
para participar plenamente da vida em família a noite, o que o
deixava insatisfeito e com sensação de culpa. Dormia mal, não
fazia exercícios físicos e raramente se alimentava bem — comia
qualquer coisa às pressas ou à mesa de trabalho.

A experiência de Wanner não é incomum. Quando o trabalho
passa a exigir mais, a maioria de nós responde trabalhando mais
tempo, o que inevitavelmente tem custo físico, mental e emo-
cional. Isso derruba o nível de envolvimento dos funcionários,
aumenta o grau de distração, põe a rotatividade nas alturas e faz
disparar o gasto com saúde. No serviço de consultoria e coaching
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prestado a grandes organizações, eu
e colegas da Energy Project travamos,
nos últimos cinco anos, contato com
milhares de líderes e gerentes. Invaria-
velmente, esses executivos dizem estar
exigindo mais de si para dar conta do
recado e se sentindo, cada vez mais, à
beira de um colapso.

O grande problema de trabalhar
por períodos mais longos é que o tem-
po é um recurso finito. Já a energia é
outra história. Definida na física como
capacidade de trabalho, a energia do
ser humano provém de quatro grandes
fontes: o corpo, as emoções, a mente e
o espírito. Em cada dimensão dessas, a
energia pode ser expandida de modo
sistemático e renovada com regularida-
de mediante rituais específicos — com-
portamentos adotados de mo-
do intencional e exibidos em
momentos precisamente defi-
nidos, com a meta de torná-los
inconscientes e automáticos o
mais depressa possível.

Para reenergizar seu pessoal,
a organização precisa mudar
de ênfase — em vez de tentar
extrair mais das pessoas, precisa investir
mais nelas. Com isso, o pessoal fica mo-
tivado e capacitado a dar mais de si no
trabalho diário. Para recarregar a bate-
ria, toda pessoa deve entender o custo
de condutas que sugam energia e assu-
mir a responsabilidade por modificá-las,
independentemente das circunstâncias
em que se encontra.

Rituais e hábitos adotados por Wan-
ner para administrar melhor a energia
transformaram sua vida. Wanner pas-
sou a deitar mais cedo. Parou de beber,
o que atrapalhava seu sono. Com isso,
passou a acordar mais descansado e
mais animado para se exercitar, o que
faz, agora, quase toda manhã. Em me-
nos de dois meses, perdeu quase sete
quilos. Terminado o exercício, toma o
café-da-manhã com a família. Wanner
ainda passa longas horas no trabalho,

mas recarrega a bateria em intervalos
regulares. Não almoça mais à mesa de
trabalho e costuma sair para dar uma
volta de manhã e pela tarde. À noite,
chega em casa mais relaxado e mais
apto a relacionar-se com a mulher e os
filhos.

Adotar rituais simples como estes po-
de produzir resultados impressionantes
em organizações. No Wachovia Bank,
aplicamos um programa piloto de ges-
tão da energia a um grupo de funcioná-
rios e comparamos seu desempenho ao
de um grupo controle. Os participantes
do programa superaram os colegas do
grupo controle numa série de indicado-
res financeiros, como o valor de emprés-
timos gerados. Além disso, relataram
avanço considerável no relacionamento

com clientes, em seu envolvimento no
trabalho e na satisfação pessoal. Nes-
te artigo, descreverei o estudo do Wa-
chovia em mais detalhes. Em seguida
explicarei o que executivos e gerentes
podem fazer para aumentar e renovar
com regularidade sua capacidade de
trabalho — a abordagem do Energy
Project, na qual vários dos principais
conceitos formulados por meu ex-sócio
Jim Lehr em seu trabalho seminal com
atletas foram desenvolvidos, aprofun-
dados e ampliados.

Vinculando capacidade e
desempenho no Wachovia
A maioria das grandes organizações
investe no desenvolvimento da capaci-
tação, do conhecimento e da competên-
cia do pessoal. Pouquíssimas ajudam a
aumentar e a sustentar sua capacida-
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de — sua energia —, que costuma ser
dada como certa. Mas, como mostrou
nossa experiência no Wachovia, uma
capacidade maior permite à pessoa
fazer mais em menos tempo, com
maior grau de envolvimento e maior
sustentabilidade.

