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No mundo dos negócios, o que mais temos lido nos últimos tempos é o desafio para encontrar 
talentos suficientes, nesse boom que as empresas brasileiras estão vivendo. Pesquisas 
publicadas na semana passada dão uma idéia da dimensão dos salários que atualmente estão 
sendo pagos para os executivos brasileiros, de primeiro e segundo níveis. Muitos salários 
anuais ultrapassam R$ 1 milhão. Por outro lado, isso tem um preço, que é a dedicação e o 
esforço que esses executivos devem ter com as empresas, criando o dilema do equilíbrio de 
vida.  
 
Desses profissionais se espera que sejam os super-homens, aqueles que não podem falhar, 
aqueles que todos os dias acordam com muita ansiedade, com uma agenda de 14 horas ou 
mais de trabalho, agenda que compreende obter resultados positivos diários, manter seus 
times motivados, ter sempre os clientes felizes, viagens e muitos outros compromissos 
importantes. A pressão pelo lucro que nos comprometemos com a corporação, a receita que 
deve aumentar a cada mês, a satisfação dos clientes que tem de ser cada vez melhor, assim 
como a satisfação dos colaboradores e a preocupação com a sustentabilidade, hoje bastante 
grande em todas as empresas.  
 
Infeliz daquele executivo que não atingir "todos" esses objetivos. Além de ter o seu bônus 
(que é uma parte muito significativa de sua compensação anual), diminuído ou perdido, 
sofrerá outros tipos de ameaça, como a perda daquela posição que tanto lutou para ocupar. 
Outra pressão sofrida nas empresas multinacionais é que o tão esperado bônus, em muitos 
casos, depende dos resultados de seus colegas das demais regiões do mundo.  
 
A pressão para manter cargos, salários e benefícios, além do "status", tem um preço, e as 
conseqüências é que vemos mais e mais pessoas ao nosso redor sendo assistidas por 
especialistas, por estarem iniciando ou já estarem no meio de algum colapso de saúde. São 
sinais que se manifestam de várias maneiras: falta de paciência, perda de apetite, comer em 
excesso, perda de sono, irritabilidade desde que inicia seu dia e até mesmo falta de apetite 
sexual. Médicos, clínicas e hospitais começam a especializar-se em preparar suas equipes para 
diagnosticar mais rapidamente o mal do século, que é o estresse, visto que na maioria das 
vezes a pessoa não percebe e, quando é diagnosticada, não aceita que isso esteja ocorrendo. 
Quase impensável, quanto menos aceitável!  
 
A atitude é sempre a mesma: sou forte e invencível, tenho mente e físico privilegiados, comigo 
nada disso acontece. Esse é o comportamento que na maioria das vezes se verifica nos grupos 
de pessoas muito exigidas. Aqui é que reside o grande perigo de pensar: lutei tanto para 
chegar neste ponto, e agora tenho que assumir que meus limites humanos foram exauridos.  
 
O tema tem sido bastante debatido, mas, claro, sempre usando a terceira pessoa, quase 
nunca assumindo que todos nós que estamos no mundo dos negócios estamos passando ou 
prestes a passar por este mal que teve início no século passado e que dará ainda muito que 
falar neste século. Então, o que fazer? Como podemos, de maneira preventiva, minimizar 
essas pressões que sentimos todos os dias? Como viver todos esses desafios e manter sua 
vida familiar, suas relações com amigos, com as comunidades que você participa, sem 
percalços e continuar desfrutando e sendo feliz em todos esses ambientes e papéis que você 
tem ou deveria ter?  
 
Nada fácil, mas nada impossível, vamos discutir algumas saídas para viver tudo isso e manter-
se saudável (alma, coração, físico, mente). Inicie perguntando se você tem um amigo, aquele 
que você pode falar de tudo, abrir seu coração, sua alma. Outra alternativa é encontrar uma 
organização que tem como objetivo ajudar as pessoas a se tornarem pessoas melhores e mais 
felizes. Em sua maioria, essas organizações não têm objetivos lucrativos, têm muita 
credibilidade e realmente oferecem ambientes onde podemos encontrar pessoas mais elevadas 
espiritualmente. Dependendo da situação e nível de estresse, talvez por um bom tempo seja 
muito importante considerar ajuda profissional.  
 



Como andam seus hobbies? O ideal é que sejam aquelas coisas de que você gosta, que te 
permite desligar tudo e permitir que sua mente esteja centrada, naquele momento, naquilo 
que te traz prazer. E a família? Como andam suas ações no sentido de curti-los? Os momentos 
em que estão juntos são de qualidade, ou simplesmente obrigação de estar presente? Vá ao 
cinema, ao teatro, aos restaurantes de que sua família gosta, pratique esportes, se possível 
conciliando o gosto de todos.  
 
Os amigos ainda existem? Ou apenas lembranças? Aqueles que agora já não chamam mais de 
amigos e sim os colegas, os colegas da faculdade, os colegas de infância, os colegas das 
peladas, vale a pena listar alguns e tentar revê-los, também é importante se aproximar dos 
que estão a sua volta e que você não percebeu ainda que alguns deles podem ser amigos. E o 
seu corpo? O cuidado da saúde física é tão importante como cuidar da alma e espírito, 
portanto praticar atividade física é considerado obrigatório, além do que é um grande 
motivador para você sentir-se bem e gostar mais de você.  
 
Mente e corpo precisam ser cuidados, lembre que sua longevidade depende dos dois fatores, 
você pode viver mais de 100 anos, depende somente de você. Procuramos viver mais e muito 
saudáveis, mas de nada adianta tudo isso se você não for feliz.  
 
Todos podem ser felizes, não importa o cargo ou sua compensação financeira, apenas tenha 
consciência que ser feliz é mais importante. O bom mesmo é ter equilíbrio, se você é uma 
pessoa que se realiza com o trabalho, que bom. Apenas não esqueça de viver o todo, não 
deixe para quando envelhecer e arrepender-se de não ter vivido outras experiências. Afinal, 
dinheiro, quando bem usado, pode realizar muitos de seus sonhos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 set. 2008, Primeiro Caderno, p. A3. 


