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O CONVIDO A PARAR POR UM INSTANTE E ANALISAR SE O CENÁRIO A SEGUIR LHE É FAMILIAR: 
É PRECISO ATINGIR O ESCOPO COMBINADO, COM O DEVIDO TERMO DE ACEITE ASSINADO, NOS 
PRAZOS DETERMINADOS, DENTRO DO ORÇAMENTO PREVISTO, COM A QUALIDADE ESPERADA 
PELO CLIENTE. TUDO ISSO GERENCIANDO AS MUDANÇAS INERENTES A ESTE CONTEXTO, SEM 
PERDER DE VISTA O LUCRO ESPERADO, PASSANDO RELATÓRIOS DE STATUS COM DETERMINADA 
FREQUÊNCIA, NEGOCIANDO EM TODAS AS DIREÇÕES, E SENDO O FIO CONDUTOR DO CRESCIMENTO 
DA ORGANIZAÇÃO EM QUE SE ESTÁ INSERIDO. OBVIAMENTE QUE ESTE INDIVÍDUO DEVE SER CAPAZ 
TAMBÉM DE ABSORVER AS PRESSÕES E A VELOCIDADE DAS TRANSFORMAÇÕES ECONÔMICAS, 
SOCIAIS E CULTURAIS A QUE ESTÁ SUBMETIDO, TANTO MICRO COMO MACRO AMBIENTAIS, SABENDO 
LIDAR COM ELAS, AO MESMO TEMPO EM QUE ESTIMULANDO E CONDUZINDO A SI MESMO E SEU TIME 
AOS RESULTADOS ESPERADOS DE UM (OU MAIS) PROJETOS DE UM DETERMINADO PORTFÓLIO. 



PERSPECTIVA | GERENTE DE PROJETOS E O ESTRESSE 

Se você se identificou de alguma for-
ma com a descrição acima apresentada, é 
provável que você faça parte de um bem-
-aventurado grupo de pessoas com cargo 
ou papel de gerente de projetos. Trata-se de 
uma variação muito particular do que Davel 
& Melo (2005) denominaram de homo admi-
nistrativus, cercados de obstáculos a serem 
vencidos por todos os lados. Normalmen-
te, têm sob seu comando uma equipe que 
pode ser composta de profissionais que lhe 
são subordinados hierarquicamente ou não. 
Mas independente desse “pequeno grande” 
detalhe relativo à arquitetura organizacional 
na qual este indivíduo está inserido, neces-
sariamente tem a responsabilidade de um 
projeto atrelado a determinadas métricas 
que regulam seu desempenho e consequen-
te avaliação e remuneração.  Essa equipe 
pode variar de um time de poucas pessoas 
até uma divisão inteira, podendo ser real ou 
virtual, dado que, com os efeitos da globali-
zação, a combinação de equipes em distin-
tas localidades não só se faz presente, como 
é cada vez mais comum. Ainda mais se 
consideramos que no mundo dos negócios 
de hoje, com toda tecnologia que nos envol-
ve e seduz, o profissional nunca se desliga 
completamente de seus afazeres. Por mais 
prodigioso que seja esse gerente, a onipre-
sença atrelada à realização de todas essas 
façanhas em multitarefa inevitavelmente 
não poderiam passar de maneira incólume 
em sua vida. 

Irmãos Siameses

A enciclopédia e dicionário Koogan/
Houaiss (1988, p.1505) define sofrimento 
como: “dor física ou moral; padecimento, 
amargura”.  Esta definição, ainda que re-
sumida, vem servir de modo conveniente 
ao propósito de explicar o “preço” cobrado 
pelas exigências do labor gerencial amalga-
madas com as características de demanda 
do ambiente corporativo.  Os efeitos deste 
fenômeno na saúde física e psicológica do 
gerente tendem a ser avassaladores, confor-
me pesquisas de Benevides-Pereira (2002); 
Codo (2003); Dolan (2006) e Barcaui 