No início de 2006 submetemos 106
funcionários de 12 bancos regionais do
sul de New Jersey, nos Estados Unidos, a
um programa de quatro módulos, cada
qual focado em estratégias específicas
para fortalecer uma das quatro gran-
des dimensões da energia. O currículo
foi aplicado em intervalos de um mês
a grupos de aproximadamente 20 a 25
pessoas (de altos dirigentes a gerentes
de escalão inferior). Para cada parti-
cipante, designamos ainda um colega

de trabalho ao qual pedir apoio
entre os blocos. Valendo-nos
das principais métricas de de-
sempenho do próprio Wachovia,
comparamos o desempenho dos
participantes com o de um gru-
po de funcionários de escalão
equivalente em filiais próximas
do Wachovia (que não haviam

recebido o treinamento). Para termos
uma base de comparação confiável,
analisamos o percentual de variação
no desempenho em vários indicadores
de um ano para o outro.

No indicador chamado "Big 3" — re-
ceita de três tipos de empréstimo —, os
participantes registraram, nos três pri-
meiros meses do estudo, um ganho 13
pontos percentuais superior ao do gru-
po controle em relação a igual período
do ano anterior. No parâmetro receita
proveniente de depósitos, nesse mesmo
período, os participantes superaram
em 20 pontos percentuais o ganho do
grupo controle em relação a trimestre
idêntico do ano anterior. Embora os
ganhos exatos variassem mensalmen-
te, e salvo algumas exceções, os partici-
pantes seguiram exibindo desempenho
consideravelmente superior ao do gru-
po controle por um ano inteiro depois
de concluído o programa. Outras variá-
veis certamente influenciaram esses re-
sultados, mas é incrível a consistência



na superioridade do desempenho dos
participantes do programa (veja o qua-
dro "Como programas de renovação da
energia melhoraram a produtividade
no Wachovia").

Aos participantes, perguntamos ain-
da que influência o programa tivera
sobre cada um, individualmente. Para
68%, houve impacto positivo nas re-
lações com clientes. Para 71%, houve
impacto positivo perceptível ou subs-
tancial em sua produtividade e em seu
desempenho. Essas constatações corro-
boram uma série de relatos informais
por nós coletados sobre a eficácia da
abordagem entre dirigentes de outras
grandes empresas, como Ernst & Young,
Sony, Deutsche Bank, Nokia, ING Di-
rect, Ford e MasterCard.

Corpo: energia física
Nosso programa começa focando na
energia física. Não é novidade que ali-
mentação, exercício, sono e repouso
inadequados reduzem os níveis básicos
de energia da pessoa, bem como sua ca-
pacidade de controlar as próprias emo-
ções e de se concentrar. Muitos executi-
vos, no entanto, não vêem como manter
hábitos saudáveis diante de todas as ou-
tras obrigações que possuem.

Antes de começar a explorar manei-
ras de aumentar sua energia física, to-
do participante de nosso programa faz
uma "auditoria da energia", o que inclui
quatro perguntas para cada dimensão:
corpo, emoções, mente e espírito (ve-
ja o quadro "Você está a caminho de
uma crise de energia?"). Em média, as
pessoas "falham" em oito a dez dos 16
quesitos. Ou seja, não estão tomando

café-da-manhã, não estão demonstran-
do apreço pelos outros, estão achando
difícil se concentrar numa coisa de cada
vez, não estão dedicando tempo sufi-
ciente a atividades que dão um senso de
propósito a sua vida. Embora a maioria
dos participantes não fique surpresa
ao saber que esses hábitos são contra-
producentes, ver uma lista de todos
eles juntos costuma incomodar, fazer
pensar e estimular a ação. A auditoria
expõe os maiores déficits de energia
das pessoas. Os participantes também
respondem a questionários destinados
a conscientizá-los de como seus níveis
de energia são afetados por hábitos de
exercício, alimentação e sono.

