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Ter um sonho é criar a própria individualidade profissional

‘N
unca se afaste
de seus sonhos.
Porque, se eles
se forem, você
continuará

vivendo, mas terá deixado de
existir ”. Carrego essa frase de
Mark Twain quase como um
mantra, porque ela serve para
todos os aspectos da nossa
vida — inclusive no que diz
respeito à carreira profissional.

Tenho falado com frequência
sobre a necessidade de
sermos capazes de identificar
os nossos sonhos, aqueles
que servirão para alimentar
nossa energia e nos indicarão
o caminho para encontrar
e agarrar nossa paixão.
Penso muito nisso cada
vez que encontro executivos –
e não são poucos – que
deixaram seu sonho de lado
achando que se tratava de
uma bobagem, algo supérfluo.
Algo que parece grande
demais à primeira vista.

Infelizmente, poucos se
permitem enxergar um
sonho como a capacidade de
nos conectarmos com nós
mesmos. Algo que provoca
o indivíduo a se conhecer
melhor e constatar se tem
os recursos pessoais necessários
para conquistar esse sonho.
Algo que invoca
constantemente a busca pelo
autoconhecimento, questão

imprescindível para nosso
desenvolvimento profissional,
pessoal e até mesmo espiritual.

No fundo, isso tudo tem a
ver com missão, causa.
Qual é o legado que queremos
deixar e o que vamos
pensar quando, aos 80 e
tantos anos, olharmos para
trás. Não se trata de coisas
etéreas, pragmáticas ou
materiais. Vejam bem:
um sonho não é o próximo
passo de carreira, mas sim a
projeção de desejos, valores,
esperanças e expectativas.

Quando assumimos esse
sonho, ganhamos uma
maior capacidade de construir
nossas competências,
investir nos conhecimentos
necessários e começar a
socializar com as pessoas
e construir alianças que
nos ajudem a perseguir
esses desejos. Sim, na maior
parte das vezes não
conseguimos tudo sozinhos.

Precisamos do outro para
nos projetar e nos ensinar.

Ter um sonho serve também
para repensar se as escolhas
que você tem feito ao longo
da vida não estão, por acaso
e sem perceber, te levando
para uma direção oposta à que
gostaria. Conheço muitos casos
de executivos que trabalharam
uma vida toda em função do
dinheiro e do status e que, em
um determinado momento,
se sentiram completamente
perdidos, como se toda uma
trajetória de repente deixasse
de fazer sentido. Largaram
tudo e foram tentar batalhar
por algo que lhes trouxesse
uma verdadeira satisfação
interior, algo que os inspirasse
e sobre o que poderiam
se orgulhar lá na frente.

Quem não faz esse exercício
tende a engatar no sonho de
outra pessoa, até que lá na
frente vá perceber que não
fez nada para si mesmo.

Existe algo mais triste do que
viver projetado no outro?

Ter um sonho, seja ele de
grandes ou pequenas
dimensões, é criar a sua
própria individualidade.
Isso nos dá limites e a
possibilidade de uma interação
adulta com o outro. Se você
ama a sua esposa ou seu
marido, por exemplo, mas
tem a sua própria
individualidade, a relação do
casal certamente será melhor.

Nas lideranças do ambiente
corporativo, o indivíduo com
valores claros tem maior
capacidade de criar empatia
com o outro, porque ele
permite e respeita a
individualidade dos seus pares
e funcionários e cria um grupo
muito mais comprometido.

O discurso do trabalho em
equipe, do servir ao outro,
é constante e bastante
significativo. De fato, a
colaboração é fundamental

para o desenvolvimento de
uma organização e a
composição de diferentes
habilidades e perfis torna
uma empresa capaz de
ser competitiva e gerar
resultados efetivos. Não se
faz um time de indivíduos
isolados. Mas é fundamental
lembrar que uma pessoa só
consegue atuar bem no coletivo
quando ela tem muito clara
a sua própria individualidade,
a sua identidade.

Eu diria que essa deve
ser a verdadeira busca de
um plano de carreira
profissional com escopo
para nos tornarmos pessoas
realizadas e felizes.
E a repercussão de quem tem
essa clareza é de que a sua
liderança passa a ser mais
verdadeira e mais íntegra.

