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O hábito do trabalho modera
qualquer excesso, induz à neces-
sidade de organização, ao gosto
pela ordem, da ordem material
se monta a moral: portanto, o
trabalho pode ser considerado
com um dos melhores auxilia-
res na educação. Não conheço
as razões pelas quais o escritor e
político italiano M.T.D'Azeglio
produziu essa citação, no século
19. Mas essas palavras me leva-
ram a refletir sobre um tema
atual, que gostaria de lançar
uma pergunta como ponto de
partida: existe felicidade no am-
biente de trabalho, principal-
mente depois que a globaliza-
ção e a tecnologia da informa-
ção aceleraram os processos de
fusão, aquisição e reestrutura-
ção no mundo corporativo? Em
meio a esse cenário, o conceito
de trabalho nunca mais foi e se-
rá o mesmo.

Diante das transformações
diárias, o novo vira obsoleto
num átimo de segundo e a lógi-
ca é subvertida no momento se-
guinte. A humanidade vive num
terreno movediço, determinado
pelas incertezas, e norteado pela
complexidade das relações hu-
manas.

Os gurus da administração
moderna disseminam as diver-
sas qualidades dos profissionais
mais badalados do mercado,
produzem extensos e robustos
tratados sobre as competências
valorizadas no ambiente empre-
sarial, e estabelecem padrões de
comportamento que são trata-
dos como verdades absolutas,
tal seu nível de eficiência. Não
há como contestar o sucesso des-
ses posicionamentos nem tenho

a pretensão de confrontá-los.
Mas, como estudioso das práti-
cas avançadas de gestão de pes-
soas, gostaria de fomentar este
debate permanente com algo
que julgo fundamental para deci-
frar os intricados dilemas de nos-
sos dias: o prazer e satisfação
proporcionados pelo trabalho.
Parto do princípio que a relação
humana com o trabalho é carac-
terizada pela atração e repulsa.
Impossível não se deter diante
dessa afirmação, partindo-se do
fato que passamos a maior parte
do dia enfurnado no escritório,
administrando conflitos, incenti-
vando a equipe, inspirando pro-
fissionais, monitorando a con-
corrência e buscando soluções
alternativas para se manter com-
petitivo a todo instante.

Já disse em ocasiões anterio-
res que não é fácil ser executivo
hoje em dia, em vista do nível
de exigência que permeia e do-
mina a rotina profissional em
tempos tão bicudos e turbulen-

tos. Ousaria afirmar que, sem
alegria, é impossível suportar es-
sa situação. Alguns amigos cos-
tumam dizer que o dinheiro traz
felicidade, e não o trabalho. Dis-
cordo. É justamente desse pon-
to que brotam as contradições
que tornam esse assunto ainda
mais fascinante, pois como ser
feliz se o trabalho é tratado co-
mo obrigação?

Engana-se quem pensa dessa
forma, pois o trabalho revela-se
como fonte de energia, revitali-
zação espiritual, vivacidade e
realização, desde que você se
sinta confortável e motivado
nessa função. O outro lado des-
sa história é o atalho mais rápi-
do para a frustração que sufoca
o profissional, limita o poten-
cial criativo, paralisa a vida pes-
soal e sepulta a capacidade de
sonhar. Portanto, se encara sua
atividade como um fardo, che-
gou a hora de revisar seus con-
ceitos, chutar a rotina, e reinven-
tar-se para oxigenar sua mente.

Descobrir o universo colorido
em meio a esse dia-a-dia estafan-
te é o desafio supremo para ga-
rantir e pavimentar o êxito da
carreira.

Dessa forma, enxergar o tra-
balho como fardo desencadeia
processo de descontentamento,
amortecimento das idéias, e aco-
modação. Esse estado de coisas
não combina com o verdadeiro
sentido da jornada diária, que
busca unir a satisfação e prazer.
A remuneração não é o fiel da
balança, por mais que polpudos
salários, bônus e benefícios,
amenizem ou causem momenta-
neamente sensação de alívio.
Vai chegar o momento, porém,
que seu corpo, sua mente e seu
espírito apresentarão a fatura,
pois é impossível permanecer
escravo do holerite por tanto
tempo. Esse é o instante ideal
para livrar-se da angústia e pla-
nejar a mudança de emprego ou
até de profissão, por mais que
abandonar a zona de conforto
crie um vácuo de receio.

O importante é fazer algo que
ajuste o tamanho da sua necessi-
dade à felicidade desejada. En-
contrar essa sintonia fina e aven-
turar-se em caminhos jamais tri-
lhados abrirá outras perspecti-
vas. E, nesse caso, você terá de
fazer algumas opções que sinali-
zarão aquilo que pretende, seja
felicidade ou dinheiro. Se possí-
vel, os dois, sem dúvida algu-
ma, mas sucesso com alegria po-
dem não combinar nessa traves-
sia. Está provado, como já fri-
sei, que salário não garante ale-
gria extra por muito tempo. O
trabalho tem, sim, um lado
bom. Para isso, basta escutar
seus desejos mais íntimos e in-
ternos e perguntar-se: o que eu
quero no futuro? E o melhor é
que esse estágio está ao alcance
de todos, sem exceção, e a felici-
dade em suas mãos.
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