O passo seguinte é identificar rituais
para aumentar e renovar a energia físi-
ca. Quando iniciou o programa, Gary
Faro, vice-presidente do Wachovia, es-
tava muito acima do peso. Comia mal,
não fazia exercícios regularmente, tra-
balhava demais e em geral não dormia
mais de cinco ou seis horas por noite.
Não é um perfil incomum entre líderes
e gerentes com quem temos contato.
Durante o programa, Faro iniciou um
treinamento regular — cardiovascular
e de força. Passou a ir para a cama num
certo horário e a dormir mais. Mudou
os hábitos alimentares: em vez de duas
grandes refeições por dia ("Onde em
geral me entupia de comida"), passou
a fazer refeições menores intercaladas
com lanches leves a cada três horas. O
objetivo era ajudá-lo a estabilizar suas
taxas de glicose ao longo do dia, evi-
tando altos e baixos. Com isso, perdeu
quase 23 quilos e seus níveis de energia
dispararam. "Costumava reservar a ma-
nhã para projetos difíceis, quando sabia
que estaria mais concentrado", diz Fa-
ro. "Isso não é mais preciso, pois agora
me sinto tão concentrado às 5 da tarde
quanto às 8 da manhã."

Outro ritual crucial adotado por Fa-
ro foi fazer pausas breves, mas regulares,
em intervalos específicos durante o dia
de trabalho — sempre se afastando da
mesa. O valor desses intervalos tem raiz
fisiológica. "Ritmos ultradianos" são ci-
clos de 90 a 120 minutos nos quais nos-

so corpo passa lentamente de um esta-
do de alta energia para uma depressão
fisiológica. Perto do fim de cada ciclo,
o organismo começa a ansiar por um
período de recuperação. Entre os sinais
estão agitação física, bocejos, fome e di-
ficuldade de concentração; muita gente,
porém, ignora isso tudo e segue traba-
lhando. A conseqüência é que, com o
passar do dia, nosso reservatório de
energia — a capacidade restante — vai
se esgotando.

Constatamos que intervalos inter-
mitentes para renovação geram um
desempenho mais elevado e susten-
tável. A qualidade da renovação pesa
mais do que sua duração. É possível
se recuperar muito bem num tempo
curto (minutos, até) se isso envolver
um ritual que permita à pessoa aban-
donar o trabalho e realmente se des-
ligar — como ir falar com um colega
sobre algo sem ligação com trabalho,
ouvir música no iPod, subir e descer as
escadas do edifício. Embora a pausa vá
contra a cultura da maioria das organi-
zações e a intuição de muita gente de
alto desempenho, sua importância é
multifacetada.

Matthew Lang, diretor-gerente da
Sony na África do Sul, adotou alguns
dos mesmos rituais de Faro, inclusive
20 minutos de caminhada à tarde. Essa
caminhada faz mais do que garantir a
Lang uma pausa mental e emocional,
e algum exercício: virou o momento
no qual o executivo tem suas melhores
idéias, as mais criativas. Isso porque, ao
caminhar, não está pensando ativamen-
te, o que permite ao hemisfério esquer-
do do cérebro, dominante, abrir espaço
para o hemisfério direito, que tem mais
capacidade de enxergar o todo e dar
asas à imaginação.

Emoções: qualidade da energia
Quando consegue controlar melhor
suas emoções, a pessoa pode melhorar
a qualidade de sua energia, indepen-
dentemente das pressões externas que
enfrenta. Para isso, precisa primeiro se
conscientizar de como se sente em vá-
rios momentos do dia de trabalho e en-



tender o impacto dessas emoções sobre
sua eficiência. A maioria percebe que
tende a apresentar seu melhor desem-
penho quando sente uma energia posi-
tiva. O que surpreende as pessoas é não
conseguir fazer um bom trabalho ou
liderar bem quando estão se sentindo
de qualquer outra maneira.

Infelizmente, sem a recuperação in-
termitente, não temos capacidade fisio-
lógica de sustentar, por longos períodos,
emoções altamente positivas. Diante
de pressões implacáveis e de desafios
inesperados, a pessoa tende a resvalar
para emoções negativas — a reação de
fuga-ou-luta —, não raro várias vezes ao
dia. Fica irritada e impaciente, ou an-
gustiada e insegura. Esses estados de es-
pírito drenam a energia e causam atrito
nos relacionamentos. Emoções ligadas
ao estado de fuga-ou-luta também im-
pedem o raciocínio claro, lógico e refle-
xivo. Quando aprende a reconhecer que
tipo de evento deflagra suas emoções
negativas, o executivo conquista maior
capacidade de controlar suas reações.