Vicky Bloch é professora da FGV, do
MBA de recursos humanos da FIA e
fundadora da Vicky Bloch Associados

”WORKAHOLICS ANÔNIMOS”

A saga dos
p rof i s s i o n a i s
viciados em
t ra ba l h o
Trabalhar sem parar é doença e já está sendo
tratada como o alcoolismo e a dependência de
drogas. Por Emma Jacobs, do Financial Times

Todos os dias, por volta das
15h, Michele costumava se sentir
física e mentalmente exaurida.
Em vez de fazer uma pausa para
se recuperar, esta empresária te-
xana de 50 anos preferiu se en-
volver em um novo projeto de
trabalho. “Eu estava viciada em
adrenalina e ficava ligada o tem-
po todo”, diz. Mas isso teve um
preço. “Eu me sentia deprimida e
estava perto de um colapso.”

Assim, há seis anos ela partici-
pou de sua primeira reunião nos
Workaholics Anônimos (WA),
um programa de 12 passos fun-
dado em 1983 e que segue o mo-
delo de reuniões dos Alcoólicos
Anônimos e dos Narcóticos Anô-
nimos. Neste caso, porém, em vez
de lutarem para escapar do vício
das bebidas e das drogas, os par-
ticipantes querem parar de tra-
balhar de maneira compulsiva.

O grupo ajudou Michele (no-
me fictício) a mudar o modo co-
mo ela se comportava no escritó-
rio. Ela passou a trabalhar me-
nos, mas de maneira mais inteli-
gente, sentindo-se, portanto,
com mais energia. “As múltiplas
tarefas e a tecnologia dificultam
a concentração. Passei a manter o
foco em uma coisa de cada vez e,
assim, comecei a me sair me-
lhor ”. Ela também transformou
suas atitudes. “As pessoas usam o
trabalho para evitar a intimidade
emocional. Eu não me achava
útil se não fosse produtiva.”

Os grupos de WA ajudaram
Michele a detectar a origem do
problema em sua infância.
“Meus pais são pessoas adorá-
veis, mas não eram muito aten-
ciosos. Lembro-me que só rece-
bia atenção deles quando ia
bem na escola”, diz. O estereóti-
po do excesso de trabalho, diz
Michele, é o de um homem de
negócios de terno e estressado.
Mas ela acredita que esse não é o
único modelo, pois anterior-
mente foi viciada em trabalho
voluntário. Até mesmo pais e
mães que ficam em casa podem
sofrer desse problema quando
precisam estar sempre ocupados
e não se sentem confortáveis
quando estão relaxados. “O vício
em trabalho atinge muito mais
do que apenas executivos esgo-
tados. Da mesma forma, ser al-

coólatra não significa ter que
dormir debaixo de viadutos.”

Apesar do diagnóstico de
workaholic de Michele, não exis-
te uma definição clínica para o
problema. Além disso, o Wor-
kaholics Anônimos nunca teve a
mesma força dos Alcoólicos
Anônimos. O termo foi criado
em 1968 por Wayne Oates, um
psicólogo e educador religioso
americano, em um ensaio em
que ele confessa que seu pró-
prio vício em trabalho (ele es-
creveu 57 livros) era parecido
com o abuso de álcool. A noção
de ser viciado em trabalho tam-
bém beira o ridículo. “As pes-
soas riem quando você diz que
é workaholic”, lamenta Michele.

Mesmo assim, Michael Sin-
clair, psicólogo e consultor ba-
seado na City de Londres, afirma
que o componente compulsivo
do excesso de trabalho e suas
consequências danosas levaram
mais psicólogos a mudar seus
pontos de vista. No ano passado,
por exemplo, pesquisadores da
Noruega e do Reino Unido cria-
ram a Bergen Work Addiction
Scale (Escala Bergen do Vício em
Trabalho), baseada em traços im-
portantes de compulsão.

Bryan Robinson, terapeuta e
autor do livro “Chained to the
Desk”, há muito defende o con-
ceito de vício em trabalho. Des-
crevendo-se como um “workaho -
lic recuperado”, ele diz que, as-
sim como um alcoólatra, costu-
mava esconder seus excessos no
trabalho. Robinson se lembra,
por exemplo, de um feriado em
que fingiu que iria tirar uma so-
neca e, enquanto sua família saiu
para dar uma caminhada, ele se
pôs a trabalhar. Ele conta o caso
de uma mulher que costumava
molhar suas roupas de ginástica
para que as pudesse usar como
álibi para as longas horas que
passava dentro da empresa.

O excesso de trabalho não é
prejudicial apenas para a pessoa
que sofre com esse problema,
mas coloca também um fardo so-
bre o cônjuge e os filhos. Alguns
estudos mostram que os filhos de
workaholics apresentam taxas
maiores de depressão e ansieda-
de que as de filhos de alcoólatras.

