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MARCOS ESPÍNOLA
ADVOGADO

O universo da internet tem seus be-
nefícios. A grande rede mudou as rela-
ções, globalizou o planeta. Mas como
tudo, há sempre o lado ruim. 

Enquanto mentes brilhantes contri-
buíram com a evolução tecnológica, fo-
cando no bem coletivo, outras mentes
não menos capazes, preferem se dedi-
car ao desenvolvimento de vírus e apli-
cativos que em nada contribuem para a
sociedade, pelo contrário, podem trazer
sérias consequências reais.

O mais novo modismo virtual que lo-
go se torna mania, principalmente en-
tre os jovens, é o Lulu, restrito ao públi-
co feminino. Com ele, as mulheres po-
dem avaliar os homens. Uma nova “fe-
bre” que já causa polêmica, pois, basta
estar nas redes sociais para ser alvo fácil
dessa análise nem sempre generosa.

A invasão de privacidade tão discuti-

da nesse início de século XXI, quando
somos monitorados por câmeras, e-
mails, telefones etc., fica sempre mais
evidente a cada nova invenção. 

No entanto, a Constituição brasileira
nos garante o direito de preservar nossa
intimidade e a exposição de um cida-
dão, cuja atividade profissional não o
caracteriza como pessoa pública, pode

sim se caracterizar
como violação de
privacidade. 

Cabe a discus-
são, pois quem se
sentir lesado pode
buscar a reparação
via justiça, seja por
difamação, crime
contra a honra, en-
tre outros. Não
quer dizer que seja
causa ganha, mas é
viável.

O ideal é que a
sociedade atual, privilegiada por tanta
tecnologia e informação, se conscienti-
zasse da perda de tempo que é utilizar
de todos esses mecanismos para ferir
alguém. 

Não bastasse a distância imposta por
esses canais virtuais, o cúmulo é ainda
assim utilizá-los para disseminar o mal.
Um mal virtual, mas com impacto real.

SÍLVIO CELESTINO
SÓCIO-FUNDADOR DA ALLIANCE COACHING

N
ão é muito comum falar sobre a solidão no
mundo executivo. Festas, networking e
reuniões em locais sofisticados são os te-
mas mais frequentes na vida dos líderes
empresariais. Por outro lado, nossa cultu-
ra organizacional ainda privilegia o de-
senvolvimento da pessoa por sua própria
conta. 

Damos poucos feedbacks, isso é notório, e, acima de tudo,
ouvimos muito pouco os profissionais. Por essas razões, a re-
tenção de talentos e a motivação são assuntos sempre lembra-
dos em rodas de profissionais de recursos humanos. 

Entretanto, surpreendeu-me que, ao receber o prêmio da re-
vista Você RH de Melhor Profissio-
nal de Recursos Humanos de 2013,
Fernando Salinas, diretor da John-
son & Johnson Medical, tenha men-
cionado, ainda que brevemente, a
necessidade de o RH ser um bom
ouvinte, principalmente para auxi-
liar na questão da solidão dos exe-
cutivos. E ele tem razão, esse é um
fator estressante e presente durante
toda a carreira executiva.

Em primeiro lugar, o mundo de
negócios somente pode existir com
base no sigilo. Experimente comen-
tar em uma rede social que você es-
tá saindo para comprar um carro de
R$ 100 mil que encontrou por R$ 80
mil, e verá por que o segredo é im-
portante. Pense em com quantas in-
formações sigilosas um executivo tem de lidar. Isso já é motivo
suficiente para muito estresse. 

Agora, quando acrescentamos a isso angústias pessoais que
se entrelaçam com o mundo dos negócios, podemos imaginar
o que é a solidão executiva. Por exemplo, uma CEO que sente
uma dor no corpo, em uma região na qual há histórico de cân-
cer na sua família. 

E ela tem medo de ir ao médico fazer um exame. Além disso,
está em meio à compra de uma empresa e teme que o negócio
não seja concluído se souberem que ela pode estar doente. Ou
um diretor que está sendo preparado para presidir a empresa,
mas que não deseja assumir esse papel, pois entende que o car-
go o tirará do convívio com a família. Ou, ainda, um executivo
que deseja sair, mas não pode comentar esse assunto com os
acionistas, pares e nem ao menos com a esposa, pois seu pa-
drão de vida depende da composição com o salário dela.

Há também os temas que não podemos conversar com

ninguém, por sua abrangência e por nos fazer parecer fracos
e inseguros. 

Uma causa dessas angústias é que fomentamos que a pessoa
deve construir sua carreira sozinha. Essa é uma tarefa complexa
em todas as idades, mas, quanto mais o tempo passa, mais a so-
lidão das decisões pesa sobre a pessoa. 

Além disso, a velocidade e a complexidade do mundo atual
colocam as empresas em uma permanente luta de vida ou mor-
te pela própria existência. Querer que elas sobrevivam e salvem
alguns empregos é pedir muito. 

Querer que elas o façam e ainda ofereçam um plano de car-
reira completo para todos é pedir o impossível. Nesse contexto
bastante agressivo, tentar lidar com todos os temas da vida em-
presarial e pessoal sozinho é um risco muito grande. Além dis-
so, o indivíduo leva muito mais tempo para se desenvolver,
quando o faz por conta própria. Sem método e com pensamen-

tos nem sempre
produtivos, os re-
sultados são lentos
e incertos.

