
Planejamento é o caminho para conciliar os dois lados

Como equilibrar vida
pessoal e profissional
VINÍCIUS NEDER

oras extensas de trabalho, pressão
por resultados e prazos curtos. Para
muitos profissionais, lidar com esse
quadro significa deixar a vida pes-
soal em segundo plano. Especialis-
tas em orientação de carreira e pro-

fissionais experientes, porém, acreditam
ser possível equilibrar trabalho e vida pes-
soal. Buscar parcerias dentro das equipes é
um dos caminhos para lidar com a situação.

Como a opção por dedicar mais atenção
para a vida pessoal parte de uma auto-ana-
lise de cada profissional, é preciso incluir a
questão no planejamento da carreira. Este
início de ano é um bom momento para a re-
flexão. Segundo Vicky Bloch, presidente da
DBM do Brasil, o equilíbrio depende de op-
ção do profissional.

- Há quem se dedique mais ao trabalho
simplesmente porque tem problemas de
relacionamento na vida pessoal - lembra a
consultora. A publicitária Maria Eduarda
Bastos, gerente de comunicação do Blah!,
empresa de conteúdo para celulares do
grupo Telecom Itália, diz que é preciso esta-
belecer parcerias. "Percebi que ao dar o má-
ximo de produtividade no trabalho, tenho
credibilidade para dedicar-me à vida pes-
soal quando preciso", diz.

Vicky Bloch concorda. "As empresas pri-
vilegiam os profissionais que tenham mais
impacto nos resultados", diz. Portanto, a
questão não é passar horas a fio trancado
no escritório, mas sim aproveitar ao máxi-
mo o tempo no trabalho..

- Fui aprendendo com o tempo a traba-
lhar mais intensamente, por menos tempo.
Com mais experiência, o profissional ad-
quire ferramentas para fazer as coisas mais
rapidamente - afirma Maria Eduarda, que
tem 14 anos de carreira e passagens por ou-
tras empresas de telecomunicações, como
Telemar e Intelig.

Mãe de uma menina de nove anos, Maria
Eduarda conta que diante de uma respon-
sabilidade maior, a vida pessoal ganha mais
peso. "Com um filho doente, por exemplo,
não adianta trabalhar dez horas seguidas
porque a produtividade será baixa", diz.

Quando sua filha teve catapora, descobriu
a importância do relacionamento com o
chefe. "Negociei um horário especial", con-
ta a publicitária, à época na indústria do pe-
tróleo. "Também já vi profissionais de baixa
performance tornarem-se altamente pro-
dutivos depois que a empresa compreen-
deu um problema pessoal", completa.
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"Com mais experiência, o profissional
adquire ferramentas para fazer as
coisas mais rapidamente."

Maria Eduarda Bastos

Estabelecer este diálogo, segundo Vicky
Bloch, é uma forma de lidar com uma reali-
dade: é impossível separar totalmente o tra-
balho da vida pessoal. "O ser humano é in-
teiro. O profissional só consegue se desligar
se não tiver pendências no trabalho", avalia.

A tática de se desligar do trabalho é a mais
usada pela diretora de comércio exterior da
São Paulo Alpargatas, Ângela Tamiko Hira-
ta. Com 20 anos de carreira em comércio
exterior, foi responsável pela inserção das
sandálias Havaianas no mercado interna-
cional e lida com clientes de 70 países.

- Com a evolução da informática, é cada
vez mais comum profissionais levarem tra-
balho para casa. Faço questão de deixar o
notebook no trabalho - diz Ângela, embora
confesse que precisa atender o telefone de
vez em quando. "Como há clientes em fusos
horários diferentes, é preciso atendê-los.
No entanto, tento sempre resolver os pedi-
dos no dia seguinte", completa.

Eliane Leite, da Sharped Consultores, de-

 Mulheres têm
mais dificuldade

Profissionais do sexo feminino ten-
dem a ter mais dificuldade em conci-
liar vida pessoal e trabalho, principal-
mente quando enfrentam dupla jor-
nada. "Quando a mulher é mãe, é ain-
da mais difícil buscar o equilíbrio", diz
a publicitária Maria Eduarda Bastos.
Eliane Leite, da Sharped Consultores,
acredita que, apesar da evolução re-
cente, o machismo ainda é um obstá-
culo em alguns casos.

-Alguns homens não aceitam que
suas mulheres tenham sucesso pro-
fissional maior que o deles. Isso pode
abalar um casamento, e, portanto, in-
terferir na carreira - analisa Eliane.
Ângela Hirata, da São Paulo Alparga-
tas, fez sua carreira numa área domi-
nada por homens e já enfrentou pre-
conceitos maiores em países como o
Japão. "Mas as mulheres têm a vanta-
gem de serem educadas com maior
preparo emocional", pondera.
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fende que o trabalho não deve ser encarado
negativamente. "A postura de cada um
diante do trabalho também é importante. O
trabalho pode ser algo mais prazeroso e,
portanto, menos estressante", garante.

Contudo, Ângela Hirata concorda que
trabalhar intensamente, com alta produti-
vidade é o passo inicial para conseguir se
desligar do trabalho. Organização e discipli-
na são fundamentais para dimensionar
melhor o tempo e aumentar a produtivida-
de. "Cheguei a essa conclusão com o tem-
po, mas deveria ter focado nessa disciplina
desde o começo da carreira", diz.

Embora tenha se dedicado intensamente
ao trabalho no início da carreira, tem uma
visão crítica sobre a prática, comum entre
jovens profissionais. "Dependendo da rela-
ção com o chefe, é possível ter essa visão de
organização do tempo logo no início", afir-
ma Ângela. A diretora considera o trabalho
de equipe outro ponto fundamental para
garantir o equilíbrio com a vida pessoal.
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