
Conciliar carreira e vida
particular é o sonho de

toda executiva. Conheça
agora os segredos das
que conseguem fazer

isso com sucesso

no trabalho e na vida



ridades", recorda Gláucia. "Tive de fazer
imensos esforços e não foi fácil. Entretan-
to, consegui dar conta do recado, sim, e
terminei por aprender a administrar com
eficiência estes dois pólos de minha vida,
que são trabalho e o lado pessoal. Desco-
bri que, com inteligência e planejamento
constante isso é possível", afirma.

Cuidar de filhos pequenos, de pais ido-
sos, dedicar atenção ao marido, ir ao ci-
nema ou ao cabeleireiro, tudo isso era
relativamente simples para a mulher que
só cuidava da casa. Mas, é lógico, que
as coisas mudaram. Trabalhar, ganhar o
próprio salário, ter uma carreira são indis-
pensáveis às mulheres modernas.

Atualmente Gláucia é líder da equipe
de contencioso tributário do escritório
onde trabalha, tem três filhos, um casa-
mento feliz e estável com um juiz e, além
de tudo isso, também é maratonista e
cantora amadora, sempre disposta a brin-
dar seus amigos com um pocket-show
quando sai para se divertir.

SUCESSO TEM PREÇO
Agora, é claro que há um preço a ser pago
por isso. Como pagar este preço de forma
inteligente, como ser uma profissional
vencedora sem precisar, para tanto, ab-
dicar de filhos, casamento, amigos, vida
social? Dando mais importância à quali-
dade do que à quantidade do tempo que
você dedica a eles. E isso inclui trabalhar
duro no escritório, para não fazer hora
extra, manejar seus compromissos pro-
fissionais para que, entre um e outro, te-
nha como ligar para seus filhos e dizer que
os ama, por exemplo. E, no limite, tendo
a coragem de dizer não às exigências de
seu trabalho que prejudiquem sua saúde
física e emocional.

Não é simples fazer tudo isso, você
pode estar pensando. E está correta. Po-
rém, você vai descobrir que há caminhos
para ter sucesso. Na maioria das vezes em
que executivas vêem-se forçadas a optar
entre a vida profissional e a pessoal, esta
escolha acontece quando um destes pó-
los entra, de alguma maneira, em crise e
passa a exigir uma atenção maior do que
a que vinha pedindo até então.

De forma geral, mulheres sabem geren-
ciar seu tempo melhor do que homens,
mas, por outro lado, sofrem imprevistos
com mais freqüência que eles. Ana Lui-
sa Guimarães, gerente de recursos hu-
manos da Givaudan no Brasil, fabricante
mundial de essências para a indústria de
perfumes, já atravessou uma crise assim.
Houve uma época, quando ela trabalha-
va em outra empresa, em que viajava até
três semanas por mês para fora do país.
Foi neste período também que Ana en-
gravidou e teve sua filha. E aí, ela teve de
se desdobrar para garantir o bem-estar do
bebê e simultaneamente cumprir suas
funções. "O que me salvou foi a infra-es-
trutura que já havia montado para cuidar
de tudo quando minha filha viesse. Isso
foi de valor inestimável durante as cons-
tantes ausências e até hoje é".

Essa infra-estrutura citada por Ana
chama a atenção, pois é lembrada por
nove entre dez mulheres como vital para
conciliar trabalho e vida pessoal. Ter os
filhos matriculados em uma boa pré-esco-
la é mais do que importante. Além disso,
um lar funcional e bem-equipado tecno-
logicamente ajuda muito para que você
faça parte de suas tarefas profissionais
em casa. E uma rede de amigos sólida
pode ser de grande valia, por exemplo,
naquele dia em que você está excepcio-
nalmente ocupada e precisa que alguém
de confiança leve seu filho ao dentista.

