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O sacrifício em nome dos resultados e das metas da empresa sempre vale a pena, mesmo que 
isso envolva a família, os amigos e a saúde. Férias de 30 dias? Insanidade. Como a equipe vai 
sobreviver? O descanso deve ser picado ao longo do ano. Já o celular corporativo nunca pode 
ser desligado. E se o cliente ligar da Europa? No mundo globalizado, é necessário se adaptar a 
todos os fusos horários. 

Verifica-se que não é mais permitido ser simplesmente você mesmo. Existem hoje cursos para 
se sair bem em entrevistas de emprego. As pessoas são treinadas para aparentarem super 
profissionais, de forma que comparecem a processos seletivos com respostas feitas e gestos 
pré-concebidos. 

Mundo doente 

Alguém já parou para pensar nos sacrifícios que estão sendo feitos pelo ser humano, em nome 
do emprego? "O mundo corporativo está doente", garante a psicanalista e diretora executiva 
da Lens & Minarelli, Mariá Giuliese, autora do livro "Será mesmo que você nasceu para ser 
empregado? - O mal estar no mundo corporativo", publicado pela Editora Gente. 

Mariá lembra que o mercado de trabalho está cada vez mais desorganizado, focado 
predominantemente em resultados, metas e lucro. As questões humanas estão sendo 
abandonadas, aos poucos. "Existe uma competitividade dentro das empresas e também fora 
delas, no mercado de trabalho", diz. "Exige-se que as pessoas estejam sempre superando seus 
limites, sempre fazendo mais e melhor. Mas todos têm limites. É como se houvesse uma 
negação da questão humana. Isso causa sofrimento. O funcionário adoece e, com o tempo, a 
própria empresa adoece". 

Segundo ela, quando a empresa fica "doente", acaba perdendo seus melhores talentos. 
"Somente depois dessas perdas, as organizações começam a fazer um esforço enorme para 
reter as pessoas. E esse grande esforço envolve estratégias de manipulação e sedução dos 
profissionais, no lugar de dar as condições reais para que estes se desenvolvam. O resultado é 
que a empresa perde produtividade e lucro". 

Profissionais descrentes 

Para Mariá, um dos principais problemas, atualmente, são os belos discursos das organizações, 
cada vez mais distantes da realidade. Mas as promessas são capazes de encher os funcionários 
de esperança. Surgem então as frustrações, os desapontamentos, e os discursos caem no 
vazio, a ponto de ninguém mais acreditar neles. 

"Por exemplo, muitas empresas afirmam que acolhem e incentivam a diversidade. Mas, 
quando um funcionário diz algo que contraria seu gestor, ou mostra uma maneira diferente de 
ver as coisas, acaba sendo punido (de forma escancarada ou não). No fundo, as empresas 
preferem que todo mundo seja igual e pense igual, que todos funcionem da mesma forma e 
aceitem as concepções do principal executivo. As pessoas podem não aceitar tudo, mas 
espera-se que elas não demonstrem essa não-aceitação de forma contundente. É preciso 
obedecer", analisa. 

 

 

 



A expectativa do outro 

O mundo corporativo de hoje valoriza os profissionais com habilidades políticas. Não raro, as 
competências técnicas são deixadas de lado. Isso dá vazão à falsidade. Os profissionais correm 
o risco de perder sua identidade? Alguns podem estar indo por este caminho, já que, segundo 
a diretora da Lens & Minarelli, no trabalho, é evidente o esforço das pessoas para atender as 
expectativas de segundos ou terceiros, e não as suas próprias. "Por medo de perder o 
emprego, elas sentem a necessidade de atender os desejos dos outros e, se não o fazem, 
acabam excluídas pelo próprio grupo". 

A avaliação de desempenho é um dos mecanismos que levam os profissionais a, 
conscientemente ou não, se esforçarem para atender a expectativa alheia. "É também uma 
ferramenta usada para manipular, tirar da frente quem incomoda e valorizar os que entram 
nas regras do jogo". 

Essa seleção um tanto quanto darwinista começa já no processo seletivo, quando os gestores 
fazem um desenho do profissional desejado. "Eles esperam que o contratado seja de 
determinada universidade e tenha determinados conhecimentos e experiências, entre outras 
características", explica. 

Dá para viver assim? 

Quanto tempo uma pessoa suporta tamanha pressão? Quanto tempo ela consegue esconder 
sua verdadeira personalidade? Mariá não tem uma resposta, mas afirma que somente é 
possível sobreviver no mundo corporativo se as renúncias feitas pelos profissionais, em nome 
do emprego, não forem vitais a eles. "Creio que não dê para renunciar totalmente seu jeito de 
ser durante muito tempo". 

A solução, em sua opinião, passa pela conscientização dos líderes. "Se a empresa começar a 
funcionar de acordo com seu discurso, já é meio caminho andado, porque os discursos são 
sempre bonitos. Além disso, os funcionários não podem ser punidos por expor ideias 
discordantes", afirma. "As organizações precisam ainda aprender a explorar o que cada um 
tem de melhor, no lugar de exigir o que as pessoas não têm. Não há nada mais cruel para o 
ser humano do que pretender dele algo que não possa dar. Cada um tem suas competências, 
vocações e interesses. Respeitando isso, haverá menos gente "doente" nas empresas". 
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