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Autoconfiança para o
sucesso corporativo

No mundo corporativo, a au-
toconfiança é extremamente im-
portante para aqueles que al-
mejam obter sucesso profissional.
Pessoas que possuem autocon-
fiança desenvolvem relações du-
radouras, são muito mais se-
guras, competentes, pró-ativas e
estratégicas. Além disso, são ca-
pazes de colaborar efetivamente
no desenvolvimento das empresas
em que trabalham, do time do
qual fazem parte e, ainda, pro-
grídem mais em suas carreiras.

No entanto, ao contrário do
que muitos acreditam, ter au-
toconfiança não é só sentir-se
seguro. Pressupõe, principalmen-
te, possuir boa saúde física e
mental O ambiente estressante e
desafiador das empresas gera nos
colaboradores cena
instabilidade e inse-
gurança criando
um cenário que mui-
tas vezes pode causar
doenças, isolamento e
perda de produtivida-
de. São, infelizmente,
freqüentes casos de
infarto, desequilíbrio
emocional, agressivi- Mário
dade e até suicídio entre exe-
cutivos de nível gerencial e de
diretoria.

O resultado disso nada
proveitoso é desânimo, de-
sinteresse, perda de produtivi-
dade e um prejuízo direto a sua
imagem e para o clima orga-
nizacional como um todo. Porque
é fato: o custo sempre aumenta
para companhias que trabalham
com profissionais cuja saúde não
está em perfeito estado.

O que muitos se esquecem é
que, em toda e qualquer empresa,
o fator pressão sempre irá existir
quando o assunto disser respeito
a atingir resultados e também
ultrapassá-los. Portanto, crises
de negócios e fracassos fazem
pane do mundo corporativo. Não
é possível viver sem eles. E, em
contrapartida, enquanto profis-
sionais, não podemos permitir
que eles comprometam o ren-
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dimento do time e da companhia
como um todo.

Diante dessa constatação, o
importante é aprender a lidar
efetivamente com esses desafios.
Profissional e pessoalmente tam-
bém. Porque, por mais incrível
que possa parecer, ninguém terá
autoconfiança e sucesso se não
gozar de boa saúde.

De nada adianta atingir aque-
la posição de liderança que tanto
almejou ao longo de sua carreira
se, quando isso ocorrer, você
estiver com sua saúde compro-
metida. Seu rendimento não será
o mesmo. Ainda que uma grande
maioria das pessoas não dê aten-
ção a isso, uma vida saudável -
com exercícios regulares, dieta
balanceada — e bons hábitos são

a base de uma car-
reira de êxito. Digo
que é condição sine
qua noa

Por issot preocupe-
se com sua saúde tan-
to quanto direciona
atenção para seu de-
senvolvimento profis-
sional. Busque sempre

Grieco novos cursos de aper-
feiçoamento e treinamento mas
também comprometa-se a rea-
lizar check-ups regulares. Atra-
vés deles, você poderá, por exem-
plo, acompanhar e controlar seu
nível de estresse • • um grande
desafio dos dias atuais.

Tecnologias e outras facilida-
des desenvolvidas para facilitar
nosso dia-a-dia de trabalho aca-
bam por nos deixar ainda mais
vulneráveis e preocupados. E,
portanto, mais estressados. Por
outro lado, muitas vezes o es-
tresse é exagerado, criado por
nós mesmos, por incapacidade de
compreender e lidar com situa-
ções desafiadoras.

Um modelo eficaz de gestão de
pessoas prevê o detalhado ge-
renciamento da saúde dos co-
laboradores, sempre integrado ao
objetivo global de negócios da
companhia. Porque entende que
dela depende a autoconfiança -
um dos comportamentos-chave
que os líderes mais esperam en-
contrar nos colaboradores que
compõem seus times.

-MÁRio GRIECO
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