
Executivos que aprendem a gerenciar os diversos ciclos
simultâneos de que participam são quase sempre os mais
bem sucedidos e além disso, com certeza, são pessoas
felizes. Administrar os ciclos da vida profissional e achar
o ritmo certo em cada ciclo são desafios para os quais
o autor nos traz preciosas sugestões.

Os Ciclos e seus Ritmos 
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avaliando carreiras e vida
A análise dos ciclos de vida é um terna

atraente, e estamos todos continuamente
aprendendo como iniciá-los, gerenciá-los
e conseguir perceber a hora e a forma
de encerrá-los com sucesso. Qualquer
um de nós está, hoje, envolvido em
cerca de oito a 10 ciclos de vida. Um
novo emprego! A troca de casa! A troca
do carro! A viagem de um filho! O
vestibular de uma filha! Um conflito
familiar! Uma separação! O começo de
uma amizade! Enfim, são vários os ciclos
que fazem parte do nosso dia-a-dia.

Na minha atividade profissional
como headhunter, tenho o privilégio de
conversar com muitos executivos - os
que buscam novas oportunidades ou
desafios, os que eu abordo para convidá-
los a avaliar uma nova possibilidade

e os que precisam de um conselho ou
de uma orientação. Essas conversas
têm sido urna fonte de atualização das
minhas idéias e da minha formulação de
conceitos a respeito dos ciclos de vida.
Este texto, portanto, dá continuidade
a algumas linhas de pensamento que já
expus em outras ocasiões.

Todos os ciclos têm três fases:
originação, processo e conclusão.
A fase de originação pode tanto ser
controlada no tempo e no espaço como
pode estar fora do nosso controle. Você
pode decidir mudar de casa, mas pode
ser surpreendido com a notícia de que
sua filha vai se mudar para o exterior.
A fase de processo é a que está mais
condicionada e que exige uma atenção
específica em função de ter seu ritmo
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adequado, como veremos a seguir.
Agora o fundamental é a fase de
conclusão. Todos os ciclos precisam
ser fechados. Fechar o ciclo não
significa, necessariamente, concluí-lo.
Pode significar, também, uma saída
negociada. Quando os ciclos não são
fechados, viram fantasmas que vêm
nos assombrar. Em cada noite mal
dormida pode voltar, por exemplo,
aquela conjetura: Por que mesmo
deixei aquela empresa no momento
errado? Por que não me desculpei
com meu amigo?

Ciclos deixados abertos inibem
novos ciclos. E muitos executivos,
principalmente os mais jovens, não
têm clara essa percepção. Não é
incomum que eu convide para uma
entrevista especulativa um profissional
que, naquele momento, foi recém-
promovido no local onde trabalha,
está no meio da implantação de um
projeto de expansão, ou dedicado ao
lançamento de um novo produto.
Nesta hora, é fundamental não

estimular uma mudança de empresa,
pois esses ciclos precisam ser fechados.
Os ciclos deixados abertos depreciam
a carreira, deixam uma marca da
falta de comprometimento e não raras
vezes da falta de consideração para
com chefes e colegas.

Quando lembro das muitas conversas
com os executivos que entrevisto
diariamente, percebo que, como a vida
é uma só - e vida profissional e pessoal
vivem entrelaçadas -, muitas vezes os
ciclos que ficam abertos têm uma mesma
origem: a falta de perdão. Uma das
atitudes com maior dose de humanismo
e inteligência é o ato de perdoar. Os
animais não perdoam, simplesmente
esquecem. A falta de perdão, além de
não permitir que um ciclo se encerre,
cria uma "ferrugem emocional" que
continuamente corrói as entranhas e
não raramente aparece sob a forma de
alguma somatização.

Mas, a propósito, como saber (ou
pressentir) que um ciclo está
se encerrando?

VOCÊ SABE QUE ENCERROU UM CICLO

• Quando entrega o resultado esperado

• Quando pára de aprender

• Quando a sua influência nas decisões diminui ou não é mais necessária

• Quando existe uma pausa de felicidade, pois os ciclos têm ritmo!
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O ato de entregar o resultado é o
momento mais claro do encerramento
de um ciclo. Mas existem alguns
outros sinais claros e evidentes: parar
de aprender é um indício relevante.
Na família, por exemplo, pararam de
aprender as pessoas que só falam do seu
tempo. Gomo dizia a netinha: "Vovô,
antigamente o seu mundo era todo em
branco e preto?"

Um outro sinal é a diminuição da
influência. Ela ocorre a alguém ao
perceber que não foi chamado para
ajudar na solução de um conflito,
na criação de uma nova equipe, na
introdução de um novo processo ou
sistema, ou na expansão geográfica
da empresa. Mede-se a influência
da pessoa não pelo cargo que ocupa,
mas por seus direitos decisórios.
Quando estes diminuem, o ciclo
está se encerrando.

O término de um ciclo traz uma pausa
de felicidade. Se existe a pausa, então
os ciclos têm ritmo. E esta é uma ilação
importante para o aperfeiçoamento de
uma teoria em torno dos ciclos de vida.