Nishida, o diretor geral da Sony Europa
tinha a mania de acender um cigarro
toda vez que algo particularmente es-
tressante ocorria — de duas a três vezes
por dia, no mínimo. Fora isso, não fu-
mava. Sugerimos a Nishida o exercício
respiratório como alternativa. Funcio-
nou imediatamente. Nishida constatou
que a vontade de fumar sumira. Con-
cluímos que não era fumar que aliviava
seu estresse, mas o relaxamento que
respirar fundo e expirar trazia.

Um ritual poderoso que estimula
emoções positivas é manifestar apreço
pelos outros, prática aparentemente
benéfica para as duas partes. Pode ser
um bilhete do próprio punho, um e-mail,
um telefonema, uma conversa — quan-
to mais detalhado e específico, maior o
impacto. Como em todo ritual, reservar
um determinado momento para o ato
aumenta muitíssimo as chances de su-
cesso. Ben Jenldns, vice-presidente do
conselho e diretor-geral de uma divisão
(General Bank) do Wachovia em Char-
lotte, na Carolina do Norte, fez do ritual
de manifestação de apreço um momen-
to para agir como mentor. Começou a
marcar almoços e jantares regularmente
com gente que trabalhava para ele. An-
tes, só sentava para falar com os subordi-
nados diretos na hora de ouvir seus rela-
tórios mensais de resultados ou avaliar
seu desempenho durante o ano. Agora,
à refeição, a prioridade é reconhecer as
realizações de cada um e falar de suas

Um ritual simples, mas eficiente, pa-
ra desarmar emoções negativas é o que
chamamos "ganhar tempo". A respira-
ção abdominal profunda é um deles.
Expirar devagar por cinco ou seis segun-
dos induz ao relaxamento e à recupera-
ção e desativa a reação de fuga-ou-luta.
Quando iniciamos o trabalho com Fujio

vidas e aspirações, em vez das responsa-
bilidades imediatas de trabalho.

Por último, a pessoa pode cultivar
emoções positivas se aprender a mudar
o relato que faz a si mesma de episódios
de sua vida. Muitas vezes, uma pessoa
em conflito assume o papel de vítima,
culpando os outros ou as circunstân-

cias externas pelos problemas. Tomar
consciência da diferença entre os fatos
de uma situação e a maneira como os
interpretamos pode ser, em si, valio-
síssimo. Para muitas das pessoas com
quem trabalhamos foi uma revelação
descobrir que há diferentes maneiras
de encarar um acontecimento e reco-
nhecer como é forte a influência de sua
versão dos fatos sobre suas emoções.
Ensinamos a pessoa a narrar a versão
mais otimista do episódio — e que lhe
confira o maior controle possível sobre
ele — seja qual for a situação, mas sem
negar ou minimizar os fatos.

A saída mais eficaz para a pessoa
mudar sua versão dos fatos é encará-los
por uma de três lentes novas — em vez
de seguir enxergando o mundo pela
perspectiva da vítima. Com uma lente
reversa, por exemplo, a pessoa se per-



gunta: "O que diria a outra parte nesse
conflito e de que maneira isso poderia
ser verdade?" Com uma lente longa, ela
pergunta: "Daqui a seis meses, como
estarei encarando essa situação, mais
provavelmente?". Com uma lente ampla,
pergunta: "Seja qual for o desfecho des-
sa questão, como posso crescer e apren-
der com ela?". Cada uma dessas lentes
pode ajudar a pessoa a cultivar inten-
cionalmente emoções mais positivas.

