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REALIZAÇÃO TOTAL
Trabalho X vida pessoal = sacrifício. Incomodado com essa equação, Stewart
Friedman criou uma avaliação em que o voto da família eqüivale ao dos chefes

POR C A M I L A HESSEL

Após uma semana de licença-pa-
ternidade, o professor america-

no Stewart Friedman se viu de volta
à sala de aula em Wharton. Diante de
uma turma de MBA preparada para
discutir motivação e sistemas de re-
compensa, ele não conseguia tirar da
mente a figura de seu primeiro filho.
Decidiu, então, dividir a experiência
com os alunos e lhes fazer a pergunta
que não tirava da cabeça desde que teve
Gabriel em seus braços pela primeira
vez: "É nossa responsabilidade criar
ambientes de trabalho que auxiliem a
desenvolver as novas gerações?". Nas-
cia ali uma linha de pesquisa que seria
desenvolvida ao longo de 20 anos e
que culminou na publicação, em julho
passado, de Total Leadership - BeaBet-
ter Leader, Have a Richer Life ("Lideran-
ça total - seja um líder melhor, tenha
uma vida mais completa", que deve ser
lançado no Brasil até o final do ano).

Calcado em exercícios de auto-re-
flexão, o livro sintetiza o método de-
senvolvido por Friedman - hoje pai de
três filhos - para auxiliar as pessoas a
alinhar os diferentes objetivos de vida

e buscar resultados que sejam signi-
ficativos para todos eles, em busca de
realização pessoal. Em muitos aspec-
tos, o processo é similar ao da terapia,
visto que requer uma completa imer-
são nos próprios valores, uma análi-
se dos eventos mais significativos da
história de vida e conversas francas
com as pessoas mais importantes nos
diferentes círculos de relacionamen-
to. Psicólogo especializado em gestão
organizacional, conselheiro pessoal
de líderes importantes como Al Gore
e Jack Welch, Friedman afirma que
sua metodologia guarda semelhanças
importantes com a terapia individu-
al, mas que opera num contexto mais
amplo. "Enquanto a terapia trata de
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questões individuais, a Liderança
Total trata do indivíduo no trabalho,
na família e na sociedade", disse em
entrevista a Época NEGÓCIOS por
telefone, de sua casa na Filadélfia.

Para que possa identificar cla-
ramente as próprias aspirações sem
esquecer nada, o professor sugere
pensar os próprios objetivos dividin-
do-os em quatro domínios. O primeiro
é o pessoal: aqui devem ser conside-
radas questões relacionadas à mente,
ao corpo e ao espírito. O segundo ê o
familiar, que compreende tanto o re-
lacionamento com cada membro da
família quanto as responsabilidades
em casa. O terceiro é o social, por en-
volver as relações de amizade e tam-
bém de cidadania. Há, finalmente, a
dimensão profissional, que Friedman
recomenda que seja sempre proje-
tada a longo prazo, não apenas no
papel e no cargo que se exerce hoje.
"Essa divisão possibilita enxergar
claramente as conexões e os conflitos
que existem em cada um dos quatro
domínios", diz Friedman. "A partir
daí, o método fornece instrumentos
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para identificar maneiras de conectar
as diferentes partes e harmonizá-las."

Segundo afirma, a idéia de equi-
líbrio, que remete a uma balança com
dois pratos, é contraproducente quando
se fala em realização pessoal. Primeiro
porque pressupõe que a dedicação a um
determinado aspecto só possa ocorrer
em detrimento de outro. Quanto mais
atenção se der à vida pessoal, mais o
trabalho ficará prejudicado e vice-ver-
sa. Segundo, porque assume que as
diferentes áreas da vida têm a mesma
importância para todas as pessoas.
Para Friedman, um quarteto de jazz é
a metáfora mais adequada para ilus-
trar o que o modelo de Liderança Total
propõe. Ao harmonizar os diferentes
instrumentos é possível compor uma
melodia rica e complexa. "Talvez, em
determinado momento da partitura,
haja um solo do saxofone, mas as parti-
cipações do trompete, do piano e da ba-
teria é que adicionam riqueza à música.
Um não precisa ficar em silêncio para
que o outro possa tocar", diz Friedman.
Seguindo esse espírito, cada um dos
quatro domínios tem de se beneficiar
para que haja realização efetiva.

A primeira aplicação prática do mo-
delo foi realizada no início da década. Foi
em 1999, quando a Ford contratou Fried-
man para montar uma universidade
corporativa. Ele tirou uma licença não

remunerada de Wharton e passou dois
anos e meio como executivo da monta-
dora, coordenando uma equipe de 50
pessoas, que criou programas de de-
senvolvimento de lideranças aos quais
foram submetidos cerca de 2,5 mil ge-
rentes. Passaram pelo Liderança Total
200 gerentes de nível médio e com alto
potencial. No início dos quatro meses de
curso, os profissionais eram avaliados
por seus chefes, subordinados, maridos
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ou esposas, filhos e amigos mais próxi-
mos. Eles construíam seus projetos de
mudança com base no desempenho atri-
buído por cada um desses interlocutores.

Um dos aspectos que mais atraiu a
Ford foi a premissa de que, ao harmo-
nizar suas vidas, os executivos produ-
ziriam mais e melhor. Os resultados
da primeira turma de 35 gerentes com-

provavam isso. Ao final de um ano, as
mudanças promovidas renderam US$
5,8 milhões em reduções de custo, US$
700 mil em novas receitas e US$ 500
mil em ganhos de produtividade. Além
disso, os profissionais melhoraram
seus relacionamentos com clientes e
colegas e passaram a se sentir mais sa-
tisfeitos com suas carreiras. Também
se declararam mais conectados às suas
famílias e comunidades, especialmente
porque as envolveram em seus proces-
sos de mudança. (Um diretor de marke-
ting, mal avaliado pelo filho, organizou
uma excursão de sua turma ao centro
de tecnologia da Ford. Foi a maneira que
encontrou para se aproximar do filho.)

Hoje, o curso de Liderança Total
que Friedman oferece nos cursos de
MBA de Wharton é bastante disputa-
do. Quando se matriculam, os alunos
se comprometem a dividir todo o pro-
cesso com seus colegas de classe. Com-
partilhar as descobertas e os desejos
de mudança, aliás, é um dos aspectos
decisivos para o sucesso da transfor-
mação. Diz Friedman: "Você pode até
escalar uma montanha sozinho, mas
se fizer isso acompanhado por pessoas
em quem confia e que podem colaborar,
a missão se torna muito menos árida".

Text Box
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