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Um estudo exclusivo feito por Exame mostra que o executivo brasileiro trabalha demais, 
sente-se pressionado e mal vê a família - mas é feliz. 
 
Ao final de uma pesada semana de trabalho, após dois dias em São Paulo e dezenas de 
reuniões a portas fechadas sobre as operações da Amil, Edson Bueno, dono e presidente da 
empresa, pendura seu terno e ruma para a quadra de tênis que mandou construir no bairro 
carioca do Recreio dos Bandeirantes. O momento, aparentemente de lazer, é na verdade uma 
reunião disfarçada. Do outro lado da rede não está um amigo, mas um de seus executivos, 
com quem, além de jogar, Bueno discute a estratégia de sua companhia de planos de saúde. 
Enquanto isso, José Carlos Grubisich, presidente da Braskem, sairá do escritório direto para 
jantar com algum cliente ou fornecedor e falar de trabalho, depois de uma jornada de mais de 
12 horas no comando da maior petroquímica brasileira. Neste mesmo resto de semana, no 
saguão de um aeroporto, depois da última de suas quatro viagens semanais de avião, o 
presidente da Brasil Telecom, Ricardo Knoepfelmacher, mais conhecido como Ricardo K, liga 
para a filha, que mora com a mãe. Quando diz onde está, a menina de 10 anos pergunta, 
intrigada: "Pai, pára de me enrolar. Onde é que você mora de verdade?" Apesar do pouco 
tempo para a família e da intensa pressão por resultados, nenhum deles reclama da vida. Pelo 
contrário. Querem mais. 
 
As histórias desses três presidentes ilustram à perfeição os resultados de uma pesquisa 
exclusiva feita pelo instituto Ipsos Marplan a pedido de EXAME. Trata-se de um dos mais 
completos estudos já feitos sobre o perfil do executivo brasileiro. De março a novembro de 
2006, o instituto entrevistou altos gerentes, diretores, vice-presidentes e presidentes de 
empresas para saber quem são, como vivem, como se sentem e com o que sonham (veja 
quadro na página ao lado). No total, foram ouvidos 500 executivos de todo o país. O retrato 
produzido por esse estudo, EXAME: Executivos do Brasil, mostra um profissional disposto a 
abrir mão do tempo passado com a família e das horas de lazer em nome do que considera 
sua missão: fazer diferença na companhia e ajudar a mudar a vida das outras pessoas. A 
conclusão é curiosa. Em vez de resmungar pelo tempo perdido e ansiar pela aposentadoria, o 
executivo brasileiro se vê como uma espécie de herói corporativo, cujo sacrifício vale tanto 
mais a pena quanto maiores forem os desafios que se apresentem. "É como se eles anulassem 
o que há de ruim no cotidiano, e só passasse a valer o lado heróico da profissão", diz Daina 
Ruttul, diretora nacional da Ipsos Marplan e responsável pelo estudo. 
 
Essa análise ajuda a entender um dos dados mais surpreendentes da pesquisa. Quando 
perguntados se são felizes, incríveis 91% dos executivos disseram que sim. A proporção é 
muito maior do que a registrada em enquetes semelhantes feitas com o público geral, como a 
realizada ano passado pelo Datafolha, em que 76% dos brasileiros ouvidos se declararam 
felizes. Dez anos antes, o índice era ainda menor, de 65%. Claro, muitos dos que responderam 
"sim" à pergunta estão longe, muito longe, de ser verdadeiramente felizes. Mas esse não é o 
ponto em questão. Talvez ainda mais importante que saber se a resposta é verdadeira ou não 
é entender como os executivos brasileiros se enxergam no espelho -- é aí que os números 
ganham força. "Para esses executivos, vestir a camisa da felicidade é tão importante quanto 
vestir a camisa da empresa. Quem adota essa postura acredita que só a convicção da 
felicidade já é um passo importante para o bem-estar", diz o psicanalista Contardo Calligaris, 
que analisou os dados do Ipsos Marplan. "Isso não quer dizer que eles não sejam 
verdadeiramente felizes. Nossa qualidade de vida depende muito da narrativa que construímos 
sobre ela. Se acharmos nossa vida banal, qual a importância de nossas realizações?" 
 
E ter uma vida banal é justamente o que os executivos brasileiros não querem. Para 86% dos 
entrevistados, quanto maior o desafio, maior seu sentimento de realização. No dia-a-dia 
desses profissionais, o que mais dá prazer é resolver problemas (33%) e apresentar bons 
resultados (26%). O presidente da Braskem, José Carlos Grubisich, é um desses apaixonados 
por desafios. Com 20 anos de carreira na Rhodia, abandonou um posto na matriz, na França, 
para criar uma nova empresa no Brasil. Sua missão, na época, era unir seis petroquímicas dos 
grupos Odebrecht e Mariani.  



"A idéia de criar uma grande empresa para deixar uma marca na economia brasileira me 
conquistou", diz Grubisich, que agora quer tornar a Braskem uma das mais importantes 
petroquímicas do mundo. Ele descansa trabalhando. Nos finais de semana, se dedica a outro 
hobby igualmente ambicioso: a criação de gado nelore com alto investimento em 
melhoramentos genéticos. "Para mim é impossível separar o profissional do pessoal." Segundo 
especialistas, os profissionais mais bem-sucedidos são aqueles que conseguem integrar de 
forma harmoniosa trabalho e vida pessoal. "São aqueles que não vão parar de trabalhar 
mesmo que ganhem na loteria amanhã", diz Olga Loffredi, presidente da Landmark Education, 
consultoria especializada em recursos humanos. 
 
