
Os executivos brasilei-
ros dedicam 67% de
seu tempo ao traba-
lho, 11 horas diárias.
Do pouco restante,
19% é dedicado à fa-
mília e apenas 14%
gasto com a vida pes-
soal. Apesar de tanta
correria, engana-se
quem pensa que eles
estejam insatisfeitos:
91% declaram-se feli-
zes.

)s dados compõem
o perfil do executivo
brasileiro, homens e
mulheres, traçado pe-
lo Ipsos para a revista
Exame. Para o estudo,
foram realizadas duas
pesquisas qualitativas
e uma quantitativa,
com mais de 500 pre-
sidentes, vice-presi-
dente, diretores e ge-
rentes sêniors de São
Paulo, Rio de Janeiro,
Curitiba e Recife. Se- Caldlni
gundo o levantamen-
to, a maioria desses profissio-
nais é composta por homens
(78%), com idade média de 41
anos; 76% são casados e 71%
têm filhos.

A rotina é puxada o ano
todo. Ainda assim, 39% não ti-
ram férias regularmente: 18%
saem uma vez a cada dois
anos; 13%, menos de uma vez
a cada dois anos, e 8% nunca
saem. Quando não estão traba-
lhando, atividades físicas, de
lazer e culturais disputam es-
paço na apertada agenda desse
profissional. "O tempo livre é
gerido com muita atenção e
cuidado", diz Alexandre Cal-
dini, diretor-superintendente
da Unidade de Negócios e Tec-
nologia da Editora Abril, que
edita a Exame.

Ele destaca como uma sur-

tempo livre é gerido com cuidado

presa, 91% dos entrevistados
dizerem-se felizes, apesar da
vida atribulada. "Eles decla-
ram ter feito a escolha certa e
estarem satisfeitos por ter po-
der de influenciar as decisões e
as mudanças de alguma coisa,
de poder expor sua visão, de
liderar equipes", diz.

No tão esperado fim de se-
mana, a pesquisa aponta que é
a hora de descansar em casa e
ir ao clube com a família (53%
no total, em ambos os casos).
Entre as atividades culturais,
as preferidas de ambos os se-
xos são ouvir música (80%) e
assistir a fitas de vídeo/DVD
(68%). Passeios fora de casa
são deixados para segundo pla-
no. "O executivo tem culpa
por dedicar pouco tempo à
família. Quando pode, preci-

Divulgação
sa recuperar o tempo
perdido", afirma Cal-
dini. Os últimos luga-
res no ranking nesse
quesito são freqüentar
museus e exposições
e ir a concertos (30%
e 13%, respectivamen-
te). Homens e mulhe-
res destoam nos gostos
quando o assunto é ler
livros para fins profis-
sionais e de lazer. Nos
dois casos, o interesse
delas é maior.

Os exercícios físicos
também têm sua vez.
Cinqüenta e oito por-
cento disseram fazer
caminhadas e 31%,
praticar esportes indi-.
viduais. As mulheres
são maioria apenas no
quesito fazer ginásti-
ca em academia (34%,
contra 26% dos ho-
mens).

Um dado interessan-
te: cozinhar é uma
atividade comum aos

executivos, tanto para amigos
(30%) e em situações especiais
(32%) quanto no dia-a-dia. Em
todos os casos, como era de
se esperar, as mulheres são
maioria. A maior proporção é
no último caso (dia-a-dia), em
que 51% delas vão para o fogão
- eles somam 18%.

A análise da relação do exe-
cutivo com o consumo aponta
que ele é um comprador cri-
terioso. Em itens pessoais e
profissionais, o planejamento
destaca-se com folga da im-
pulsividade. "É natural que ele
seja criterioso, não entre em
qualquer negócio, já que está
por trás do balcão. Ele já sai
de casa certo do que deseja
comprar e é pouco vulnerável
ao ponto-de-venda", explica
Caldini.
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