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A vida é um grande ato solo. Nascemos sozinhos e sozinhos morreremos. Não estou falando de 
se estar ou não acompanhado nestas horas, mas que ninguém poderá viver nem morrer por 
nós. Somos como as estrelas do nosso firmamento. Quem as vê observa que vivem em 
constelações. Entretanto, um olhar mais preciso verá que cada uma está sozinha flutuando em 
sua jornada pelo cosmos.   
 
Este é um fato absolutamente democrático, pois a todos abarca. Porém para alguns a solidão é 
vivenciada de modo extremado, pois há um catalisador deste processo chamado poder.   
 
Ter poder é bom? Claro que é! E todos, de uma forma ou outra, o buscam. Ter poder é a 
possibilidade de influenciar o mundo que nos cerca, fazendo-o melhor (no mínimo para si 
próprio; no máximo para toda a humanidade). Ter poder nos propicia satisfazer diversos 
desejos, conhecer pessoas. Aliás, ter poder em momentos de bonança é bom. Distribuir 
benesses e fartura é embriagante.   
 
Contudo, quando é necessário usá-lo em momentos de crise, seu detentor sentirá o peso da 
solidão. O que fazer? Para onde ir? Demitir ou não? E, quanto maior o poder, maior sua 
responsabilidade e solidão. Quem olhar a bula observará em letras miúdas (que, muitas vezes, 
um ego entorpecido não enxerga) que ele tem uma série de contra-indicações e efeitos 
colaterais.   
 
É o que acontece com altos executivos. Já ouvi e presenciei muitas histórias ao longo de minha 
carreira. E aqueles que ocupam as principais posições de comando têm um sentimento em 
comum: a solidão. O que varia é como cada um lida com tal sentimento.   
 
Alguns se fecham de tal modo que ninguém os acessa. Conheço um presidente de empresa 
que teve um filho e ninguém de sua equipe ficou sabendo, nem mesmo sua secretária. Agora 
pensem: como não contar ou esconder a emoção da chegada de um filho?   
 
Outros, para fugir da solidão, mergulham no trabalho. E entram em pânico com o simples fato 
de pensarem na possibilidade de ficarem sozinhos, sem trabalho, nada para ler ou ouvir. Para 
eles, esse silêncio- do eu sozinho- é o pior barulho. Há ainda os que, para lidar com a solidão, 
tentam se anestesiar com brinquedos caros, sexo ou outros vícios.   
 
Ao chegar ao topo de uma corporação, tem-se uma meta e uma lista de valores. Tudo é muito 
etéreo e incerto. E é aí que entra a capacidade de ser presidente: lidar com incertezas e 
administrar suas implicações. Chico Buarque diz que é preciso saber "se nasci para enfrentar o 
mar ou ser faroleiro". Para ser presidente, é preciso enfrentar o mar. E não basta querer, tem 
que ter estrutura emocional, intelectual e física para fazê-lo. Os que não tiverem serão 
atirados às pedras.   
 
Para diminuir os riscos da profissão de presidente, as empresas de maior porte criaram 
sistemas de governança corporativa, onde normalmente se monta um conselho executivo, 
composto por acionistas e profissionais qualificados, com a função de criar um espaço para o 
diálogo. Entretanto, mesmo aí não há águas calmas, pois tem que se trabalhar com várias 
questões políticas, pontos de vista antagônicos e conflitos de interesse.   
 
Há ainda questões confidenciais e compartilhar, seja com quem for, é risco. Em casa, com a 
família, é muito complicado. Com os amigos, nem pensar.   
 
Não existe uma receita mágica para acabar com a solidão, mas algumas atitudes podem 
ajudar. A primeira delas é conhecer a si mesmo. Não adianta querer brincar de super-homem, 
é preciso compreender as suas limitações e fragilidades. É importante também as demais 
dimensões de si mesmo, valorizando outros papéis como os de pai, filho, amigo, cidadão, 
entre outros, e desenvolver as faces inexploradas- seu lado artístico, religioso, esportivo, etc. 
Mas talvez o mais eficaz seja encontrar pessoas com quem compartilhar.   
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