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Nas atividades de coaching de empresários, executivos e sucessores, o tema “dream job” é 
recorrente. Especificamente entre os executivos é um dos principais. Em 87% dos casos, 
conforme uma pesquisa recente, a pessoa não está satisfeita com a sua vida profissional. Mesmo 
assim, não muda, nem de postura e nem de função. Numa avaliação com um grupo de executivos 
nesta situação, as razões mais citadas que os faziam permanecer foram: 
 
22 % - pela remuneração 
19 % - medo de mudar e se dar mal 
17 % - se sentiam velhos demais para mudar 
16 % - não ganhariam o mesmo em outra função 
11% - conformidade e acomodação 
8 % - pelos benefícios oferecidos na atual empresa 
7 % - outras razões, entre elas: o que gosto de fazer é muito diferente do que aprendi a fazer, 
minha família não me apoiaria, dá muito trabalho mudar. 
 
Isso não é uma exclusividade brasileira. Nos EUA, enquanto a renda aumentou 16% nos últimos 
30 anos, a percentagem de indivíduos que se descrevem como "felizes com seu trabalho" caiu de 
36 para 29%. Comprova-se que o dinheiro mantém as pessoas na função, mas acrescenta pouco 
ou nada ao bem-estar subjetivo. 
 
Independente da razão da busca da satisfação, para obter melhoria da qualidade de vida como 
um todo, é preciso fazer algo que se goste ou transformar o que se faz em algo que se goste. A 
busca da “função dos sonhos” é uma responsabilidade intransferível. Especialmente porque que 
2/3 do tempo em que estamos acordados dedicamos a atividades profissionais, assim, resolvida, 
ou pelo menos encaminhada essa parte, os demais aspectos da vida ficam menos complicados de 
equacionar. São muito raros os casos de pessoas que adoram o que fazem e não encontram 
satisfação nas suas demais atividades. 
 
Para sair do conceito abstrato e romântico do “não consigo encontrar minha função dos sonhos”, 
sem esquecer que dificuldades e adversidades são parte do processo e estimulam o aprendizado, 
comece avaliando quais os desafios que lhe são colocados pela empresa. São insuficientes? E as 
metas que você mesmo pode se estabelecer? Desafios, objetivos, metas precedem qualquer 
processo de ter seu “dream job”. 
 
Mais da metade dos executivos que conseguiu que fossem estabelecidos objetivos desafiadores ou 
que os estabeleceu para si mesmos e foram atrás deles, percebeu crescimento significativo da 
qualidade de vida. Relatam ainda que as maiores satisfações que passaram a sentir era no 
contexto profissional, com reflexos positivos na outras dimensões da sua vida. Um dos relatos se 
referiu ao quanto, na verdade, a sua função era maravilhosa, só não havia percebido. Outro ainda 
considerava não estar na carreira dos sonhos, mas estava tendo tanta satisfação, que cada dia 
gostava mais do que fazia. Portanto, o nome do jogo vencedor se chama DESAFIO! 
 
Estabelecidos os desafios, repensadas as relações, mesmo assim ainda não está bom? Então 
analise. Está claro o que você quer? No que você é bom e do que gosta? Para avaliar o quanto a 
atual função está próxima ou distante disso, faça uma análise socrática - prós e contras. Dê-se 
algum tempo, vá anotando em duas colunas separadas. Após alguns dias, dê peso e nota para 
cada item. Se a pontuação dos contra somar duas vezes a dos prós, encontre desafios ou atualize 
o seu currículo... 
 
Caso decida mudar de empresa ou função, pesquise bem se os valores e necessidades da 
organização são compatíveis com os seus. Se houver muita distância, analise se vale a pena abrir 
mão das suas convicções. Quando representa crescimento pessoal vale a mudança. 