Para o mestre Aurélio, aquele do
dicionário: "Ritmo é uma sucessão de
situações que, embora não se processem
com regularidade absoluta, constituem
um conjunto fluente e homogêneo no

tempo". Pois bem, os ciclos, sim, têm
ritmo. E o ritmo do processo de cada
ciclo é fundamental para você saber
como e quando encerrá-lo.

Pode haver pessoas que não mantêm o
ritmo, são inconstantes, e isso prejudica
todo o desenvolvimento da sua equipe;
por outro lado, às vezes, um chefe
intenta colocar certa pessoa atuando
em um ritmo que ela não tem. Isso
talvez explique, no futebol, porque
grandes craques como Zizinho, Jair,
Ademir da Guia, Dirceu Lopes e, mais
recentemente, Ronaldinho Gaúcho
tenham jogado bem menos com a camisa
da seleção brasileira. Seleção, para eles, é
um outro ritmo?

O ritmo, como diz o Aurélio, é um
"conjunto fluente". Assim, ao ritmo se
associa a noção de contemporaneidade;
contemporâneos trabalham no mesmo
ritmo (não é uma questão de idade).
Portanto, uma das preocupações que
deve ter um executivo ao montar a
sua equipe é escolher os que possam
trabalhar no seu ritmo. Colocar todos
em um mesmo ritmo pode ser essencial
para os resultados. Apesar disso, dentro
de uma empresa, pode haver outras
instâncias, nas quais o ritmo precisa ser
negociado (um Conselho de Acionistas,
por exemplo).

Os Ciclos e
seus Ritmos

O RITMO DE CADA CICLO

• Quando depende só de você... É o seu ritmo

• Quando depende de várias pessoas... É um ritmo negociado e comum

• Quando uma outra pessoa dita o ritmo e você tem que se adaptar...
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Ao longo da trajetória da vida dos ciclos profissionais, cuidar do ritmo torna-se essencial.
Fazer isso com sucesso implica enfrentar (e vencer) alguns desafios.

É preciso uma apurada sensibilidade para cuidar desses desafios. Aliás, eles não se
excluem mutuamente, antes são frutos de situações mutáveis. Manter o ritmo, mesmo
sob pressão, ou mudá-lo, quando o contexto exige, é um ato de discernimento.

Dar uma pausa? Às vezes será preciso conversar tudo de novo, negociar um novo prazo.
Outras vezes, será preciso aceitar o ritmo dos outros, porque nenhuma troca poderia ajudar.
E mais: é preciso construir um repertório que permita fazer uso da intuição. As vezes
é preciso "tocar de ouvido"; outras vezes, todos devem seguir a pauta, e ela, então,
define o ritmo.

Porém, mais cedo ou mais tarde, é chegada a hora de fechar determinado ciclo
profissional. Para fazê-lo, será preciso mudar o ritmo. Mas... quando?



Se a segunda-feira começa na manhã
do domingo, parece haver ciclos abertos
que precisam ser fechados, ou que
estão fora do ritmo devido. Sintomas de
relações desafinadas são as discussões
que acontecem por motivos irrelevantes.

Quanto à performance, são muitos os
executivos que se sentem comprometidos
com ela, acima de tudo. E, nesses casos,
a ética profissional, individual, é mais
forte que a ética coletiva. Não são raras
as situações em que tenho encontrado
executivos fazendo um esforço hercúleo
para manter sua performance, em
condições extremamente negativas de
pressão e temperatura. Uma chefia
incompetente, uma implantação mal
discutida, o trabalhar sem os recursos
necessários e muitas outras condições
adversas acabam por exigir do
profissional o dobro do esforço para a
consecução do mesmo resultado. E hora
de fechar o ciclo.

Cuidar bem da própria vida é,
também, saber administrar os próprios
ciclos e isso requer sabedoria.

Muito se fala, hoje em dia, que as pessoas não podem perder o foco. Eu
acrescentaria que as pessoas não podem perder o ritmo. Estamos sempre
trabalhando sob uma intensa pressão, quer seja de volume quer seja de
conteúdo. E manter o ritmo significa dar bom andamento às tarefas, significa
garantir aos que trabalham com você que eles estão sincronizados.

Outro aspecto importante é ouvir o ritmo dos outros. Respeitar e muitas vezes
entender que é a hora certa de mudar o seu ritmo.

Em tempo: A improvisação é uma característica natural da alta performance;
mas nunca abra mão da harmonia - ela está no respeito aos seus princípios, aos
seus valores. Dê o bom exemplo. Viver bem é uma arte, ensinar os outros a viver
melhor é um privilégio. Ensine os jovens a crescer. Compartilhe sua sabedoria
com as novas gerações, ajude-os a fechar os ciclos, ensine-os a manter o ritmo,
fale da necessidade da pausa no momento certo. Trabalhe o acervo cultural deles
ensinando como ouvir e entender o ritmo dos clássicos; mas aceite pelo menos 15
minutos de funk pauleira. Sorrindo.

Luiz Carlos de Queirós Cabrera
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