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Todo executivo passa boa parte do seu tempo fazendo planos e desenvolvendo estratégias 
para seus negócios. Afinal, o sucesso de sua empresa não vem de lances de sorte, mas é fruto 
de muita análise. Sem diretrizes bem definidas, há apenas desperdício de recursos e de tempo. 
E o mesmo vale para a vida pessoal. Não é raro encontrar profissionais que, mesmo tendo 
alcançado os postos mais altos de suas carreiras, se dizem insatisfeitos com o próprio 
trabalho. Esse é um indício de que o planejamento pessoal foi negligenciado.  
 
Para o responsável pela área de desenvolvimento humano da consultoria Robert Wong, André 
Alfaya, os executivos e empresários costumam se preocupar tanto com o desempenho 
profissional que acabam adiando decisões importantes relacionadas à sua vida pessoal. 
"Qualquer grande empresa sabe claramente quais são seus valores e suas metas, mas as 
pessoas não fazem o mesmo em relação às suas vidas", comenta Alfaya. "Muitas vezes elas 
desconhecem quais são seus talentos, vocações e em que precisam melhorar."  
 
Segundo o consultor, ao definir os rumos de suas carreiras, muitos se deixam influenciar por 
fatores externos - como valores sociais e informações divulgadas pela mídia -, esquecendo-se 
de sua essência. Por isso, é necessário que o profissional tenha um tempo para si. "Tenho 
clientes que são presidentes de empresa, possuem um belo carro importando e se sentem 
infelizes", conta Alfaya. "Quando investigam seus valores pessoais, percebem que possuem 
coisas que não estão diretamente ligadas àquilo que aspiram".  
 
Para evitar esse tipo de situação, o executivo precisa realizar o que Alfaya chama de "viagem 
interior". Visando auxiliar os profissionais, a consultoria usa várias técnicas, como o uso de 
perguntas que provoquem reflexão sobres os valores de cada um. Uma das questões é sobre o 
que irrita profundamente o executivo. Quando tal desconforto ocorre, é um sinal de que algum 
valor pessoal foi ferido. Do mesmo modo, quando algo alegra a pessoa, algum valor interno foi 
tocado. Ter clareza sobre esses aspectos faz toda a diferença, tanto em uma reunião difícil 
quanto diante de um impasse familiar.Outra técnica utilizada pelos consultores é a 
identificação dos chamados role models, isto é, os indivíduos que são vistos como modelos 
pelo executivo. "A partir do momento em que ele se questiona sobre os motivos pelos quais 
admira determinadas pessoas - se por características relacionadas à vida familiar, se por suas 
qualidades profissionais, etc -, descobre mais sobre suas motivações", detalha.  
 
Até a conhecida "Análise Swot", utilizada pelas empresas como ferramenta de planejamento 
estratégico, pode ajudar o profissional a mapear suas competências. O sistema permite 
verificar quatro elementos de um empreendimento: seus pontos fracos e fortes (competências 
internas) e quais são as oportunidades e ameaças geradas pelos ambiente de negócios 
existentes (elementos externos). O modelo pode ser facilmente transposto para a vida 
pessoal. Basta que o executivo reflita sobre as suas habilidades, descobrindo quais precisa 
desenvolver e as relacione com o que o mercado procura ou rejeita.  
 
Marca pessoal  
 
A empresária Márcia de Luca está passando por um momento de transformação na sua vida 
profissional, provocado pela aposta na importância do autoconhecimento. Fundadora do Centro 
Integrado de Yoga, Meditação e Ayurveda (Ciymam), há quatro meses ela repensa sua 
atuação profissional. "O meu foco não estava direcionado àquilo que eu poderia fazer de 
melhor", admite. "Estou analisando meus valores e competências e, com base nisso, 
desenvolvendo minha marca pessoal.". Após a conclusão do processo, seu empreendimento 
ganhará um novo nome: Márcia de Luca Filosofia do Bem Viver.  
 
Evidentemente, para se considerar feliz no trabalho, nem todo profissional precisa transformar 
o próprio nome em marca. Mas, em qualquer hipótese, não se deve deixar os valores pessoais 
do lado de fora do escritório. Caso contrário, o resultado é frustração e falta de engajamento. 
Para isso, é fundamental refletir sobre onde se quer chegar e o quê é realmente importante 
para a pessoa - não só para o executivo.  



 
Isso significa que, em qualquer empreitada, deixar a vida pessoal de lado é garantia de 
fracasso. "Não dá para esquecer família, lazer e saúde, por exemplo", observa Alfaya. "Esse 
comportamento se mostrará um erro terrível no longo prazo.". Para ilustrar a necessidade de 
dar a devida importância ao aspecto pessoal, o consultor lembra de como se deve usar as 
máscaras de oxigênio dos aviões em caso de acidente: é preciso colocá-la primeiro em si 
mesmo e só depois nas crianças. A metáfora é imediata: um profissional que não está bem 
não consegue ajudar nem as pessoas que o rodeiam nem a própria empresa.  
 
Segundo Alfaya, o autoconhecimento é fundamental também por ser o ingrediente básico da 
autoconfiança. "Conhecendo-se, o profissional saberá quais desafios pode ou não enfrentar. 
Terá consciência do que fazer para superar certos obstáculos. Trata-se de uma característica 
fundamental para a tomada de decisões", afirma, lembrando de uma pensamento que costuma 
ouvir de Robert Wong: as pessoas são contratadas por suas competências técnicas, mas são 
demitidas por suas incompetências pessoais.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 31 out., 1 e 2 nov. 2008, Empresas & Negócios, 
p. C9. 


