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Enquete da Folha aponta que 4 em cada 10 profissionais não se sentem satisfeitos com a vida 
pessoal. 
 
Dinheiro traz, sim, felicidade. Melhor ainda se acompanhado de poder e mimos, como viagens, 
sala própria e carro com motorista. Pelo menos é isso o que atestam executivos de algumas das 
principais corporações brasileiras. 
 
Levantamento realizado durante dois meses pela reportagem da Folha com 75 executivos de 
grandes empresas aponta que, para os condutores dessas companhias, nada melhor do que o 
sucesso na vida profissional para ser feliz. 
 
Quase 81% dos respondentes se dizem satisfeitos ou plenamente satisfeitos em relação à 
felicidade. Esse percentual foi fortemente influenciado pelo excelente panorama profissional: 92% 
estão contentes com a realização de seu trabalho; 84%, com as perspectivas de ascensão na 
carreira. 
 
Paradoxalmente, o alto índice dos que se consideram felizes esconde um cenário bem diferente da 
porta da empresa para fora. A cada 10 executivos, 4 não estão satisfeitos em relação à vida 
pessoal. Quase 43% não consideram satisfatório o equilíbrio entre trabalho e atividades como o 
contato com os amigos e a prática de esportes. E 1 em 5 profissionais de alto escalão sugere que 
o contato com a família não é dos mais freqüentes. 
 
Os números são um sinal de que executivos de empresas privilegiam o sucesso profissional em 
detrimento da vida pessoal na hora de avaliar o quão felizes estão. 
 
Essa "vontade de ser feliz" é, na avaliação do "headhunter" Simon Franco, quase uma obrigação. 
"Ele tem de se mostrar bem para dar exemplo de motivação para seus funcionários". 
 
O presidente-executivo da Rede Othon no Brasil, Paulo Brito, é um exemplo de quem se considera 
"extremamente feliz". "Faço de tudo para tornar meu ambiente de trabalho agradável. Assim, 
minimizo o efeito da competição", diz Brito, que elenca algumas das vantagens que tem: "Viajo 
muito e tenho amigos no trabalho". 
 
O executivo conta que a saúde é seu maior ponto fraco. "Só me exercito em fins de semana, 
caminhando com a minha mulher, se ela me obriga", conta, contrariando recomendações médicas 
-há cinco anos, enfartou e teve de colocar três pontes de safena. 
 
Problemas de saúde, aliás, não são exclusividade de Brito: 41% dos executivos afirmaram não 
estar satisfeitos com a saúde. 
 
Equilíbrio 
 
Mas há quem se esforce para privilegiar o tempo casa e trabalho, como o diretor-executivo da 
Câmara e-net Cid Torquato, 43. 
 
Até se casar, ele não se preocupava em equilibrar vida pessoal e profissional. "Ficava até as 22h 
na firma, inclusive nos feriados." 
 
Nos últimos três anos, porém, Torquato vem tentando dividir o tempo melhor com a família. 
"Acordo cedo para tomar café da manhã com meu filho e procuro chegar em casa antes das 19h." 
Mas a carga de trabalho continua a mesma. "Depois que as crianças vão dormir, trabalho mais um 
pouco. Ao todo, são cerca de 12 horas por dia. Sei que é um pouco exagerado", avalia. 



 
 
Leia Mais 
 
Autoconhecimento é essência do equilíbrio 
Francine de Lorenzo 
 
Segundo psicólogos, confusão entre felicidade de aparência e de essência remonta à juventude do 
executivo. 
 
Após 32 anos de serviços em grandes empresas, com uma rotina de 15 horas diárias de trabalho, 
o sócio da Talent Solution, Peter Mason, 53, decidiu mudar de vida. Abriu mão do cargo de vice-
presidente de uma grande consultoria de recursos humanos e, em busca de sua felicidade, 
resolveu inaugurar a própria firma. 
 
"Estava cansado da competição interna, dos vícios da empresa. Comecei a questionar meus 
valores e vi que estava na hora de levar a vida como deveria ser", conta. 
 
Essa, no entanto, não foi a primeira vez que Mason fez uma reviravolta em sua carreira. Em 1999, 
trocou o mercado financeiro pelo setor de recursos humanos, acreditando que encontraria a 
satisfação que lhe faltava. Errou. 
 
"O dia em que saí da consultoria de recursos humanos foi um dos mais felizes da minha vida", diz. 
Como Mason, são muitos os executivos que se sentem desconfortáveis com a vida que levam, 
afirmam médicos e consultores. Contudo, poucos conseguem tomar as rédeas do próprio destino. 
"A maioria não sabe o que realmente deseja da vida. Foram muito bem educados por pais e 
professores, mas não sabem onde estão nem aonde querem chegar", afirma o psiquiatra William 
Collier, autor do livro "Terapia Breve para Quem Tem Pressa". 
 
A psicóloga e professora da FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado) Maria Aparecida Schirato 
concorda. "Desde criança, o profissional é preparado para ser o melhor em tudo. São tantas 
responsabilidades que não sobra tempo para brincar -e é brincando que a criança descobre do que 
gosta. Cresce, então, sem saber o que deseja para a vida, só sabe ser uma pessoa de sucesso." 
 
