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Há muito desgaste e muita frustração, também entre os gestores. O tema ainda é pouco
falado, e isso pode ser um erro, até porque o cansaço de um chefe repercute-se nas suas
equipas. A pressão continua com o regresso ao trabalho presencial — o retorno aos
escritórios está a trazer ao de cima os estilhaços da pandemia.
LÚCIA CRESPO

ii

m gestor cansado também cansa as equipas", alerta Paula Pedro, diretora da Unidade de Contrastarias da Imprensa Nacional Casa da Moeda (LNCM). Tem 46 anos, lidera desde os
28, está habituada a gerir em contextos de mudança, mas não
em pandemia. O ritmo de trabalho acelerou ainda mais quando começou a chefiar uma nova equipa, em pleno confinamento. Mas, depois da velocidade inicial, o momento agora é
de algum abrandamento. "Não podemos estar sempre em
soverbooking, não somos inesgotáveis." Paula já não trabalha
aos fins de semana, e teve de aprender a não sentir culpa por
isso. E esse é um desafio de muitos gestores.
A covid-19 testou a resiliência dos líderes, que nunca como
hoje enfrentaram tamanha pressão e expectativas tão elevadas por parte dos seus acionistas, administradores, clientes e
colaboradores, apontam diversos artigos divulgados por consultoras como a McKinsey epublicações como a Harvard Business Review. Muitos dirigentes estão exaustos e sem os ní-

veis de energia do início da pandemia, quando a adrenalina
ainda comandava. As suas equipas foram rapidamente colocadas em teletrabalho, improvisaram-se escritórios em casa,
o choque tecnológico foi uma realidade. Seguiram-se, em alguns casos, processos de reestruturação e até despedimentos, e isso aumentoua exigência em contexto de incerteza. Os
lideres - e os liderados - estão esgotados.
"Há um ano, sentia-se a adrenalina um bocadinho louca
do vamos combater 'isto', do 'isto' vai passar- na verdade, não
passou. A nova vaga que começou perto do Natal provocou
um desgaste muito maior. Fazendo unia analogia com o desporto, os gestores começaram num isprinf , numa prova de
rapidez, perceberam depois que estavam numa maratona e
que por isso não deveriam ter despendido tanta energia no
início. Nota-se muito cansaço, muito desgaste e muita frustração", testemunha Joana Proença de Carvalho, sócia da Signium, empresa de "executive search". Aliou-se a Nuno San-
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tosFernandes, fundador daWalkingMentorship,ejuntoslançaramoprogramaForward,para ajudar os gestores a superarema
fadiga, aincerteza e o esgotamento dapandemia.
"Alguns clientes chegaram a dizer-me: 'Mudeipara a minha
casa de fim de semana, estoucá há15 dias e ainda não consegui
abrirumajanela ouir aojardim;jáprogrameiomeurelógio para
memandarparar ourespirar",conta JoanaProença deCarvalha
Foram=pouco assimosdias de oonfinamento demuitos gestores — com"zocanmeetings" emcatadupa."Asreuniões sucediam-se, colavam-se umas às outras, entravampelahora de almoço, e
no finaldo dia o computador continuavaligado", sublinha.
Seraimaprimeirafase os executivos detopoenfrentaramtanpos "duríssimos",rapidamenteapressão do dia adiarecaiusobretudo nas chefias intermédias e diretores, assinala por seulado
NunoSantos Fernandes."Hámuitaspessoas sob elevada tensão,
existemcasos de 'Immo& edebaixapor esgotamento",conta.Vários geston2s sentemquenão conseguemter controlo sobreopró-
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priotempo.Esta é aliásuma tendência transversal a diversospaíses e anotada em artigos como "Overcomingpandemic fatigue"
(Superar aFadiga Pandémica), da McKinsey, ou"How toLead
WhenYour TeamIsExhausted — andYouAre Too" (Comoliderar quando a sua equipa está exausta— e você também),publicadonaHarvardBusinessReview, emdezembro de 2020.
Emteletrabalho, com filhos em casa, sem fragmentação de
espaçose detempos,o desgaste foi-se acumulando.Efoi-se acumulando também pela ausência dos habituais mecanismos de
defesa quepermitempreservar a saúde mental, salienta o psiquiatra Pedro Afonso. "As pessoas deixaram depoder frequentarginásios, deir ao cinema,deviajar.Perderamessas armas que
ajudam a aliviar o stress e a manter o eao",
aponta o professornaFaculdadedeMedicina daUniversidade deLisboa ena
AESEBusiness SchooL E esse cansaço propaga-sena empresa.
"Háum fenómeno de transmissão dessa pressão na cadeia hierárquica."
págira
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ORDEM PARA DESCANSAR