Mesmo entre os psicólogos

que rejeitam a existência desse
vício, o excesso de trabalho é vis-
to como um sinal de problemas
emocionais. De acordo com Sin-
clair, o trabalho duro pode ser as-
sociado ao perfeccionismo e ao
“comportamento Tipo A” (hiper -
sensível e competitivo). Susten-
tando esses problemas, diz ele,
estão “sentimentos de rejeição”.

Todavia, Sinclair afirma que
nem todo mundo que trabalha
muito tem um problema. “Há
uma diferença entre pessoas que
se dedicam às suas carreiras e
gostam disso, e o trabalho com-
pulsivo que é usado para blo-
quear sentimentos”. Além disso,
ele ressalta que tudo se resume
ao excesso e que todos nós temos
algumas características dos wor-
kaholics. “O trabalho é impor-
tante para nossa identidade. É
importante financeiramente,
mas também psicologicamente.
Ele pode ser saudável, pois nos
proporciona uma função e uma
rotina, mas em excesso pode ser
um problema”, diz.

Mark Griffiths, professor de
teoria dos jogos da Nottingham
Trent University, acredita que
não há problemas em trabalhar
de 12 a 16 horas por dia durante
períodos de tempo curtos. Ele
acrescenta, porém, que cada um

reage de maneira diferente.
Duas pessoas que trabalham 14
horas por dia durante um mês
podem exibir comportamentos
parecidos, mas “são muito dife-
rentes em termos de motivação
psicológica e a experiência do
trabalho em suas vidas”. Para
uma delas, trabalhar duro pode
ser “totalmente positivo”, resul-
tando, por exemplo, em promo-
ção, enquanto que para a outra
trata-se de algo “totalmente ne-
g a t i v o” porque é uma maneira
de bloquear tudo o mais que
existe em volta dela.

Yehuda Baruch, professor da
Neoma Business School, da Fran-
ça, acredita que o excesso de tra-
balho não deveria ser automati-
camente classificado como um
vício, e sim como uma caracterís-
tica que pode trazer resultados
positivos para os indivíduos, os
negócios e a sociedade. “Te m o s
sorte pelo fato de os Beatles te-
rem sido workaholics”, diz.

No ano passado, Wilmar
Schaufeli, professor de psicolo-
gia do trabalho e organizacional
da Utrecht University, cunhou o
termo “workaholic engajado”,
definido como uma paixão sau-
dável e positiva pelo trabalho. O
professor Schaufeli acredita que
a diferença crucial está entre

aqueles que se sentem “atraídos”
pelo prazer de trabalhar e aque-
les que se sentem “pressionados”
por sensações negativas, como a
vontade de fugir da intimidade
com o cônjuge ou membros da
família. “Se você adora o que faz
profissionalmente, então vá em
frente. Se você não morre de
amores, faça o mínimo.”

Excesso de trabalho, no entan-
to, é uma coisa totalmente subje-
tiva. “Adoro chocolate. Consigo
comer muito e não engordar.
Mas, se eu engordasse por causa
disso, seria um problema. Nem
todo vício destrói sua vida”, diz.

Essa definição também depen-
de de diferenças culturais. O que
é excesso de trabalho na França
pode não ser na China, sugere Ba-
ruch. Para aqueles que sentem
que têm um problema, Sinclair
diz que o principal é resolver os
problemas emocionais que dão
suporte à compulsão por traba-
lhar excessivamente.

Ainda assim, ele não acredita
que isso possa ser resolvido sim-
plesmente trabalhando menos. “É
preciso criar espaço dentro da roti-
na profissional para perceber co-
mo você está se sentindo. Tire um
tempo para observar seu compor -
t a m e n t o”, diz. ( Tr a d u ç ã o
de Mário Zamarian)

va l o r .com.br

Est u d o
Doutorado fora é
tema de eventos
Quem pretende cursar doutorado
fora do país tem duas
oportunidades neste mês para
conhecer universidades
estrangeiras e saber como
concorrer a bolsas de estudo.
No dia 12, acontece na
Universidade de São Paulo
o Japan Education Seminar
2013, com palestras de sete
universidades japonesas e
consultas individuais para
esclarecer dúvidas sobre
bolsas pelo programa
governamental “Ciência
Sem Fronteiras”.No dia 22,
no hotel Mercure Pinheiros
(São Paulo), ocorre o
Matchmaking: Doutorado na
Alemanha, parte da 7ª Turnê
de Universidades Alemãs do
Serviço Alemão de Intercâmbio
Acadêmico. Os interessados
poderão conversar com
representantes das instituições.
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Rumo certo

Vicky Bloch
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 nov. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