Nicolas Babin, diretor de comunica-
ção corporativa da Sony Europa, foi o
encarregado de receber ligações da im-
prensa durante a série de recalls de ba-
terias pela Sony em 2006. Com o tempo,
foi sentindo que seu trabalho ficava ca-
da vez mais exaustivo e frustrante. Ao
praticar o exercício das lentes, foi desco-
brindo maneiras de narrar uma versão
mais positiva e gratificante de seu papel.
Babin explica: "Percebi que, ao ser mais
acessível aos jornalistas, e mais direto e
honesto, tinha a oportunidade de forjar
relações mais sólidas com eles e de au-
mentar a credibilidade da Sony."

Mente: concentração da energia
Muitos executivos acham que, por
serem muito requisitados, fazer mil
coisas ao mesmo tempo é uma neces-
sidade. Mas isso mina a produtividade.
Distração custa caro: transferir tempo-
rariamente a atenção de uma tarefa pa-
ra outra — parar para responder a um
e-mail ou atender o telefone, por exem-
plo — aumenta em até 25% o tempo
necessário para conclusão da tarefa
principal, fenômeno conhecido como
"switching time". É muito mais eficiente
se concentrar totalmente por 90 a 120
minutos, fazer uma pausa de verdade
e depois se concentrar por completo
na atividade seguinte. Chamamos es-
ses períodos de trabalho de "corridas
ultradianas".

Ao perceber como é difícil se concen-
trar, a pessoa pode adotar rituais para
reduzir as incessantes interrupções in-
troduzidas na vida pela tecnologia. Co-
meçamos com um exercício que obriga
a pessoa a encarar o impacto das dis-
trações do dia-a-dia. Ela tenta concluir

uma tarefa complexa e é regularmente
interrompida — experiência que, se-
gundo os participantes, acaba se pare-
cendo com seu cotidiano.

Dan Cluna, vice-presidente do Wa-
chovia, adotou dois rituais para melho-
rar sua concentração. O primeiro é tro-
car sua sala por uma sala de reuniões,
sem telefone e sem e-mail, toda vez que
tem uma tarefa que exija concentração.
Hoje, conclui um relatório em um terço
do tempo. O segundo ritual foi adotado

nas reuniões que realiza em agências do
banco com especialistas em finanças sob
seu comando. Antes, interrompia a reu-
nião sempre que o telefone tocava. Com
isso, reuniões que deviam levar uma ho-
ra não raro duravam o dobro, e ele dificil-
mente dava toda sua atenção a alguém.
Agora, para poder se concentrar apenas
na pessoa à sua frente, Cluna desvia toda
ligação para a caixa postal e aproveita
o intervalo entre reuniões para ligar de
volta a quem deixou recado.

Wanner, o diligente sócio da E&Y,
costumava responder prontamente a
todo e-mail que recebia durante o dia
- bastava ouvir o alerta. Isso até ado-
tar o ritual de checar o e-mail apenas
duas vezes por dia, às lohis e às 141130.
Se antes não dava conta de todas as
mensagens, com o novo hábito Wanner
descobriu que era possível "limpar" a
caixa de entrada toda vez que a abria
— o prêmio por se concentrar totalmen-
te na atividade 45 minutos a cada vez.
Wanner ajustou, ainda, as expectativas
de quem se comunica com ele por e-
mail: "Combinei que, se o assunto for
urgente e exigir uma resposta imediata,
podem me ligar que eu atendo", expli-

ca. Passados nove meses, Wanner ainda
não recebeu nenhuma chamada dessas.

Michael Henke, gerente sênior
da E&Y, reuniu a equipe no início da
temporada mais atribulada (na virada
do último ano) e comunicou que em
certos momentos ao longo do dia seu
Same-time, um sistema interno de men-
sagens instantâneas, estaria desativado.
Com isso, avisou, ficaria menos dispo-
nível para suas consultas. Assim como
Wanner, instruiu todos a telefonar em
caso de emergência — o que raramente
fizeram. Henke também incentivou o
grupo a fazer intervalos regulares ao
longo do dia e a se alimentar com mais
regularidade. A equipe encerrou essa
fase movimentada abaixo do orçamen-
to e com rentabilidade superior à de
outras equipes que não participaram
do programa de renovação de energia.
"Realizamos a mesma quantidade de
trabalho em menos tempo", diz Henke.
"Todo mundo saiu ganhando."