Um departa-
mento de recursos
humanos que se
preocupa em ouvir
seus executivos
tem mais chances
de ser bem sucedi-
do em sua árdua ta-
refa de motivar e
desenvolver pes-
soas. Além disso,
pode oferecer, nos
casos apropriados,
ferramentas e pro-

cessos de desenvolvimento de competências como mentoring
e coaching.

Além de aprender metodologias úteis em decisões empresa-
riais, o executivo tem alguém para compartilhar suas angústias,
dúvidas e inseguranças que, de outro modo, ficariam escondidas. 

Encontrar alguém de alto nível para trocar ideias sob um si-
gilo confortador auxilia a pessoa a elevar sua capacidade de cri-
ar opções, pensar em voz alta e desabafar em um espaço prote-
gido. Isso reduz o estresse, aumenta as alternativas de soluções
para os negócios e a vida pessoal e eleva a estima do executivo
para enfrentar as adversidades.

O sucesso não é para ser sinônimo de sofrimento, mas, sozi-
nho, sem preparo e método, a vida executiva pode ser um cami-
nho penoso, de muita ansiedade, angústia e estresse. 

Temos de ser bem sucedidos em nossa carreira e na vida par-
ticular, mas com saúde física, mental e emocional. E, para fazer
isso acontecer, ainda é mais apropriado estar acompanhado do
que sozinho. Vamos em frente!

Algumas soluções 
para a carreira 

executiva

Gestão de
saúde e 
humanização
do mercado
MARÍLIA EHL BARBOSA 
SUPERITNENDENTE EXECUTIVA DA ALIANÇÃ PARA A SAÚDE POPULACIONAL

Funcionário saudável é sinônimo de produti-
vidade. Não há quem negue a veracidade dessa
afirmação, mas nem sempre tal pensamento é
levado em consideração por parte dos empresá-
rios. Deveria ser uma premissa, mas ainda não é. 

Quando muito, a grande maioria das compa-
nhias nacionais apenas oferece planos de saúde
coletivos e acha que já está fazendo muito. Mas,
via de regra, esse benefício somente será utiliza-
do quando a bomba das doenças crônicas já esti-
ver espalhando seus estilhaços, comprometendo
permanentemente a vida dos colaboradores. 

A Gestão de Saúde Populacional (GSP) é um
investimento necessário? Sim, não há dúvida.
Mas com o tempo os executivos terão a confir-
mação que nada mais é do que um benefício pa-
ra sua própria empresa. Porém, poderia ser feito
de maneira mais inteligente. Precisamos, além
de reagir às doenças em estágio crítico, impedir
que elas cheguem a esse nível. 

Aí entra o ideal da promoção de saúde, por
meio da GSP, um investimento na modificação
de comportamentos dos colaboradores, para
que estes passem de sedentários com sobrepeso
e cronicamente doentes para indivíduos com es-
ti los de vida
mais saudáveis. 

Em uma aná-
lise mais super-
ficial, o benefí-
cio óbvio dessas
práticas é a re-
dução, no mé-
dio prazo,  dos
gastos com os
planos de saú-
de, já que será
menor a utiliza-
ção dos serviços
contratados, o
que costuma-
mos chamar de
sinistralidade. 

Mas sob um
olhar mais
atento, podere-
mos constatar
uma diminui-
ção drástica
nos problemas
gerados pelo
absenteísmo e
pelo presen-
teísmo. Atual-
mente, chega-
se a  gastar  2,3
vezes a  mais
com a impro-
dutividade na empresa do que com assistência
médico-hospitalar. 

Tornando a corporação mais produtiva, en-
quanto melhoramos a qualidade do dia a dia dos
funcionários, trabalhamos positivamente, como
costuma ocorrer com investimentos em saúde. 

Não há empresário que não saiba que alta
produtividade é significado de mais ganhos,
mais lucros e, consequentemente, melhores ne-
gócios.

Não só financeiramente, mas também social-
mente mais responsável, a GSP pode servir co-
mo meio modernizador da visão de mundo da
empresa. 

Em um ambiente global de alta rotatividade,
muitos pensam que as vicissitudes do mercado
de trabalho extremamente competitivo servem
como desculpa para deixar de lado o investi-
mento em capital humano, o que, dada a con-
juntura brasileira, é um pecado mortal. 

Utilizar programas de incentivo para melho-
rar a alimentação, reduzir o uso do cigarro, in-
fluenciar na prática de exercícios e no monitora-
mento das doenças crônicas compõem o modelo
de melhor prática em saúde corporativa. 

E também representa a prova de que quere-
mos humanizar as relações entre empresa e
funcionário. Foi dada a largada. Só depende da
boa vontade e conscientização dos empresá-
rios. Vamos à luta, e colocar a GSP em nossas ta-
refas diárias. 

Não há
empresário 
que não saiba
que alta
produtividade 
é significado 
de mais 
ganhos, mais
lucros e,
consequentemente,
melhores
negócios

O sucesso não é para ser sinônimo de
sofrimento, mas, sozinho, sem preparo
e método, a vida executiva pode ser
um caminho penoso, de muita
ansiedade, angústia e estresse

O ideal é que a sociedade atual,
privilegiada por tanta tecnologia e
informação, se conscientizasse da
perda de tempo que é utilizar de todos
esses mecanismos para ferir alguém
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Mundo virtual, 
consequência real
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Text Box
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