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Uma fonte crescente de preocupação dos executivos brasileiros hoje é conseguir um 
bom equilíbrio entre a vida profissional e a família. A equação aflige diretores e 
gerentes em todo o país. Os presidentes estão conseguindo resolver melhor a questão. 
Primeiro, porque eles têm mais controle sobre o próprio tempo e segundo, porque já 
superaram a crise consciência sobre o valor do trabalho em suas vidas. O que mais tira 
o sono deles são os competidores externos e as ações do governo. 
 
Estas são algumas das conclusões de um amplo levantamento feito pela professora 
Betânia Tanure, da Fundação Dom Cabral, intitulado "O que tira o seu sono", que 
chega este ano à quarta edição. Foram ouvidos no fim do ano passado, 1.211 
executivos das 500 melhores e maiores empresas do país, segundo o ranking da 
revista "Exame". 
 
A questão do equilíbrio entre família e emprego desponta como o item mais citado. Ela 
é uma preocupação de 31% dos entrevistados. Em 2000, apenas 20% deles disseram 
se preocupar com o assunto. "Essa é uma equação importante que ainda não está 
sendo solucionada pelas empresas no país", diz Betânia. A professora lembra que a 
questão do tempo deve ser entendida em várias dimensões. Existe o tempo físico, 
perdido porque as jornadas de trabalho estão maiores (de 12 a 14 horas diárias, 
incluindo o fim de semana), e o tempo desperdiçado por causa da tensão provocada 
pelas preocupações com o trabalho. "O executivo está em casa mas está com a 
energia dispersa. Está preocupado com a segurança no emprego ou com a sua 
satisfação na empresa", diz. 
 
Os presidentes conseguem encarar essa questão de uma maneira diferente, pois são 
de fato mais donos de seu tempo. "Isso acontece também porque eles já superaram a 
fase do questionamento se devem dedicar-se 100% à companhia ou ter uma vida 
pessoal mais articulada", diz Betânia. O que mais tira o sono dos mais poderosos são 
as questões externas relacionadas à empresa. 
 
A preocupação com a família aparece com mais intensidade entre os profissionais mais 
maduros. Os jovens até 30 anos perdem o sono por causa de sua própria competência 
e empregabilidade. Pelo menos, 31 % deles dizem estar preocupados com a carreira. 
Preocupação que atingiu apenas 14% dos jovens profissionais ouv idos na edição 
anterior da pesquisa. "Houve uma inversão de valores importante", ressalta a 
pesquisadora. Em 2003, 44% deles demonstravam estar preocupados com a divisão 
entre o tempo dedicado a assuntos pessoais e o trabalho. No novo levantamento esse 
percentual caiu para 23%. 
 
Os mais novos aparecem na pesquisa também como os mais preocupados com a 
disputa de poder nas companhias. Em 2003, esse item nem foi citado por eles. Já em 
2004, 8% afirmaram que se inquietam com o assunto. "Eles parecem estar cada vez 
mais preocupados com a construção da própria carreira, o que não está vinculado à 
sua performance na empresa", diz. "É preciso tomar cuidado, pois esse posicionamento 
tem um lado positivo e outro negativo". Ela acredita que por estarem mais 
interessados no seu crescimento pessoal, eles podem mudar mais rápido de 
companhia. Isso pode gerar um excesso de rotatividade, o que acaba fazendo com que 
eles não completem os seus ciclos de desenvolvimento profissional. 
 



Betânia lembra que outro estudo da fundação realizado com trainees reforça essa 
impressão de que empresas e jovens têm objetivos divergentes. "As empresas diziam 
que esperavam ficar com o trainee por 15 anos e eles, por sua vez, tinham expectativa 
de permanecer por apenas dois ou três anos", diz. 
 
Muitos aspectos que tiram o sono dos executivos nas empresas atingem tanto os mais 
novos como os mais experientes. Por exemplo, quanto menor a empresa, maior a 
preocupação com a questão da sucessão. "Isso porque as companhias com mais de 10 
mil funcionários, no geral, têm planos sucessórios e de carreira mais bem 
estruturados", diz a pesquisadora. 
 
Por outro lado, os profissionais ligados às grandes companhias são mais sensíveis aos 
movimentos geopolíticos, pois estão conscientes da influência do ambiente 
internacional nos seus negócios. Já a divisão entre os que trabalham em empresas 
privadas ou estatais, mostra que os primeiros se preocupam mais com a competição 
internacional e os segundos com as ações governamentais. 
 
Outra característica dos executivos das estatais é que eles não se preocupam tanto 
com a qualidade de vida. "A pressão por resultados lá parece menor, o que faz com 
que a dinâmica do trabalho seja bem diferente", explica Betânia. 
 
Uma questão que aparece com bastante destaque no levantamento além da 
preocupação com a qualidade de vida é a segurança pessoal. As mulheres, que 
representaram 22% do universo da pesquisa, parecem estar mais incomodadas com 
esse problema. Enquanto 15% delas dizem perder o sono por isso, apenas 9% dos 
homens incluem esse ponto com uma fonte de inquietação. 
 
No geral, essa preocupação com segurança cresceu muito desde 2003. O percentual 
total praticamente triplicou atingindo 9% dos entrevistados em 2004, contra 3% no 
ano anterior. Os mais preocupados são os executivos das multinacionais (13%), 
seguidos pelos da iniciativa privada (7%) e pelos das estatais (5%). Segundo o cargo, 
os que mais perdem o sono por esta razão são os presidentes (15%), seguidos pelos 
gestores de áreas de negócios (5%). 
 
Um outro aspecto de mudança apontado nesta edição da pesquisa foi em relação à 
preocupação com os rumos e ações do governo. Em 2003, o nível de incerteza era 
bem maior. "Isso não significa o grau de satisfação, mas de previsibilidade", ressalta a 
professora. Naquele ano, 15% dos entrevistados tinham dúvidas sobre qual seria o 
caminho seguido pelo governo. No fim de 2004, apenas 8% dos executivos disseram 
que perdem o sono porque têm dúvidas sobre possíveis ações do governo. 
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