Outra maneira de mobilizar a ener-
gia mental é focar sistematicamente em
atividades que tenham maior alavan-
cagem no longo prazo. Se não reservar
um tempo específico para as tarefas
mais difíceis, a pessoa tende a esque-
cê-las ou a deixá-las para a última hora.
O ritual mais eficaz que os executivos
com quem trabalhamos adotaram para
se concentrar talvez tenha sido identi-
ficar a cada noite a prioridade número
um para o dia seguinte e dedicar-se a
ela logo de manhã. A primeira coisa
que Jean Luc Duquesne, vice-presiden-
te da Sony Europa em Paris, fazia ao
chegar ao escritório era responder ao
e-mail, como é hábito de muitos. Agora,
tenta dedicar a primeira hora ao tópico
prioritário. Com isso, às 10 da manhã
Duquesne muitas vezes tem a sensação
de já ter tido um dia produtivo.

Espírito humano: energia do
sentido e do propósito da vida
As pessoas se valem da energia do espí-
rito humano quando seu trabalho e seu
cotidiano são condizentes com aqui-
lo que mais prezam e que dá sentido
e propósito a sua vida. Se consideram



realmente importante o trabalho que
fazem, em geral sentem mais energia
positiva, têm maior concentração, mos-
tram mais perseverança. Infelizmente,
diante das enormes pressões e do ritmo
acelerado da vida nas grandes empre-
sas, não sobra muito tempo para ficar
atento a essas questões — muitos nem
chegam a reconhecer no sentido e no
propósito da vida uma fonte potencial
de energia. Com efeito, se tentássemos
iniciar nosso programa com o foco no
espírito humano, seu impacto prova-
velmente seria mínimo. Só depois de
constatar a importância dos rituais ado-
tados nas demais dimensões é que os
participantes começam a perceber que
estarem atentos a suas necessidades
mais profundas afeta dramaticamente
sua eficácia e satisfação no trabalho.

Para Jonathan Anspacher, sócio da
E&Y, a simples oportunidade de se
interrogar sobre o que de fato era im-
portante para ele foi ao mesmo tempo
esclarecedor e energizante. "Acho im-

portante a pessoa ter um certo grau de
introspecção para se questionar: 'Como
você quer ser lembrado?'", disse. "Nin-
guém quer ser lembrado como o sócio
pirado que trabalhava até altas horas
e infernizava a vida de todos. Quando
meus filhos me ligam e perguntam
'Pai, você vai ao show da minha ban-
da?', quero dizer: 'Vou, e vou estar na
primeira fila'. Não quero ser o pai que
senta lá no fundo, não tira o olho do
BlackBerry e tem que sair para atender
a um telefonema lá fora."

Para ter acesso à energia do espíri-
to humano, a pessoa deve estabelecer
prioridades e adotar rituais correlates

em três categorias: fazer, no trabalho,
aquilo que faz melhor e mais gosta de
fazer; reservar, conscientemente, tempo
e energia para áreas da vida — trabalho,
família, saúde, apoio a terceiros — que
considera mais importantes; e viver o
dia-a-dia segundo seus valores básicos.

Ao tentar descobrir o que faz melhor
e o que mais lhe dá prazer, é importan-
te a pessoa observar que uma coisa não
inclui necessariamente a outra. Alguém
pode receber muito feedback positivo
sobre uma atividade na qual se destaca,
mas da qual não tira prazer de verdade.
Ou pode adorar fazer uma coisa para a
qual não tem talento — e, nesse caso,
a energia para se sair bem supera de
longe a que vale a pena investir.

Para ajudar os participantes do pro-
grama a descobrirem áreas em que se
destacam, pedimos que citem pelo me-
nos duas experiências de trabalho nos
meses anteriores durante as quais sen-
tiram que estavam em "sua praia" — ou
seja, se sentiram eficazes, sem dificulda-
de para se concentrar, inspirados, reali-
zados. Pedimos então que desconstru-
am essas experiências para entenderem
precisamente de onde vem essa energia
tão positiva e que talentos específicos
mobilizaram. Se sua praia é comandar
a estratégia, digamos, o que lhe parece
mais estimulante, comandar ou partici-
par de uma empreitada criativa? Ou é
lançar mão de uma habilidade natural,
cujo exercício lhe dá prazer? Por último,
fazemos a pessoa adotar um ritual que
a incentive a praticar mais essa ativida-
de específica no trabalho.

