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Dias atrás eu li no "Financial Times" que administradores coreanos andam entrando em 
caixões e se fingindo de mortos como parte de um treinamento. Em muitos anos que já passei 
estudando essas coisas, eu freqüentemente me deparo com cursos tão deploráveis que de fato 
deixam os administradores com vontade de estarem mortos. Mas fingir-se de morto supera 
tudo o que os homens de negócios precisam fazer em nome do auto-aperfeiçoamento.   
 
No entanto, na Coréia do Sul 50.000 administradores já fizeram esse curso, e cada um deles 
teve que escrever um testamento, lê-lo em voz alta, colocar uma túnica mortuária, entrar em 
um caixão e ter a tampa fechada. O curso da morte se mostrou tão popular que os 
organizadores o estão levando para outros países.   
 
Mesmo assim, enquanto lia sobre esse show de aberrações estrangeiro, eu me lembrava da 
vida que tinha em casa. Desde que conheço meu marido, ele periodicamente inventa de jogar 
o jogo do imagine-seu-próprio-funeral. Ele gosta de pensar em mim recém-viúva e cercada 
por nossos filhos na igreja. Ele imagina o vazio que vai deixar para trás e seus olhos se 
enchem de lágrimas. Então, ele assovia sua música favorita, "Box of Rain", do grupo Grateful 
Dead (bem apropriado), que ele quer que seja tocada em seu funeral. As únicas coisas que 
ficam faltando nesses devaneios são o suporte de caixão e a mortalha.   
 
Stephen Covey, autor de "The Seven Habits of Highly Effective People" aprovaria isso. Em seu 
livro ele instrui o leitor a sentar-se tranqüilamente e se imaginar participando de um funeral. 
Ele precisa imaginar as flores e os rostos das pessoas. Então, ele precisa espiar dentro do 
caixão e ver que o corpo que está lá dentro é o seu.   
 
Eu, particularmente, empaco neste ponto; mas Covey exorta o leitor a continuar e a sacar uma 
caneta e escrever uma série de discursos fúnebres sobre si mesmo, que serão feitos por um 
membro da família, um amigo, um colega e assim por diante.   
 
Embora Covey, meu marido e os administradores coreanos compartilhem a mesma fantasia 
medonha, eles estão tentando extrair coisas diferentes dela. O ponto em questão do exercício 
coreano é desencorajar os funcionários a se matarem em números tão grandes. Não sou 
especialista em suicídios- um grande problema na Coréia do Sul-, mas certamente se você 
quiser se matar terá de estar muito deprimido. E deitar-se em um caixão de madeira por cinco 
minutos provavelmente não resolverá isso.   
 
Para o meu marido, a fantasia fúnebre é mais simples: é sobre ter uma projeção prazerosa. 
Nisso, a fantasia é totalmente bem sucedida- para ele. Não funciona para mim, uma vez que 
prefiro fazer projeções de outras formas- mas para ele parece dar certo todas as vezes.   
 
Para Covey, o exercício fúnebre é sobre viver melhor, e a redação de discursos fúnebres tem o 
intuito de ajudar você a elaborar melhor o que quer na vida, quem você quer ser e quais são 
seus valores. No papel isso pode fazer algum sentido, e explica porque o livro já vendeu 10 
milhões de cópias. Mesmo assim, na prática isso me parece uma maneira mórbida, auto-
indulgente e absolutamente sem sentido de descobrir alguma coisa valiosa sobre nós mesmos.   
 
Pensar na morte geralmente encoraja as pessoas a surgirem com filosofias escapistas sobre a 
vida. A pior- e mais comum- é: "Ninguém jamais disse no leito de morte 'eu gostaria de ter 
passado mais tempo no escritório'".   
 
Isso é ruim por dois motivos. Primeiro, porque é uma balela sentimental. Toda vez que alguém 
diz isso, você sabe que um sermão chato sobre o equilíbrio trabalho/vida vai acontecer.   
 
Isso também é quase que certamente falso. Como saberemos que ninguém jamais disse isso 
em seu leito de morte? As pessoas dizem todos os tipos de coisas peculiares quando estão 
morrendo. Se George V pôde partir desta para a melhor dizendo "Bugger Bognor", eu aposto 



que alguém já disse alguma coisa sobre querer passar mais tempo no escritório. O que há de 
errado com isso?   
 
Venho pesquisando as coisas que as pessoas realmente dizem antes da dar o último suspiro e 
o que consegui até agora foi uma mistura. Não tive sucesso na busca das palavras exatas que 
estava procurando, mas encontrei alguns exemplos que chegam bem perto. P.T. Barnum, o 
empresário circense, disse: "Qual foi a renda no Madison Square Garden hoje?". Isso 
certamente equivale a ele querer dizer que gostaria de estar no escritório naquela hora. E 
porque ele teve aquela atitude com a renda de seus espetáculos, não surpreende que seu 
legado continue: seu nome está até hoje nas laterais das tendas circenses.   
 
Mas o meu favorito é hoteleiro Conrad Hilton. Em seu leito de morte lhe perguntaram se ele 
tinha alguma recomendação. Ele disse: "Deixem a cortina do banheiro do lado de dentro da 
banheira."   
 
São últimas palavras fantásticas. Muitas poças de água, que provocam manchas escuras 
horrendas no teto do andar de baixo, teriam sido evitadas se esta dica simples estivesse sendo 
seguida nessas décadas todas após sua morte.   
 
Minha suspeita é de que a morte, ou a possibilidade dela, real ou imaginária, tem pouquíssima 
coisa a nos dizer sobre o ambiente de trabalho. Todos nós temos que trabalhar. Todos nós 
vamos morrer. Pensar no segundo ponto não muda a realidade do primeiro.   
 
Tive um amigo que morreu de câncer há não muito tempo. Ele trabalhou até duas semanas 
antes de morrer, não porque estava expressando uma visão de leito de morte sobre o 
equilíbrio trabalho/vida, e sim porque o trabalho era parte de sua vida. Enquanto ele foi 
fisicamente capaz, ele quis continuar levando sua vida da mesma maneira de antes de ficar 
doente. Ele descobriu uma coisa sobre a vida: a melhor maneira de viver é não pensar na 
morte.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 ago. 2008, Eu & Carreira, p. D10. 