A importância destes e de outros ele-1
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mentos é reforçada por Cecília Cibella
Shibuya, consultora de RH e vice-pre-
sidente da Associação Brasileira de
Qualidade de Vida (ABQV), entidade
dedicada à disseminação de práticas
de bem-estar pessoal no país. "Saber
negociar horários e turnos de trabalho
com os superiores, traçar estratégias
que a conduzam até suas metas e objeti-
vos, focar-se em prioridades, tecer uma
rede de relacionamentos e apoio mútuo
com amigos e colegas, delegar tarefas,
estabelecer limites para as exigências
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que lhe são feitas e até mesmo saber dizer
'não', são atitudes necessárias", orienta
Cecília Shibuya.

Uma das maiores executivas brasi-
leiras de todos os tempos, Mana Silvia
Bastos Marques, já teve de fazer opções
duras entre vida pessoal e carreira no
passado. A mais famosa de todas talvez
tenha se dado em 2002, quando a então
presidente da CSN, Companhia Side-
rúrgica Nacional, pediu demissão de
seu cargo alegando querer dedicar mais
tempo aos filhos.

Na época, ela disse que sentia inve-
ja das mães que buscavam as próprias
crianças na escola. Detalhe: a executiva
engravidou de gêmeos precisamente no
período em que entrou na empresa. Ela
trabalhou até um dia antes do parto e vol-
tou às atividades apenas dois meses após
o nascimento dos bebês.

SEM CULPAS
"Hoje, geralmente, chego ao escritório por
volta das 10 da manhã e procuro sair por
volta das 19h. No passado a rotina era mais
intensa, mas atualmente tento não esten-
dê-la em excesso por causa das crianças e
também para poder ter minha vida pesso-
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ai", diz Maria Silvia, agora presidente da
Seguradora Icatu-Hartford.

E ela dá uma dica: "Em primeiro lugar
é preciso não sentir culpa! Nunca senti e
tenho dificuldade em entender porque as
mulheres se sentem mal em ter uma car-
reira (achando que estão colocando seus
filhos em segundo plano). Minha postura
é que os filhos devem ter orgulho da sua
mãe, que trabalha duro. Contudo, eles
sabem que apesar de o trabalho ser mui-
to importante na minha vida eles estão e
estarão, sempre, em primeiro lugar", en-
sina Maria Silvia Bastos.

OTIMIZE O TEMPO
Outra profissional de sucesso que en-
frenta os mesmos desafios é Adna Fisch-
mann, gerente de marketing e vendas da
Invel, fabricante de aparelhos para clíni-
cas de estética e hospitais. Para conciliar
trabalho e família, ela afirma que o impor-
tante é dedicar-se com afinco a ambos: "É
necessário adequar a agenda pessoal e
profissional, balancear as prioridades e
atendê-las de forma que a convivência
entre todas seja harmoniosa. Quando
estou trabalhando dedico-me 100% ao
que faço, porém quando estou com mi-
nha família estou 100% com eles, sem
pensar em mais nada. Nenhum aspecto
pode se sobrepor ao outro, cada um tem
de ter seu espaço bem delimitado, esse
é o segredo", conta ela.

Valéria Barbosa Zorzan, diretora de
atendimento da agência de publicidade
NeogamaBBH, também já sabe o cami-
nho da felicidade no trabalho e fora dele:
"Não permito que a vida profissional

comprometa minha vida
pessoal e familiar. Organi-
zo-me para que possa dedi-
car tempo aos dois lados".

Para manter a ordem e o
humor, Valéria usa algumas
táticas: "Enquanto estou na
agência, me concentro no
trabalho e evito longas con-
versas ao telefone e visitas
muito freqüentes à sala de
café. É claro que não fico
apenas sentada em frente ao computa-
dor sem interagir com meus colegas, no
entanto com tais procedimentos otimizo
meu tempo e não preciso estender muito
meus horários de trabalho na empresa".

