
Trabalho não tem nada a ver com sucesso, diz consultor americano 
Roberta Lippi 
  
Trabalho duro não é a base do sucesso. Ou melhor, trabalho duro não tem nada a ver com 
sucesso. Esta é a premissa do polêmico consultor americano Fred Gratzon, autor do livro "The 
Lazy Way to Sucess" (O caminho preguiçoso para o sucesso), lançado recentemente nos Estados 
Unidos (editora Soma Press).  
 
"O trabalho é anti-natural", diz Gratzon - e muita gente deve adorar pensar que isso é mesmo 
verdade. "Ele traz consigo ataques do coração, úlceras, dores de cabeça, alcoolismo, abuso de 
drogas, congestionamentos no trânsito, brigas em família e má digestão." O trabalho também não 
faz sentido financeiramente, prega o consultor. "Se você analisar a relação entre trabalho e 
dinheiro, verá que quando mais duro e exigente é o trabalho, menos ele paga." 
 
Convincente ou não em suas idéias aparentemente malucas, o que Gratzon tenta, na verdade, é 
estimular as pessoas a fazerem o que gostam. Ele defende a idéia de que as pessoas que fazem 
tudo com prazer não sentem que trabalham demais. E, quando alguém se esforça para trabalhar 
menos, acaba alcançando níveis maiores de eficiência e sucesso. 
 
Mais que um luxo nos tempos atuais, encontrar tempo livre é uma obrigação de quem quer ser 
bem-sucedido, diz o consultor. Para ele, o descanso é a chave para um pensamento arejado e 
para a saúde do corpo humano. Gratzon acredita que a inovação ou uma grande idéia aparecem 
quando a mente não está focada totalmente em uma tarefa, e sim quando a pessoa está relaxada 
e sem preocupações.  
 
"Eu sou o homem mais preguiçoso da América do Norte", afirma Gratzon em entrevista por e-mail 
ao Valor. "Mas ao mesmo tempo sou extremamente ambicioso. Gosto de ser bem-sucedido mas 
não considero que trabalho para o sucesso, porque o sucesso não vem através do trabalho 
forçado. Quando você ama o que faz, isso definitivamente não é trabalho". 
 
O autor não oferece, nas 215 páginas do seu livro, dicas ou passo-a-passo para alcançar o 
sucesso. Ele diz apenas por onde começar: "fique tranqüilo". Para isso, o autor aconselha a 
meditação transcendental. "Naquela calma, as idéias aparecem - as boas idéias para trabalhar 
menos e fazer mais sucesso." Leve e recheada de ilustrações do cartunista inglês Lawrence 
Sheaff, a obra de Gratzon evoca a diversão e o bom humor.  
 
O mercado de trabalho é sempre abarrotado e competitivo. Se tudo o que você quer é sobreviver 
nele, Gratzon aconselha que você procure um emprego e trabalhe para alguém. "Mas, se o que 
você procura é o sucesso, e com isso quero dizer acumular riqueza, saúde perfeita e satisfação 
pessoal, então você tem que evitar totalmente o trabalho duro." 
 
Quando questionado sobre quais são os erros mais comuns cometidos pelas organizações 
atualmente, Gratzon diz que as empresas são muito críticas e, ao mesmo tempo, medrosas. "O 
medo restringe a criatividade e a inteligência de um empregado", afirma o consultor. "A melhor 
forma de gerenciar isso é criar uma situação em que as pessoas sejam motivadas, criar uma 
atmosfera em que as elas participem e se divirtam com isso." 
 
Em um ambiente divertido, completa Gratzon, você não precisa de muitos incentivos externos 
como bônus e benefícios, porque a diversão por si só já é um enorme atrativo. "Em atmosferas 
assim, a criatividade e a produtividade afloram. Esse é o segredo da efetiva liderança." 
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