Um alto dirigente com quem traba-
lhamos percebeu que entre as ativida-
des de que menos gostava estava a de
ler e sintetizar relatórios de vendas de-
talhados, e que uma de suas atividades
preferidas era o brainstorming para bus-
car estratégias novas. Esse líder desco-
briu um subordinado direto que adora-
va destrinchar números e a ele delegou
a tarefa de condensar os relatórios de
venda — contentando-se com breves re-
sumos orais diários. Além disso, passou
a marcar com o pessoal mais criativo
de sua equipe reuniões quinzenais, de

90 minutos e sem pauta, para tratar de
estratégia.

Na segunda categoria — dedicar
tempo e energia ao que é importante
para você —, é comum haver um hia-
to semelhante entre o que as pessoas
dizem achar importante e como agem
de fato. Rituais podem ajudar a fechar
esse vão. Ao refletir sobre suas priorida-
des pessoais, Jean Luc Duquesne, o vice-
presidente da Sony Europa, percebeu
que muitas vezes não tinha tempo para
estar com a família, prioridade absoluta
para ele. Adotou, então, o ritual de, ao
chegar em casa toda noite, desligar-se
durante pelo menos três horas para
dar atenção à família. "Ainda não sou
nenhuma fera no Playstation", disse
Duquesne, "mas meu filho mais novo
garante que estou aprendendo e que
sou bom aluno." Steve Wanner, que na
volta para casa só desligava o celular
quando já estava à porta, definiu um
ponto específico a 20 minutos da casa e,
ali, encerra a ligação que for e desliga o
aparelho. Ao aproveitar o resto do tra-
jeto para relaxar, chega em casa menos
preocupado com o trabalho e mais dis-
ponível para a mulher e os filhos.

A terceira categoria — praticar seus
valores básicos no dia-a-dia — também
é um desafio para muitos. A maioria
das pessoas vive num ritmo tão aluci-
nado que raramente pára e se pergunta
em que acredita e quem gostaria de ser.
Conseqüentemente, deixa seus atos se-
rem ditados por pressões externas.

Não sugerimos que a pessoa defina
expressamente seus valores, pois isso
costuma ter resultados previsíveis. Bus-
camos, antes, trazer esses valores à tona,
em parte com perguntas indiretas, mas
reveladoras. Um exemplo: "Que caracte-
rísticas você considera mais desagradá-
veis nos outros?" Ao descrever aquilo
que não suporta, a pessoa sem querer
revela aquilo que preza. Se a mesqui-
nhez o irrita, por exemplo, a generosida-
de provavelmente é um de seus princi-
pais valores. Se a grosseria o tira do sério,
é provável que a consideração seja um
valor importante para você. Tal como
nas outras categorias, adotar um ritual



pode ajudar a preencher o hiato
entre suas aspirações, em termos
de valores, e seu comportamento
atual. Se descobrir que dá mui-
to valor à consideração, mas vive
chegando atrasado para reuniões,
o ritual pode ser concluir reuniões
que você preside cinco minutos an-
tes do previsto e, intencionalmente,
chegar cinco minutos antes na reu-
nião seguinte.

A atenção a essas três categorias
contribui muito para uma sensa-
ção maior de alinhamento, satisfa-
ção e bem-estar na vida profissio-
nal e pessoal. Essa sensação, que
em si é fonte de energia positiva,
reforça ainda o desejo da pessoa de
perseverar nos rituais associados a
outras dimensões da energia.

Essa nova maneira de trabalhar só
cria raízes quando a organização
apoia seu pessoal na adoção de no-
vos comportamentos. Descobrimos,
às vezes a duras penas, que nem
todo executivo e nem toda empre-
sa estão preparados para aceitar a
idéia de que a renovação pessoal
dos funcionários trará um desem-
penho melhor e mais sustentável.
Para ter sucesso, o esforço de re-
novação precisa do firme apoio e
do empenho da cúpula gestora, a
começar pelo principal responsá-
vel pelas decisões.