Porém, antes de se demitir, dê mais uma boa olhada na empresa em que você trabalha. Existe 
algum setor ou oportunidade, ou outro chefe ou ainda procedimento diferente (especialmente 
seu) que mude esta situação? O quanto seus hábitos, crenças e atitudes estão contribuindo para a 
sua "não felicidade"? E, mais uma vez que tal, transformar a sua atual função no seu "dream-
job"? 
 
Aqui, algumas sugestões, úteis de qualquer maneira: 
 
1- Estabeleça objetivo e metas. Mas nada vago. Estes precisam ser claros a ponto de poder 
transformá-los em imagens precisas. Pela falta de prática, recomendo fazer de conta que você 
precisa descrever a cena para um pintor, que irá representar a situação de como será quando 
você “chegar lá”. 
 
2- Não esqueça, desejos são ilimitados, o nosso tempo não. Almeje algo coerente. Ser jogador de 
futebol ou artista de sucesso requer talentos especiais. Foque, gerencie as distrações, administre 
bem seu tempo. Está comprovado que usamos produtivamente apenas 20% dele. Use-os bem e 
vá aumentando gradativamente o percentual. 
 
3- Não aceite macaquinhos, isto é, problemas repassados por outros que devem cuidar deles. 
Cuide bem dos teus orangotangos. Para crescer pessoal e profissionalmente evite repassá-los 
para seu chefe. Ele irá receber os seus orangotangos como macaquinhos e, se não souber ser um 
bom chefe deverá resolvê-los, mas você, o que terá aprendido com a situação? 
 
4- Busque feedback formal e informal. Importante: valorize o positivo, ao contrário do que se faz 
normalmente. O feedback negativo, comprovadamente, em mais de 80% das vezes NÃO está 
correto, pois é resultado de inveja, falta de informação ou alguma outra distorção do processo. 
Frustramos-nos, mudamos nossa vida correndo o risco de o estarmos fazendo baseados em algo 
sem fundamento. Por seu lado, o feedback positivo em 90% das vezes está correto. 
 
5- Faça marketing pessoal. Procure não errar na medida. É melhor pecar por excesso do que por 
falta. O excesso tem a possibilidade (e o risco) de proporcionar oportunidades e responsabilidades 
acima da posição ocupada. A falta realimenta o “complexo de vira-latas”, algo típico do brasileiro. 
Aproveite para fazer o marketing positivo em ocasiões adequadas e coerentes para se promover, 
por exemplo, quando fizer apresentações, prepare-se para ela definindo as três coisas mais 
importantes a atingir ao final dela. 
 
6- Procure estar sempre "energizado". Para isso, pratique oscilações. O stress é causado pelo 
acúmulo de energia não canalizada decorrente de uma atividade contínua, sem variações. Para o 
re-equilíbrio energético - recarga - é fundamental a oscilação. Tenha atividades variadas, fora da 
profissional que envolvam algum exercício físico, jardinagem, música, dança. Avalie e priorize e, 
se for o caso, aumente o tempo de dedicação a elas por grau de satisfação proporcionado. 
 
7- Saiba negociar por você. Seus chefes têm esta expectativa. Se souber fazer por você, vai saber 
fazer pela empresa. Esforce-se. Supere-se. Ande a ”extra mile” como dizem os americanos. 
 
8 - Para ganhar tempo, tenha a “tua turma”. Todo peak performer, (os que têm desempenho 
excepcional), os que têm um “dream-job” tem um “dream-team”. Um "team" de relacionamentos 
– um coach o “personal trainer”, um mentor, alguém da sua área de atuação com mais 
experiência, alguém que também "venda" você e que o estimule a se superar a cada dia. Na 
ausência deste, faça isso você mesmo. 
 
9 - Quanto ao ponto anterior, proponha-se fazer o melhor que puder. Esta será a garantia de que 
você vai aprender a valorizar os seus aspectos positivos que, sempre de novo reforçados pelo seu 
“dream team”, compensam qualquer fragilidade. 
 



10 - Por fim, mas não menos importante, tenha plena convicção que você merece e deve buscar: 
 
- mais satisfação 
- melhor função 
- melhor remuneração 
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