
Os dois lados
fazem parte do

dia-a-dia das
pessoas em
posições de

comando, mas
nem sempre

refletem uma
realidade de

glamour, poder
e satisfação
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RETRATAR, SEM SEGREDOS, a realidade dos
profissionais em cargos de alta gestão. Esse é o pro-
pósito do livro Executivos: Sucesso e (in) Felicidade,
de Betania Tanure, Antônio Carvalho Neto e Juliana
Andrade - que mergulharam, durante 30 meses, na
alma de homens e mulheres que estão à frente dos
mais cobiçados cargos das empresas brasileiras. A
obra mostra "não apenas as cores brilhantes e a face
ensolarada da vida empresarial". Suas páginas tra-
zem à tona também o seu lado mais sombrio.

A pesquisa, feita com 965 entrevistados - dos
quais 222 mulheres -, revelou que, apesar de boa
parte deles reconhecer e se encantar com o mun-
do corporativo, que realmente é muito sedutor, a
maioria se declara infeliz com o equilíbrio entre vida
pessoal e profissional. Nesta entrevista, Betania Ta-
nure, autora de outros livros e professora da Funda-
ção Dom Cabral, em Minas Gerais, fala sobre essa
complexa e fascinante relação.



VE | Carreira bem-sucedida
é sinônimo de felicidade?
| BETANIA | Não é pequeno o
número de pessoas frustradas,
que não encontram a tal
felicidade quando ganham uma
promoção ou trocam de emprego
em busca de um salário maior ou
de mais benefícios. Isso ocorre
porque ganhar mais quase
sempre significa ser pressionado
para obter resultados. Para
quem não está preparado,
essa pressão pode significar
insegurança e infelicidade.

VE | Qual o perfil do
executivo brasileiro?
| BETANIA | Do ponto de
vista da gestão aparecem
características como a
flexibilidade. Esse profissional
também valoriza as relações
pessoais e hierárquicas. Se
analisarmos a década passada,
veremos que o executivo
brasileiro tinha um nível de
competência muito menor do
que profissionais de outros
países de primeira linha. Hoje,
esses brasileiros disputam
espaço em igualdade de
condições com os mesmos
executivos. Apesar de boa parte

reconhecer e se encantar com o
mundo corporativo, que é muito
sedutor, a maioria diz que está
infeliz com o equilíbrio entre
vida pessoal e profissional.

VE O que influencia o
grau de (in) felicidade deles?
| BETANIA | Entre as principais
fontes de tensão estão o dilema
do tempo (a sensação de que
é um recurso cada vez mais
escasso), das competências

e dos processos de mudança
(tenho competência ou não?)
e o orgulho (os valores da
organização são compatíveis
com os meus? Gosto do que
faço?). Além disso, temos
o teatro organizacional (o
executivo desempenha com
tanta força seu papel que se
esquece de quem é realmente)
e a sensação de dívida eterna
(de não conseguir lidar
com solicitações cada vez
mais complexas).

| VE | O que buscam
então os profissionais
que estão no comando?
| BETANIA Espaço
para crescer, desafios e
reconhecimento. Muitos buscam
fazer a diferença na sociedade
na qual vivem e ter um papel
significativo nos ambientes
nos quais atuam.

| VE | Qual o perfil de executivo
valorizado pelas empresas?
| BETANIA | Se analisarmos
quem tem prestígio nas
organizações, veremos que é
valorizado quem é capaz de
resolver problemas e atingir
resultados. É o profissional
que tem competências como
ambição, visão e capacidade de
comunicação, mas não hesita
em tomar decisões duras e
difíceis. É o lado agridoce do
líder que estimula seus pares a
realizar e a fazer mais, a crescer
e a sair do desempenho apenas
satisfatório.

| VE | Quais são as
armadilhas do sucesso?
| BETANIA | Achar que ele
será eterno, por exemplo, ser
arrogante e não reconhecer o
mérito das pessoas que fizeram
parte da escalada. Ninguém
faz sucesso sozinho e, nesse
sentido, falamos de quem serviu
de inspiração, quem orientou
ou quem ajudou de alguma
forma. Todas essas pessoas
tiveram papel importante na
construção dessa história.
Há muitos profissionais que
atingem o sucesso e acham que
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são onipresentes, onipotentes e
oniscientes. É como se tivessem
que equilibrar várias bolas no ar:
cada uma representa o sucesso
profissional, a família, a carreira,
a saúde, a vida espiritual e
as relações sociais. Ou seja,
são muitas as dimensões que
precisam ser cuidadas e o
sucesso profissional não
pode minimizá-las.

| VE | O sucesso profissional
tem preço?
| BETAM IA | Como o mundo
corporativo está cada vez
mais competitivo, as pessoas
trabalham mais e acabam
não dedicando energia à vida
pessoal. Isso é uma cilada,
pois quando têm uma vida
corporativa muito intensa
não percebem que não estão
construindo boas relações.

| VE | Executivos e estresse
andam de mãos dadas?
| BETANIA | O estresse gerado
por algumas fontes de tensão
citadas podem apresentar seu
lado sol e seu lado sombra - ou
seja, ter conseqüências positivas
ou negativas -, dependendo da
intensidade e da forma como

causará impacto no indivíduo.
Num nível adequado, pode
significar equilíbrio e gerar
o prazer da realização. É o
caso do eustresse. Num nível
exagerado pode implicar na
descompensação do organismo
- esse é o distresse.

| VE | Do que os executivos
se orgulham e do que
não se orgulham?
| BETANIA | Eles se orgulham
do poder e da realização. De
serem competentes e fazerem
parte de uma construção
vitoriosa, que amplia a
possibilidade de deixar um
importante legado e de estar
no centro das decisões. Esse,
sem dúvida, é o lado positivo
do mundo corporativo. Ele
não se orgulha do discurso
da empresa ser diferente da
prática porque a ética é um valor
importante para eles.

| VE| Esse universo é
mais cruel com a mulher?
| BETANIA | As próprias
mulheres percebem que ainda
têm de lutar com mais afinco
do que os colegas homens
até chegar a uma posição de
destaque e ter reconhecimento.
Depois de conquistar o
cargo, a diferença não é tão
significativa. O grande desafio
delas é equilibrar vida pessoal
e profissional. Elas conseguem
conciliar as duas áreas, mas
é um processo no qual sofrem
mais. Um exemplo é a mãe
quando não vai à reunião da
escola dos filhos e se angustia.
Outro dilema aparece em
algumas mulheres que optam
por não ter filhos. Muitas, ao
chegarem aos 50 anos, se
arrependem e travam uma
luta contra o relógio biológico
- quase sempre sem sucesso.
Essas situações são
diferentes para o homem.

| VE | Há diferenças entre a
atuação de homens e mulheres
em posições de comando?
| BETANIA | Diferentemente
do que fala o senso comum

- de que são mais sentimentais
-, as mulheres nos cargos de
comando são tão racionais
quanto os homens. Essa é a regra
do jogo corporativo. Por outro
lado, elas tendem a ser mais
leais no sentido de prometer
e cumprir, ter uma relação de
mais fidelidade com a empresa
e aceitar ordens com menos
rebeldia que os homens.
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Text Box
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