No Wachovia, Susanne Svizeny,
diretora-geral da região na qual re-
alizamos o estudo, foi a principal
defensora do programa. Svizeny
aplicou os princípios à própria vida
e fez uma série de mudanças pes-
soais, assumindo inclusive o visível
compromisso de inserir rituais de
renovação mais regulares em sua
vida profissional. Em seguida, as-
sumiu para si a tarefa de instigar
e obter o compromisso de sua
equipe de cúpula. Por fim, passou
a enviar mensagens regulares por
e-mail a todos os participantes do
projeto, estimulando-os a seguir
seus próprios rituais e buscando



seu feedback. Ficou claro, para todos,
que Svizeny levava a coisa a sério. Seu
entusiasmo era contagiante, e os resul-
tados falaram por si.

Na Sony Europa, centenas de diri-
gentes adotaram os princípios de ges-
tão do vigor. No próximo ano, mais de
2 mil de seus subordinados diretos vão
passar pelo programa de renovação de
energia. Em todo escalão da Sony (de
Fujio Nishida para baixo), é cada vez
mais aceito, culturalmente, fazer in-
tervalos intermitentes, se exercitar no
meio do dia, responder ao e-mail ape-
nas em certos horários e até perguntar
a colegas aparentemente irritados ou
impacientes que versão dos fatos estão
narrando a si mesmos.

O apoio da organização implica, ain-
da, mudanças em políticas, práticas e
mensagens culturais. Uma série de em-
presas com as quais trabalhamos cria-

empresa sofria intensa pressão para
crescer rápido e a equipe de cúpula não
conseguia se desvencilhar do foco na
sobrevivência imediata — ainda que a
pausa para renovação pudesse ter per-
mitido que se tornasse mais produtiva
num nível mais sustentável.

Já a equipe da Ernst & Young aplicou
com êxito o processo em plena tempo-
rada de declaração de imposto de renda.
Com a permissão dos chefes, as pessoas
buscaram neutralizar emoções nega-
tivas com um trabalho respiratório ou
contando, a si mesmas, outra versão dos
fatos. Além disso, períodos de grande
concentração no trabalho alternavam-
se com intervalos de renovação. A maio-
ria relatou que aquela temporada fora a
menos estressante que já havia vivido.

Hoje, o contrato implícito entre a
organização e o funcionário reza que
ambas as partes vão tentar tirar da ou-

ram "espaços de renovação" que podem
ser freqüentados com regularidade por
quem queira relaxar e repor as energias.
Outras subsidiam a matrícula numa
academia de ginástica. Há casos em que
os próprios dirigentes reúnem grupos
de funcionários para se exercitarem no
meio do dia. Uma empresa proibiu reu-
niões entre 8 e 9 da manhã para que as
pessoas tenham pelo menos uma hora
absolutamente livre de reuniões. Em al-
gumas empresas, inclusive a Sony, altos
dirigentes combinaram não checar o
e-mail durante as reuniões para torná-
las mais focadas e eficientes.

Um fator capaz de interferir no su-
cesso é a mentalidade de crise. A candi-
data ideal aos programas de renovação
de energia é a organização que anda
suficientemente mal para ansiar por
soluções novas — mas ainda não está
paralisada. Numa organização cujo
presidente nos apoiou ativamente, a

tra o máximo que puderem — e o mais
depressa possível. Depois, seguirão em
frente sem olhar para trás. A nosso ver,
é uma sabotagem mútua. Tanto o indi-
víduo quanto a organização para a qual
trabalha acabam esgotados, não enri-
quecidos. O funcionário se sente cada
vez mais encurralado e exaurido. A orga-
nização é obrigada a se contentar com
gente menos envolvida do que o ideal (e
precisa contratar e treinar pessoal novo
para substituir quem sai). Imaginamos
um contrato novo e explícito, bom para
todos: a organização investe em todas as
dimensões da vida da pessoa para ajudá-
la a aumentar e sustentar seu valor. Em
resposta, a pessoa aplica, sem reservas,
toda sua energia multidimensional ao
trabalho, dia após dia. Com isso, cresce
o valor de ambas.
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