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Professor Doutor José Soares, Professor 
Catedrático de Fisiologia na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, o autor 
do livro “Reload - Menos Stress, Melhor 

Performance”, partilha com os associados 
Portugal Activo como é possível transpor os 

ensinamentos da Alta Competição para melhorar 
a performance corporativa.

Leia a entrevista completa em  
www.portugalactivo.pt
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O gestor e o atleta serão tanto 
melhores, quanto menor for a 

influência da fadiga e do stress  
nas suas decisões. 

“
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" Aquilo que me moveu neste 
livro foi ter encontrado 
um ambiente corporativo 
completamente disfuncional. "
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Portugal Activo - O que os gestores e 
os profissionais do exercido poderão 
encontrar no seu livro que os ajude no 
seu quotidiano?

José Soares - Aquilo que me moveu 
neste livro foi ter encontrado um 
ambiente corporativo completamente 
disfuncional.Os anos de trabalho com 
atletas de alta competição, levaram-me 
a pensar que há algumas estratégias 
que se podem implementar no sentido 
de olhar para as pessoas que trabalham 
na área da gestão, como se fossem 
de facto uns verdadeiras atletas, ou 
seja, pessoas que tem de estar muito 
performantes para gerir o seu negócio. 
E, portanto, no livro utilizo 4 R, que 
me parecem tão atuais para os atletas, 

O gestor e o atleta serão tanto melhores, 
quanto menor for a influência da fadiga  
e do stress nas suas decisões.

“
“

PA - É um facto que hoje em dia, 
devido a fatores como a evolução 
tecnológica e a pressão para obtenção 
de resultados, os gestores estão sujeitos 
a muitas horas de trabalho diárias e 
após regresso a casa, estão sempre 
contactáveis. Que conselhos daria a 
estes gestores de modo a minimizar o 
stress e a fadiga?

JS - É fundamental tomar medidas 
de forma a tentar recuperar o mais 
rapidamente possível, o que  significa, 
fazer intervalos frequentes, preparar a 
alimentação, preparar o sono (desligar a 
atividade profissional duas horas antes 
de ir para a cama), fazer exercício com 
regularidade e adequado ao seu dia, ou 
seja, introduzir um conjunto de rotinas 
em função da especificidade do seu dia/
semana, para que as pessoas consigam 
manter a performance durante o dia 
inteiro, exatamente como os atletas. 

PA - Qual seria a melhor forma de 
“vender” o exercício físico de modo a 
alcançar os 94% da população inativa?

JS - Se nós olharmos para a população 
do ponto de vista biológico, vamos 
encontrar a maioria das pessoas com 
algum tipo de patologia, e os clubes de 
fitness e saúde não estão a responder 
a este tipo de população. Quantos 
obesos, pessoas com problemas 
cardiovasculares, osteoporose, 
hipertensão encontramos num ginásio? 

como para os doentes e para os gestores. 
Recover, saber recuperar bem durante o 
dia, e entre os dias. Re-fuel, fazer uma 
alimentação equilibrada e de acordo 
com as necessidades, para que do ponto 
de vista mental consigamos ser o mais 
rentáveis possível: “food for brain”.

Enquanto um atleta come para melhorar 
a sua performance física, nós comemos 
para melhorar a nossa performance 
cognitiva, o que implica algumas 
estratégias relativamente diferentes, mas 
cujo princípio é o mesmo.
O terceiro R que é o Re-think: 
repensarmos a forma como estamos 

a trabalhar, ou seja, pensarmos muito 
nas nossas decisões e nas áreas que 
são designadas de “soft skills”, as áreas 
comportamentais, para as quais muitas 
vezes olhamos de forma demasiado 
superficial. O 4º R, Re-energize. 
Hoje em dia, sabemos que o exercício 
tem um papel fundamental na função 
cognitiva. Antigamente olhávamos 
para os benefícios do exercício físico 
apenas do ponto de vista dos fatores de 
risco, acidentes cardiovasculares, da 
imunidade, mas não para o cérebro. 

Hoje é sabido que o exercício tem um 
papel decisivo ao nível do cérebro, não 
só no aumento da função cognitiva, 
mas também como um dos meios mais 
eficazes na gestão de stress.

PA - Ao lermos o seu livro verificámos 
que transporta os princípios do 
treino desportivo para o ambiente 
corporativo. De que forma esses 
princípios podem ser aplicados aos 
colaboradores das empresas?

JS - Eu acho que há uma sobreposição 
completa. Se nós entendermos os 
gestores em qualquer área do negócio 
como sendo atletas, os princípios são 
basicamente os mesmos: recuperação, 
especificidade, sobrecarga, todos os 
princípios do treino são praticamente 
sobreponíveis. A única diferença que há 
entre um atleta, e uma pessoa que vai 
ao ginásio e um gestor, é que uma quer 
aumentar a sua massa muscular, a outra 
quer treinar para uma determinada 
competição, e um gestor quer melhorar 
a sua função cognitiva, manter a 
performance.  Um gestor de um clube 
de fitness tem de tomar decisões o mais 
adequadas possível, quer de manhã, 
quer ao final do dia, tal como um 
atleta tem de ter uma performance de 
excelência no início e no final de uma 
prova, mesmo estando muito cansado. 

