relatório 
indica que a tendência de alta 
na América do Sul pode ser o 
resultado da persistência dos 
preços baixos para a maioria 
dos produtos básicos exporta-
dos, especialmente o petróleo. 

Brasil amplia investimento em 
educação infantil, diz OCDE

Em termos de inclusão, o 
Brasil também está à frente 
de países latinos. Segundo o 
estudo, 22% das crianças de até 
3 anos estão na escola. Dados 
mais atualizados, do IBGE, 
mostram que essa porcentagem 
chegou a 30,4% em 2015. O índi-
ce brasileiro é maior que outros 
países como Argentina (5%); 
Chile (20%); Costa Rica (2%) 
e México (2%). A única exce-
ção é a Colômbia, que incluiu 
49% das crianças nas creches. 
Na pré-escola, de acordo com 
o relatório, o acesso no Brasil 
é maior, chega aos 90% aos 4 
anos de idade, 97% aos 5 anos 
e 100% aos 6 anos.

Se na infância o Brasil supera 
países latino- americanos em 

inclusão, o mesmo não ocorre 
na medida em que a idade 
avança. O país registrou uma 
das maiores porcentagens de 
adultos sem ensino médio en-
tre todos os países analisados. 
Após os 14 anos, as taxas de 
educação vão caindo. Entre 15 
e 19 anos, 69% seguem estu-
dando e, entre 20 e 24 anos, 
apenas 29%. Em média, essas 
porcentagens chegam, entre 
os países da OCDE, a 85% e 
42%, respectivamente. Cerca 
de 14% dos alunos do último 
ano do ensino fundamental es-
tão acima da idade pretendida 
de 14 anos. Entre os países da 
OCDE, em média apenas 2% 
dos estudantes estão nessa 
situação (ABr).

Maradona é novo treinador de time mexicano
interinamente e o Tigres. Os 
torcedores do Dorados o rece-
beram de braços abertos, já que 
centenas de fãs acompanharam 
o primeiro treino do clube sob a 
supervisão do ex-craque.

Como técnico, Maradona 
ainda não teve o mesmo su-
cesso dos tempos de jogador. 
O argentino já comandou a 
seleção de seu país e o Al Wasl 
e o Al-Fujairah, ambos dos 
Emirados Árabes Unidos. Além 
disso, o ex-craque é presidente 
do Dínamo Brest, de Belarus. Já 
o Dorados, de apenas 15 anos de 
história, busca retornar à elite 
do futebol mexicano após duas 
temporadas. Entre os jogadores 
mais ilustres que passaram pelo 
clube estão Pep Guardiola, 
Jared Borgetti, Cuauhtémoc 
Blanco e Loco Abreu (ANSA).

próximo compromisso do Dora-
dos - estreia de Maradona - será 
na segunda-feira (17), contra o 
Cafetaleros de Tapachula.

De acordo com a imprensa 
local, Maradona receberá cerca 

de US$ 150 mil, o segundo sa-
lário mais alto de um treinador 
do futebol mexicano, atrás 
somente do brasileiro Ricardo 
Ferretti, que ganha mais de US$ 
300 mil para comandar a seleção 

Cremona terá Festa do 
Salame em outubro

O produto será embarcado 
em um dispositivo adequado 
que voará até a mesosfera e 
cairá na Terra depois de um voo 
transmitido na página ofi cial da 
Festa do Salame no Facebook. 
“Se consumido da maneira cor-
reta, o salame pode ser inserido 
perfeitamente em uma dieta 
equilibrada”, explicou Giuliano 
Dallolio, professor de tecnolo-
gia de produtos alimentícios de 
origem animal da Universidade 
Católica. Segundo o docente, 
o salame não é um inimigo da 
saúde (ANSA).