De acordo com a pesquisa feita por EXAME, o envolvimento com o trabalho é tão intenso que 
outro mito cai por terra: o da insatisfação das mulheres que chegam ao topo. Entre as 
executivas ouvidas pelo Ipsos Marplan, nenhuma -- absolutamente nenhuma -- declarou não 
se sentir feliz na profissão. "Elas já passaram por tantos obstáculos para chegar aonde 
chegaram que ter resistido já provoca uma intensa satisfação", diz Daina, do Ipsos Marplan. A 
história de Christianne Rego, de 39 anos, diretora de inovação da Pepsico do Brasil e mãe de 
três filhos pequenos, endossa essa interpretação. Por exigência do posto que ocupa, em três 
ocasiões ela passou o dia do aniversário das crianças viajando. "Paguei um preço para 
continuar crescendo profissionalmente. Mas acho que consegui resolver bem esses dilemas e 
nunca pensei em abandonar minha carreira. Meu trabalho define o que sou. E estou feliz 
assim", diz Christianne, que não abre mão de levar as crianças à escola de manhã e colocá-las 
para dormir à noite, quando não está viajando. "Toda mulher que trabalha muito tem culpa. O 
importante é saber lidar com isso." Com base nas entrevistas, os pesquisadores chegaram à 
seguinte conclusão: para executivos que passam quase o tempo in teiro longe da família, a 
maior fonte de estímulo é a sensação de alcançar objetivos -- e, com isso, ser visto como 
modelo pelos filhos. Na vice-presidência de uma unidade de negócios da DuPont para a 
América Latina, Ingrid Whale já teve de levar o filho de 2 meses para uma reunião na 
Argentina e amamentá-lo nos intervalos. Hoje Ingrid só organiza a vida da família porque tem 
a ajuda de uma "gerente", uma ex-babá que faz compras, acompanha o dever de casa de seus 
dois filhos adolescentes e até os leva ao médico se necessário. "Meus filhos sempre me viram 
assim. Para o que realmente importa, sempre estive presente", diz, sem traço de angústia na 
voz. 
 

Os resultados da pesquisa 

Algumas das descobertas do instituto Ipsos 
sobre o executivo brasileiro 

Quem é 

Homem 78% 

Casado 76% 

Tem filhos 71% 

Fez curso superior 68% 

Trabalha (por dia) 11 horas 

Comanda equipes há pelo menos cinco 
anos 

64% 

É feliz 

Sim 91% 



Não 9% 

Como divide o tempo 

Trabalho 67% 

Família 19% 

Vida pessoal 14% 

Vive sob pressão 

Muita pressão 41% 

Alguma pressão 41% 

Não se sente pressionado 18% 

Principais conclusões 

Os executivos têm um aguçado senso de missão: 

Para 90% dos entrevistados, os momentos 
difíceis foram necessários para crescer na carreira 

E para 86%, quanto maior o desafio, maior o 
sentimento de realização 

Fonte: Instituto Ipsos, Pesquisa Executivos do 
Brasil, 2006 

 
No caminho até o topo, poucos atributos são tão essenciais quanto a capacidade de resistir à 
pressão. Apenas 18% dos entrevistados disseram não se sentir pressionados no trabalho, e 
mais de 90% afirmam que as dificuldades foram importantes e até necessárias em sua 
carreira, uma espécie de seleção natural que os prepara para crescer - a diferença entre 
sucesso e fracasso é descobrir uma forma de amenizar a pressão cotidiana. O carioca Juliano 
Martins, de 30 anos, diretor de marketing de equipamentos para escritório da Xerox, diz saber 
exatamente o que é isso. No último ano e meio, ele foi promovido três vezes. Martins trabalha 
mais de 12 horas por dia e não tira férias há mais de dois anos. Workaholic assumido, faz ioga 
em casa duas vezes por semana para aliviar o peso do estresse. "Se o ritmo na empresa 
estiver muito pesado, a aula se concentra na respiração. Se for mais tranqüilo, os exercícios 
são de alongamento e flexibilidade. Ajuda, e muito", diz. Não que a pressão o incomode. 
Martins apenas recupera o fôlego para alçar vôos mais altos. "Quero ser presidente até os 40 
anos", afirma ele. 
 
Essa maneira otimista de encarar os notórios desafios que nascem na vida de executivo é vista 
como um risco por especialistas. A obsessão por atingir metas pessoais e superar desafios 
aparentemente intransponíveis pode resultar numa brutal decepção - no fim das contas, a vida 
profissional pode terminar em frangalhos, assim como as relações com a família. Isso para não 
falar na saúde. "As pessoas pensam que estão administrando bem suas carreiras, mas estão 
tão obcecadas com trabalho que ignoram qualquer sinal de alerta", diz Richard Boyatzis, 
professor de comportamento organizacional da Case Western Reserve University, no estado 
americano de Cleveland. "Elas só percebem que foram longe demais quando sofrem um 
ataque do coração ou quando a família sai de casa." Como muitos outros de sua estirpe, 
Ricardo K, da Brasil Telecom, parece ignorar tais alertas. O executivo passa quase sete dias da 
semana em hotéis, trabalha em Brasília, despacha em outras oito capitais e viaja 
rotineiramente ao exterior - sempre lendo os e-mails no BlackBerry, mesmo nos raros 



momentos que passa em sua casa, em São Paulo. Para diminuir o afastamento da família, ele 
costuma levar mulher e filhos nas viagens de negócios para emendar finais de semana e 
feriados. "Trabalho muito, mas com prazer", diz Ricardo K. "É uma delícia enfrentar desafios 
tão grandes."  
 
Fonte: Exame, ano 41, n. 5, p. 158-163, 28 mar. 2007. 
 