O gestor e o atleta serão tanto 
melhores, quanto menor for a influência 
da fadiga e do stress nas suas decisões.



PORTUGAL ACTIVO Nº2 + CONVERSA PUXA CONVERSA

A comunicação e marketing dos clubes 
de fitness e saúde é muito baseada 
em imagens com que as pessoas não 
se identificam. Quando olhamos para 
a publicidade dos clubes de fitness, 
encontramos imagens de gente muito 
fit, gente muito nova e todos muito 
elegantes. E está relativamente bem 
estudado que esse tipo de comunicação 
intimida e inibe a maioria das pessoas. 
Estamos a comunicar para as pessoas 
que não precisam, os 6% que já estão 
motivados e comprometidos. 
Temos de começar a formar pessoas 
para trabalhar com populações com 
algumas limitações (que são a maioria). 

Praticamente dois terços das pessoas 
em Portugal têm excesso de peso e 
obesidade. Sendo considerada uma 
doença crónica, quantos programas 
é que há direcionados para pessoas 
obesas? Com comunicação específica! 
Ou um programa só para pessoas que 
tem problemas osteoarticulares? 

Que outro grande problema temos 
na nossa sociedade? O stress! Que 
programas há, específicos para o stress? 
Falo de um programa direcionado 
para as pessoas que têm stress, em que 
se avalie os níveis de stress e que se 
prescreva para melhorar a sua condição.  
Enquanto que na maioria das patologias 
a resposta do exercício não é imediata, 

É preciso ter tempo  
e disponibilidade 
mental para 
criatividade.  
Como é que procura 
resultados se não 
tem tempo para 
pensar?

“

“

Enquanto que na maioria das patologias  
a resposta do exercício não é imediata, 
para a função cognitiva, os resultados  
são rapidíssimos.

“

“

para a função cognitiva, os resultados 
são rapidíssimos. É logo após a sessão 
de exercício que a pessoa se sente 
calma, mais tranquila.

Há aqui um conjunto de alterações 
que temos de fazer, cuja preocupação 
tem de ser centrada nos 94% da 
população inativa. E destes 94%, muitos 
são idosos, muitos são pessoas com 
patologias. Na medicina por exemplo, 
vemos especialistas (ortopedia, 
traumatologia, pediatria).  

Considero que fazia algum sentido 
o clube de fitness ter especialistas 
nas diferentes áreas, para as pessoas 
sentirem confiança. O que estamos 
a fazer agora equivale à medicina 
geral. Não temos especialistas para, 
aquando da avaliação, direcionar a 
pessoa tendo em conta a sua condição. 
Quantos oncologistas mandam pessoas 
fazer exercício para o clube de fitness? 
Quantos cardiologistas mandam a 
pessoa que tem uma insuficiência 
cardíaca ou tem um risco elevado de 
acidente cardiovascular para o clube 
de fitness? Temos de trabalhar neste 
sentido, nós é que temos de dar o passo.

Não podemos estar à espera que seja 
a medicina, porque a medicina de 
facto é que nos pode abrir portas, 
complementar, alimentar! 

PA - Estão as empresas disponíveis para 
olhar de uma forma diferente para 
os novos desafios do exercício físico 
no local de trabalho orientados por 
especialistas?

JS - Eu já vi um programa muito 
interessante numa empresa. A 
empresa pagava 100% do ginásio 
aos colaboradores se eles fossem três 
vezes por semana. Se não fossem eles 
diminuíam a comparticipação. 

O problema das organizações que 
estimularam os colaboradores a fazerem 
exercício é que normalmente quem 
vai usufruir são aqueles que já faziam 
exercício.

Há uns anos fiz uma coisa muito 
engraçada numa uma empresa: um 
programa de transferência de peso! 
O peso que as pessoas perdiam, 
transformava-se me dinheiro e dava-se 
a uma Instituição de solidariedade. Ou 
seja, cada quilo correspondia a uma 
determinada quantia em dinheiro. E foi 
muito engraçado porque a forma como 
o programa foi implementado criou 
uma motivação enorme às pessoas.

Precisamos de olhar para as coisas com 
novas ideias! Vale a pena as pessoas 
sentarem-se e pensarem em formas 
diferentes de fazer as coisas. 

Não podemos fazer sempre da mesma 
maneira e esperar resultados diferentes! 
É preciso ter tempo e disponibilidade 
mental para criatividade. Como é que 
procura resultados se não tem tempo 
para pensar?