Em 2016, um estudo da AESE alertavajápara o impacto
do excesso de trabalho na saúde mental, referindo então que
quemtem cargos de maior responsabilidade enfrenta um risco mais elevado de sofrer de ansiedade e de sintomas depressivos - e a pandemia terá acentuado a tendência. "Em geral,
sãopaganas com maior carga horária,mais escrutinadas esujeitas à apresentação de resultados, estão portanto emmaior
risco de adoecer do ponto devista psiquiátrico", sublinha Pedro Afonso. "Todos temos os nossos limites, se ultrapassarmos a linha vermelha durante muito tempo, mais tarde ou
mais cedo entramos em rutura."
Entre os gestores, o tema ainda é pouco falado, mas têm
sido dados algunspassos mediátioos.Num testemunhoàBBC
noiníciodo anopassado,Antánio Horta-Osório, atual"chairman" do CreditSuisse, recordava° seu próprio caso de"burnout"durante a crise do "subprime", e alertava que os períodos de alta performance laborai devem ser conciliados com
períodos significativos de descanso. O banqueiro português
encontrava-se na presidência executiva dobritânico Lloyds
Bank e acabou por simbolizar o quebrar do tabu dos problemas mentais em ambientes laborais de alto stress. "Eu não
estava nada habituado a pedir conselhos ou a demonstrar
emoções, desde os 29 anos que sou CEO, é uma tarefa muito solitária - as pessoas precisam de liderança, mesmo nos
nossos momentos de maior provação e dificuldade", disse ao
The Guardian, em maio de 2019.
Trabalhar 55 ou mais horas por semana aumenta o risco
de morte por acidentes vasculares cerebrais (AVC) e por
doença cardíaca, em comparação com uma semana de trabalho de 35 a 40 horas, revela um estudo da Organização
Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Internacional
do Trabalho (OIT) publicado a 17 de maio e referente a194
países.Ern 2016,morreram mais de 745mil pessoasporAVC
ou doenças cardíacas em consequência das longas horas de
trabalho, refere o relatório. Os autores recordam que a jornada de trabalho tende a aumentar após os períodos de recessão económica, e que o mesmo pode acontecer com opós-pandemia, alertam.
Passado o "sprint" inicial, Paula Pedro está a desacelerar
e a usar ferramentas retidas no programa Forward, que realizou por iniciativa da entidade onde trabalha. E tempo para
recarregarbaterias, após um período de corrida intensa. Foi
em pleno confinamento quea gestora assumiua liderança de
uma nova equipa, formada por 60 pessoas, dentro da mesma
instituição."O desafio foiaindamaior e exigiuumesforço extra para me aproximar dos colaboradores, até porque costumo adotar uma gestão de proximidade, deporta aberta", conta.Mesmo à distância,ouaté por causadela, asua equipa respondia com maior afinco. "Acho até que, inconscientemente, era a nossa forma de lutar contra o vírus, estávamos todos
avivar a mesma realidade, existiaumfortesentimento departilha. Quando há um grande objetivo em comum, as pessoas
realmente excedem-se na entrega, e isso é também galvanizante", sublinha a diretora da Unidade de Contrastarias da
INCM.
Paula sabe, e sente, que essa bolsa de energia precisa de
ser recarregada. Teve de impor limites, também a siprópiia.
"A meio do segundo confinamento, comecei a ressentir-me
e a ver os outros ressentidos, iniciei oprocesso de pôrumtravão, de forma conjunta, atéporquehá feridasquesó agora começam aserpercetíveis. O desgaste emocional e físico está a
vir ao de cima. E preciso redefinir prioridades. Pessoas esgotadas não são pessoas felize!, e isso tambémse reflete naprodutividader
A perda de rendimento devido ao absentismo e ao presentismo - causados por stress e problemas de saúde psicológica -pode custar às empresasportuguesas até 3,2 mil milhões
de euros por ano, concluiu o estudo "Custo do Stress e dos
Problemas de Saúde Psicológica no Trabalho em Portugal",

