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Executivos reservam espaço para a família nas agendas 
 
Disciplina. Esta é a solução para um dos dilemas da vida de altos executivos: como conciliar vida 
pessoal e trabalho. O dia tem 24 horas e altos executivos trabalham, em média, 15 horas 
diariamente, sem contar engarrafamentos para chegar ao escritório, almoços e jantares de 
negócios. Assim, como organizar o tempo para dedicar atenção à família? A resposta, segundo 
executivos e especialistas, é ter disciplina.  
 
O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é fundamental para homens de negócios que 
acham que nenhum sucesso na carreira compensa um fracasso familiar. Segundo José Emílio 
Miguel, diretor de Marketing da DIX Amico, a busca pelo equilíbrio entre trabalho e família deve 
ser constante. Ele trabalha 10 horas por dia e conta que a tecnologia faz com que o executivo 
trabalhe muito mais porque pode estar acessível a qualquer hora e local. 
 
"Se não ficar atento, acabo trabalhando 24 horas por dia. Porém, o espaço reservado para a 
família é essencial", afirma o executivo. Dessa forma, ele tenta buscar o filho de três anos na 
creche, embora nem sempre seja possível. Preocupado, reserva os finais de semana para 
caminhar com o filho na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, ou ir à praia. 
 
De acordo com Denys Monteiro, vice-presidente e sócio da FESA Global Recruiters, o ponto 
principal para conciliar o trabalho e a vida familiar é a disciplina. A concorrência entre as 
organizações cresce cada vez mais, aumentando a demanda sobre seus executivos.  
 
"Para isolar-se do trabalho e reservar tempo para a família, é necessário ter disciplina. Até os 
finais de semana podem ser tomados por viagens de negócios. Deve-se fazer um roteiro porque 
os filhos crescem e muitas vezes os executivos não acompanham este crescimento. Ser pai exige 
participação e presença. Marido não é só no papel. O equilíbrio é fundamental", diz ele. 
 
Monteiro, pessoalmente, é um pai disciplinado. Ele tem duas filhas e reserva tempo para dar 
banho, acordar e colocar as crianças para dormir. E mais: evita marcar horários na agenda que 
atrapalhem estes momentos.  
 
Filhos e esposas adaptam-se a horário de trabalho  
 
Embora a disciplina seja palavra de ordem, fórmulas não existem. Por isso, muitas famílias se 
adaptam aos horários dos executivos. É o caso de Afonso Celso de Barros Santos, presidente da 
Avis. Seus filhos criaram o hábito de dormir um pouco mais tarde para poder desfrutar da 
presença do pai, que trabalha 14 horas por dia. 
 
Santos confirma que o trabalho absorve os executivos e, caso não fiquem atentos, a família pode 
passar para segundo plano. Este é um cuidado que o presidente da Avis tem e preserva com 
algumas iniciativas. Ele matriculou toda a família em aulas de tênis. Santos diz que o exercício 
físico une a família em torno de um objetivo comum e aproxima a relação familiar.  
 
Mesmo assim, conta o presidente da Avis, um dia, seus filhos pediram para ele chegar mais cedo 
do trabalho. "Vou me policiar, neste ano, para chegar mais cedo em casa. O meio corporativo tem 
que abrir espaço para um debate sobre o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho", diz ele. 
 
Da mesma forma que os executivos se dedicam às empresas, deveriam se dedicar à família, 
aponta João Dória Jr., publicitário e empresário que reúne, em São Paulo, há dois anos, 140 chief 
executive officers (CEOs) e suas famílias no evento Family Workshop, integrante do calendário de 
encontros corporativos brasileiro. 



 
A proposta é aumentar o valor das relações familiares e fortalecer a convivência corporativa. 
Assim, ao contrário da maioria dos encontros com executivos de grandes empresas, os filhos e 
esposas dos empresários convidados também participam do encontro.  
 
