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A
dmita, pelo menos uma vez na vida, que você já 
sentiu sua alma se esvair com o desespero causa-
do por alguma situação no trabalho. Seja por conta 
de uma atividade que não ficou pronta a tempo, do 
medo de tomar uma bronca do chefe na frente do 

departamento inteiro ou de algum erro cometido, certamente 
você já sentiu suas mãos suando e o coração batendo acelerado. 
Fique calmo; você não está sozinho!

Recentes pesquisas realizadas por diversos institutos mostram 
que a ansiedade é o mal do século. A maioria dos pro� ssionais em 
atuação no mercado sofre dessa doença. Pois é, nenhum deles tem 
mais unha nem escapou dos cabelos brancos. 

Só em São Paulo, cerca de 30% dos habitantes têm algum tipo de 
transtorno, segundo o levantamento Distúrbios Mentais em Mega-
cidades, realizado em 2012. Entre esses distúrbios, os de ansiedade 
são os mais comuns, atingindo uma em cada cinco pessoas – e 
descon� o que, quatro anos mais tarde, esses números já devem ter 
subido consideravelmente... 

A ansiedade corporativa nada mais é do que a velha história de 
sofrer por antecipação. A pessoa que convive com esse problema 
não consegue discernir as prioridades, tenta fazer tudo para on-
tem e acaba atropelando os próprios limites. O segredo para não 

cair nas garras da ansiedade é saber até onde você pode e quer 
ir, aceitando e respeitando o fato de que você não é perfeito, que 
está sujeito a falhas e que não vai conseguir fazer tudo ao mesmo 
tempo e da melhor forma. 

Sempre ajudei muita gente nessa situação. Excelentes pro� s-
sionais que começaram a se perder em suas próprias paranoias, 
fantasmas e desesperos criados pela ansiedade. Na verdade, não é 
difícil afastar-se disso tudo. Para conseguir resolver o problema, o 
fundamental é que cada indivíduo faça uma autoanálise. 

Quais são minhas prioridades? Preciso mesmo dar conta de 
tudo? Como posso equilibrar minhas metas e objetivos? Respon-
dendo a essas questões, é fácil descobrir quais são os seus limites e 
entender como é possível sobreviver ao ambiente pro� ssional sem 
sustos, sem crises e sem neuras. 

Além disso, trabalhar a mente com exercícios de relaxamento 
ou respiração ajuda muito. Destinar um tempo a atividades de que 
gosta – os chamados hobbies – também é essencial para estimular 
o cérebro a se desligar da ansiedade. 

Você precisa entender que, no fundo, pode realizar tudo o que 
quiser, mas vale perguntar se realmente tem essa necessidade. Dê 
um passo de cada vez, respire e lembre-se de que o ambiente de tra-
balho  precisa ser um lugar feliz, com espaço para realizações.    n

Para controlar a ansiedade no 
trabalho, respeite seus limites PRESIDENTE DA SOCIEDADE LATINO-AMERICANA 

DE COACHING (SLAC) E ESPECIALISTA EM 
COMPORTAMENTO HUMANO.
8: assessoria@slacoaching.org
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Para conhecer os detalhes dos pro� ssionais e vagas publicados nesta página, 
acesse: www.abtcp.org.br/associados/curriculosevagas

IMPORTANTE: Associados ABTCP – empresas e pro� ssionais – podem divulgar currículos e vagas nesta coluna! 
Para conhecer as condições de publicação do seu per� l ou vaga da sua empresa, envie email para relacionamento@abtcp.org.br!
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