"Há muitas pessoas
sob elevada tensão,
existem casos de
turnout e de baixa
por esgotamento.
Vários gestores sentem
que não conseguem
ter controlo sobre
o próprio tempo",
conta Nuno Santos
Fernandes, fundador
da Walking Mentorship.

da Ordem dos Psicólogos, publicado em julho de 2020. Em
outubro, o relatório "Saúde mental em tempos de pandemia",
do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
(NSA), revelava que 33,7 % da população apresentava sinais de sofrimento psicológico.
A covid-19 aumentou os distúrbios de ansiedade, as perturbações depressivas e as alterações de sono - aquilo que
Pedro Afonso designa por uma tríadesintomática. Acrescem
também casos de pessoas que estão a desenvolver quadros
de stress pás-traumático, depois de teremsido internadas ou
de correrem risco devida, assinala o professor da AESE Business SchooL
O psiquiatra alerta igualmentepara o aumentodo consumo de bebidas alcoólicas em consequência dapandemia. No
Reino Unido, em 2020, o número anual de mortes relacionadas como álcool atingiu oseu pico desde o início do século, revelou o Instituto Nacional de Estatísticas britânica Na
Austrália, ossupermercados atingiram vendasrecorde de álcool, com aumentosde 26,5%no anopassado,de acordo com
dados governamentais. Em Portugal, o cenário tambémnão
é animador. Segundo o estudo "Prevenir a Utilização Nociva do Álcool', divulgado a19 de maio, os portugueses consomem uma média anual de12litros de álcool, um dos registos
mais elevados entre os países da Organização para a Coope-
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"Os gestores
começaram num
`sprinf, perceberam
depois que estavam
numa maratona e que
por isso não deveriam
ter despendido tanta
energia no início",
testemunha Joana
Proença de Carvalho,
sócia da Signium,
empresa de "executiva
search".

AdO

ração eDesenvolvimento Económico (OCDE) - e gim pode
reduzir emum ano a esperança média de vida nos próximos
30 anos.
Entre os profissionais mais afetados pela fadiga pandémica estão asmulheres, que acumularam ainda maistarefas.
A desigualdade entre géneros acentuou-se, alertou o Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE). Também
um estudo da Great Place to Worke da start-up Maven, realizadonos EstadosUnidos e divulgado em dezembro de 2020,
vincou o peso da pandemia nas mulheres - são 9,8 milhões
as mãestrabalhadoras que sofrem de"burnour naquele país,
aponta a pesquisa.EmPortugal, o cansaço das mulheres é estrutural e ficou patente no estudo"As mulheres em Portugal,
hoje: quemsão, o que pensam e como se sentem", da Fundação Francisco Manuel dosSantos - a maioria declarava sentir-se demasiado cansada, sempre ou quase sempre. O teletrabalho agravou a sua fadiga, devido à falta de partilha das
tarefas domésticas, alertava em novembro a Comissão para
a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG).
"Neste momento, um líder tem de estar especialmente
atento aos sinais da equipa", salienta Paula Pedro. Mas, antes de ajudar osoutros, osgestores devemajudar-se a simesmos.'Os líderes que priorizam o seu próprio bem-estarpodem ajudar os outros a fazer o mesmo",sublinha o artigo `The

"Quem tem cargos de
maior responsabilidade
enfrenta um risco mais
elevado de sofrer
de ansiedade e de
sintomas depressivos
- e a pandemia terá
acentuado a tendência",
sublinha o psiquiatra
Pedro Afonso, professor
na AESE Business School.