Dória Jr. explica que o Family Workshop nasceu em função dos contatos com os executivos de 
grandes empresas que apresentavam e, ainda apresentam, o que chama de déficit familiar. Por 
conta do cargo de alta responsabilidade e comprometimento, a carga horária exigida ultrapassa 
limites que, se não forem devidamente observados, causam sentimento de culpa e prejudicam as 
relações familiares.  
 
Dessa forma, o encontro tenta transformar este sentimento em uma ação compartilhada, 
reunindo pais e filhos para trocar experiências com outros que se encontram em situação 
semelhante. "Eu identifiquei em quase 100% dos executivos um déficit familiar porque se 
ausentam muitas horas de suas casas. Um líder atormentado na empresa não será uma pessoa 
tranqüila", diz o empresário. 
 
Diminuir ritmo de trabalho é impossível em altos cargos 
 
Dória Jr. chegou à conclusão de que não é possível diminuir a carga horária de trabalho e mudar o 
ritmo de vida para quem chegou a líder de uma empresa. Assim, ele trabalha 17 horas por dia e 
mantém uma disciplina rígida para potencializar seu tempo com a família. Toma café da manhã 
com os filhos e os leva diariamente a escola, às 7h da manhã. Escolhe temas diferentes a cada dia 
para debater com as crianças no carro durante o trajeto. O diálogo vai desde justiça e mentira à 
relação com amigos.  
 
A iniciativa baseia-se na mesma idéia de disciplina apontada por Monteiro, da FESA. Já que a 
quantidade de tempo dedicado à família é pouco, a qualidade desses momentos deve ser 
preservado, aconselha Dória Jr., que chega em casa por volta de 1h30min da manhã e dá um 
beijo em cada um dos filhos, que já estão dormindo. 
 
"Pais felizes são líderes conscientes e reputados nas empresas. Não há frieza que isole problemas 
domésticos. Tolerância, disciplina, atenção e pequenos gestos demonstram carinho para os filhos. 
Até mesmo enviar um e-mail para o filho perguntando se está tudo bem ou convidando-o para ir 
ao estádio de futebol demonstram carinho", aconselha o publicitário.  
 
O problema, diz ele, não é só do marido ou da esposa que exerce o cargo executivo, mas sim uma 
questão que deve ser compreendida por toda família. "Meus filhos, por iniciativa própria, me 
visitam na empresa e passam três horas comigo. Eles percebem que o escritório não é adversário, 
mas aliado. As mulheres devem ser tolerantes com seus maridos, mas têm que mantê-los em 
rédeas curtas, ou seja, o homem tem que saber que há alguém por perto, que exerce parte do 
controle da família para manter o equilíbrio", diz ele. 
 
Empresas estão conscientes  
 
Atualmente, as empresas estão mais conscientes da necessidade de ter executivos capazes de 
equilibrar vida familiar e trabalho. De acordo com Denys Monteiro, vice-presidente e sócio da 
FESA Global Recruiters, cada vez mais as empresas sabem que o executivo tem que estar mais 
disponível para a família para haver um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. 
 
"As companhias se preocupam com o bem-estar e entendem que os executivos têm que estar no 
eixo. Se o executivo casa, ele já precisa saber que é necessário disponibilizar tempo para a 
mulher e filhos. Se a pessoa é nova, tende a sacrificar sua vida pessoal para desempenhar um 
bom papel na carreira", conta Denys Monteiro. Ele revela que a figura do presidente das 
companhias é o maior exemplo a ser seguido pelos empregados.  



Para Leonard Veras, médico psiquiatra, o foco principal também é a disciplina. "Se deixar, o 
trabalho faz com que o executivo perca a noção do tempo e do espaço. É o estado hipnótico. 
Temos que aprender a lidar com esses limites. O ser humano tem quatro momentos 
fundamentais: o trabalho, a família, o lazer e o eu. Se isso não se concretiza pode acarretar em 
aumento de estresse, desgaste e acúmulo de tensões. Encontrar o equilíbrio é a chave. A pessoa 
acorda e percebe que o tempo passado não pode voltar atrás", diz ele. 
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