Na verdade, na maioria dos casos a
questão emprego-vida pessoal não deve
ser pensada como uma dicotomia, como
se ambos fossem forças que se repelem.
É nesta linha que vai o pensamento de
Cristina Almeida, diretora da consulto-
ria de RH Neoconsulting: "A meu ver não
existem opções excludentes aí. A mulher
precisa somente decidir se vive um mo-
mento de investir em sua atividade pro-
fissional ou de dedicar-se à sua vida pes-
soal. É certo que sempre haverá perdas,
porém isso não quer dizer que ela não vá
nunca conseguir conciliar os dois lados
da vida e ser feliz".

O FEITIÇO
Em síntese: não se deixe levar pela cren-
ça de que ou você bem trabalha, ou você
bem cuida de si e daqueles que ama. Há
como fazer os dois, na maior parte das
vezes. Agora, se numa situação limite,
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você se vir obrigada, ou melhor, se qui-
serem lhe forçar a optar entre emprego,
de um lado, e vida pessoal, de outro, não
hesite: opte por si própria. Vá pelo ca-
minho que seu coração mandar. E não
entregue nas mãos de pessoa alguma,
jurídica ou física, decisões que só de-
vem ser tomadas por você mesma.

Estes são alguns dos ensinamentos de
Maria Aparecida Rhein Schirato, consul-
tora de empresas na área de RH e diretora
da Rhein-Schirato Consultores. Ela, por
sinal, é autora do livro O Feitiço das Or-
ganizações - Sistemas Imaginários (Ed.
Atlas). "Conciliar o trabalho com outros
aspectos da existência continua sendo,
para a mulher, difícil. As executivas ainda
pagam um preço alto pelo direito à vida
privada com qualidade. Mas atenção: a
responsabilidade da escolha, neste caso,
é da mulher e não da empresa".

SEM CONFORMISMO
A consultora observa ainda que "ape-
sar das pressões que sofre, se a mulher
renunciaàssuasprioridadespessoais.tais
como casamento, maternidade, a escolha
aí foi dela e não da companhia. E en-
quanto muitas mulheres fizerem esco-
lhas que as deixam infelizes, as empresas
continuarão a pressionar".

Uma das coisas mais importantes, se-
gundo Maria Aparecida, é que a mulher
seja responsável pelas suas decisões, e
para tal é necessário que ela conheça seu
real valor, e que ele seja o seu capital de
negociação. "Enquanto nós, mulheres,
não soubermos o quanto valemos, vivere-
mos sob o valor que as corporações nos
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dão. Pouco adianta depois culpar a em-
presa: ela fez o jogo dela, cabe a cada uma
de nós saber fazer o seu", pontua.

Para Mana Aparecida, as reações
das mulheres, de forma geral, ainda são
bastante passivas e conformistas. Se-
gundo ela, muitas ainda preferem pagar
o preço da renuncia à vida pessoal do
que perder o status e a segurança gue
a empresa oferece. "Sucesso na vida
profissional e na pessoal não são exclu-
dentes entre si", aconselha.

Contudo, para traçar esse caminho as
relações de trabalho devem se modernizar,
diz a diretora: "É essencial rever modelos
de gestão de pessoal e a responsável por
esta revisão é a área de RH, gue pode criar
espaços alternativos de trabalho para as
pessoas, em especial para as mulheres.

E, então, eis a pergunta: é possível para
uma mulher conciliar, com êxito, vida pro-
fissional e pessoal? SIM, CLARO QUE É!

Bons exemplos não faltam: há muitas
Gláucias, Anas Luisas, Cecílias, Adnas,
Valérias, Marias e Cristinas que souberam
investir na carreira, vencer o desafio de ser
uma grande profissional sem deixar de se-
rem donas de seus próprios destinos.

Portanto, não abra mão de momentos
prazerosos junto daqueles que você ama,
não penalize sua vida pessoal, pois estas
mulheres mostram que é possível ser feliz
em todos os aspectos da vida, desde que
você queira e faça as coisas acontecerem.
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