boss facto?, da consultora McKinsey. "A receita para o autocuidado depende depessoapara pessoa, mas na maior parte das vezes inclui uma dieta rigorosa, exercício físico, descanso e sono em dia. Para muitos, práticas de meditação são
também fontes poderosas de resiliência."
Filipe Lopes costumamarcarramiões emjardinse em caminhadaspela cidade. Ummétodo queadotou ao iniciar também o programa desenvolvido pela Signium e pela Walldng
Mentorship. Era então diretor comercial na Imprensa Nacional Casa da Moeda, mudou-separa o Instituto de Soldadura
e Qualidade (ISQ), onde desde janeiro desempenha fixações
deAdvisolyto lhe Board,liderandouma equipa de15pessoas.
Reserva astardes desexta-feira para encontrosdetrabalho ao
ar livre. Com formação de base em Engenharia Eletrotécnica, especializou-se em gestão e liderança, passou por empresascomo EDP eRfarPr,ejá antes dapandemia gostava dereualões informais e até marcava corridas com clientes e fornecedores. A covid-19 aguçou-lhe este apetite.
São muitas as vezes que o psiquiatra PedroAfonso ouve
dizer:não tenho tempopara ir ao ginásio. "Costumo responder: admito que seja dificil, mas seguramente a sua vida não
é mais ocupada do que era a do Presidente Obama, e ele sempre praticou desportopara aliviara tensão.""Descansar éum
dever.A saúde mental é também uma questão de educação",
sublinha
CUIDADO COM O TELEFRABALHO
O retrato à saúde mental não é dos melhores, mas Pedro
Afonso confessa que ficousurpreendido com aresiliência de
muitas pessoas, e que isso se pode dever também àspróprias
tecnologias de comunicação."Ao permitirem a ligação entre
os indivíduos, evitaram uma autêntica pandemia de saúde
mental", diz. Mas são uma solução temporária. O psiquiatra
deixa até uni alerta: o trabalho presencial tem de ser rapidamente retomado nas empresas que o puderem fazer. "Em regime de exclusividade, o teletrabalho causa graves danos à
saúde mental, aumentando o risco de aparecimento de ansiedade, depressão e alterações do sono."
Isso mesmo concluiu uni estudo da AESE Business
School, publicadono Journal ofPublic Health a 25 de maio,
que Pedro Afonso concretizou com osinvestigadores Tomás
Teodoro e Miguel Fonseca. "Os dados publicados mostram
que afalta de contacto humano é aprincipaldesvantagem reportada pelas pessoas em teletrabalho. O ser humano não
vive apenas com outros,mas precisa deviver junto de outros",
sublinha o psiquiatra "O contacto banano é essencial para
apartilhadeideias e até de desabafos -para aquilo aque costumo chamar psicoterapia laborar'
Também a psicóloga Sandra Martins salienta a importância do convívio no trabalho."Somosseres sociais, necessitamos de estar tms com os outros, precisamos do improviso das relações, precisamos de ser estimulados", sublinha a
autora do livro "Um Cérebro à Prova de Cansaço", em que
traça um plano diário commais de 200 exercícios para Ireinar e potenciar as capacidades mentais. E assim combater
falhas de memória, dificuldade de concentração, stress e ansiedade.
Será no regresso a um contacto mais próximo com colegas de trabalho que muitas pessoas irão tomar consciência
de que não estão bem do ponto de vista psíquico, diz Pedro
Afonso. O psiquiatra defende assim que oslíderes empresariais devem adotar umperíodo de transição."As pessoas estão em casa há mais de um ano, num regime de trabalho diferente, aindasem osmecanismos de defesa habituais totalmente disponíveis. Precisam de tempo para se adaptarem
de novo ao trabalho presencial. Os gestores têm de estar especialmente atentos às pessoas." O momento é decisivo.
"Aquilo que se fizer agoravai determinara saúde mental coletiva"w
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