(2011).  Uma tensão contínua e crescente 
faz com que estes gerentes se transformem 
em uma espécie de “irmãos siameses do 
estresse” (Tanure, Neto, Andrade, 2008). 
Isso sem mencionar o constante impasse 
quanto à sensação de estar sempre viven-
do e trabalhando contra um tempo cada 
vez mais escasso. O Instituto Americano 
de Estresse confirma essa visão preocupan-
te quando relata que 80% de todos os aci-
dentes de trabalho têm o estresse envolvido 
como um dos maiores fatores (Atkinson, 
2004). Uma pesquisa sobre estresse no tra-
balho realizada com 984 profissionais nos 
Estados Unidos em 2009 pela Associação 
Americana de Psicologia  (APA, 2009), 
aponta para dados igualmente alarmantes. 
Nesse estudo, apenas 54% dos empregados 
entrevistados recomendariam seu local de 
trabalho para outras pessoas. Se, de acordo 
com Bateman & Strasser (1984), 50 a 80% 
de todas as doenças reportadas têm fundo 
psicossomático ou estão relacionadas ao 
alto nível de estresse, é possível elencar 
doenças dermatológicas, distúrbios gas-
trointestinais, e dores no corpo como prota-
gonistas desse cenário (Barcaui, 2011). São 
justamente os casos em que a barreira de 
fatores individuais e subjetivos do profissio-
nal se torna incapaz de filtrar determinadas 
situações estressantes, e que acabam por se 
transformar em patologias. 

Sem falar nos custos notáveis que a 
própria empresa acaba incorrendo. Estudos 
demonstram uma correlação positiva entre 
o estresse e a má-qualidade de decisões to-
madas por gestores, incluindo também dis-
funções em outras habilidades gerenciais 
fundamentais como: negociação, solução 
de problemas e até mesmo comportamen-
to antissocial (Ganster, 2005). Outras pes-
quisas apontam para altos custos relativos 
a insatisfação com o trabalho e alto turnover 
(Richmond & Skitmore, 2006). Por essas 
razões, se torna relevante caracterizar o fe-
nômeno do estresse e entender como ele se 
desenvolve. 

Apesar de não ser um fenômeno recen-
te (Ururahy & Albert, 2005), a morfologia 

do estresse vem se transformando (ou acres-
centando novos desafios) dos tempos primi-
tivos para os atuais. Não são somente mais 
os perigos físicos que levam ao que cha-
mamos de estresse, mas acrescentaram-se 
também causas psíquicas. Com origem no 
latim stringere, que significa provocar tensão 
(Pávon, 2004), esta realidade acabou condu-
zindo a certo desgaste da palavra em nosso 
uso cotidiano em função justamente da sua 
múltipla finalidade e aplicação. Pelo senso 
comum, poder-se-ia afirmar que se está es-
tressado com o trabalho, mas também com 
o parceiro de relacionamento, estilo de vida, 
o resultado de um exame, o trânsito, dentre 
tantos outros fatores. Como a própria gêne-
se etimológica do termo sugere, o conceito 
de estresse tem raiz na física para represen-
tar tensão, rigidez ou grau de deformidade 
sofrido por um material quando submetido 
a determinado esforço. A adaptação ao uso 
atual da palavra teve início com o Dr. Hans 
Selye, endocrinologista da Universidade de 
Montreal, que em 1936 passou a utilizar o 
termo para expressar “o conjunto de reações 
que um corpo desenvolve ao ser submetido 
a uma situação que exija esforço de adapta-
ção” (Selye, 1965, p.17). 

Psicofisiologia do Estresse

Neste ponto, antes de evoluir neste arti-
go, faz-se necessário um esboço, ainda que 
de forma propedêutica e elementar, sobre a 
psicofisiologia do estresse nos seres huma-
nos. Em particular no que diz respeito ao 
seu sistema límbico, até para que se tornem 
mais claras e inequívocas as necessárias 
definições e interpretações relativas às suas 
consequências físicas. 

O sistema límbico (Kandel et al., 1997) 
é um circuito subcortical que controla nos-
sas emoções, memória, aprendizado, estado 
de consciência, e outras funções vitais do or-
ganismo. É formado basicamente por estru-
turas interligadas e interdependentes quan-
to ao repertório de reações emocionais dos 
seres humanos. São elas: amígdala, tálamo, 
hipotálamo e hipocampo

1
. O hipocampo 

está relacionado à formação e recuperação 
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