Segundo a psicóloga, isso justifica o fato de muitos executivos se considerarem felizes, apesar de 
declararem não estar satisfeitos com a vida pessoal e demostrarem insatisfação com a saúde. 
"A prioridade na vida dessas pessoas é o sucesso profissional. Muitos acreditam que o preço para 
alcançá-lo é o sacrifício da vida pessoal", afirma Schirato. 
 
Youssef Mourad, 26, sócio-diretor da Digital Pages e da Futureway, é um dos que reconhecem a 
dificuldade de conciliar a carreira e o trabalho. "Por falta de tempo, acabo sendo negligente com a 
saúde. Só vou ao médico quando já estou bastante ruim e sei que, no longo prazo, isso vai gerar 
problemas", diz Mourad. 
Ele, que às vezes trabalha nos fins de semana e de madrugada, completa: "Um dos meus 
namoros não deu certo, eu trabalhava demais. Agora, antes de assumir o compromisso, aviso 
como é minha rotina para não ter crise". 
 
Café com a família 
 
Até se casar, o diretor-executivo da Câmara e-net Cid Torquato, 43, não se preocupava em 
equilibrar vida pessoal e profissional. "Ficava todo dia até as 22h na firma, inclusive nos feriados", 
conta. 
 
Nos últimos três anos, porém, Torquato vem tentando dividir o tempo melhor com a família. 
"Acordo cedo para tomar café da manhã com meu filho e procuro chegar em casa antes das 19h", 



exemplifica. Mas a carga de trabalho continua a mesma. "Depois que as crianças vão dormir, 
trabalho mais um pouco. Ao todo, são cerca de 12 horas por dia. Sei que é um pouco exagerado." 
Para especialistas, quem não tem essa motivação corre sério risco de cair em depressão e tornar-
se dependente de drogas. "Se algo desagrada, é preciso parar e procurar entender. Não se deve 
ver a insatisfação como algo irrelevante", aconselha Schirato. "Com ou sem o profissional, o 
mercado vai continuar sendo o que é. Nada vale mais a pena que curtir férias com quem a gente 
ama -com o celular desligado de vez em quando", sugere Collier. 

 
 
Leia Mais 
 
Poucos executivos têm a verdadeira felicidade, diz escritor  
 
Durante 23 anos, o maior desafio de Robert Wong, eleito pela revista inglesa "The Economist" um 
dos 200 "headhunters" mais influentes do mundo, foi guiar os grandes executivos brasileiros no 
sinuoso caminho dos negócios. 
 
Como consultor, conheceu a fundo os fatores que geram alegria e tristeza, força e desânimo a 
centenas de presidentes, diretores e gerentes de grandes empresas. Esse conhecimento lhe 
rendeu um livro -"O Sucesso Está no Equilíbrio"-, no qual se propõe a ensinar a conciliar a vida 
profissional com a pessoal e espiritual para então atingir a felicidade. 
 
Em entrevista à Folha, Wong afirma que a maioria dos brasileiros em alto escalão é infeliz e 
destaca que a felicidade não está em ter bom cargo, altos salários, prêmios, bônus ou promoções. 
"Ser feliz é se conhecer e ter equilíbrio", afirma, ressaltando que, assim como seus clientes, ele 
também já foi um "desequilibrado". (FL) 
   
Folha - Os grandes executivos têm nas mãos carreira consolidada, bons salários e prestígio. Isso 
já não é motivo para serem felizes? 
Robert Wong - O que eu tenho visto nestes meus 23 anos de trabalho com executivos é que esses 
fatores geram uma felicidade momentânea. Passado esse período, o executivo torna-se infeliz. 
Poucos têm a verdadeira felicidade, que independe de fatores externos -é uma paixão que está 
dentro de si, um estado de espírito. 
 
Folha - E como chegar a ela? 
Wong - A felicidade permanente prima por um ponto crucial: o autoconhecimento. É ele quem lhe 
dá confiança para fazer as escolhas certas e dizer "não" quando é preciso. Se você não se 
conhece, não tem como definir qual o melhor caminho para sua vida. E aí, passa a aceitar 
qualquer caminho. Mas não adianta basear sua vida em conselhos -a decisão tem que partir de 
dentro de você. 
 
Folha - O sr. diz que, como muitos executivos brasileiros, já se sentiu infeliz e desequilibrado. 
Como conseguiu mudar sua vida? 
Wong - Comecei a perceber que algo estava errado quando tomava uma decisão e não me sentia 
satisfeito. Foi aí que lembrei do meu tempo de faculdade. Naquela época, eu não queria ser 
qualquer um, queria ser o melhor. E me tornei alguém com o ego inflado. Mas tive decepções, 
tanto profissionais como pessoais, e passei a questionar minhas convicções. Daí eu vi que aquilo 
que achava importante na verdade não era. Foi uma lição de humildade. 
 
Folha - Com o mercado de trabalho agressivo, é possível não se deixar influenciar pelo clima de 
competição e manter o equilíbrio? 
Wong - É preciso impor limites. A culpa é sua se permite que a firma abuse. Não somos vítimas. 
 
 
 



 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 16 abr. 2006, Empregos, p. 2 e 3. 
 
 


