Nosso Projeto é Você
Muitas pessoas nos procuram reclamando que as
empresas não cuidam das carreiras delas como
elas gostariam, contudo aí está o erro. A empresa
não é desenvolvedora de carreira, mas sim utiliza
o profissional para desenvolver suas atividades
organizacionais e possibilita a esse profissional
que sua carreira organizacional cresça. Delegar
isso à empresa é perigoso, irracional e cômodo.
Assim a responsabilidade pelo sucesso e
fracassos do seu projeto pessoal é de
responsabilidade unicamente sua.
Este material tem uma função diferente dos
demais livros do mercado, aqui o foco é pessoal:
utilizar as ferramentas gerenciais para
desenvolver suas competência e a sua carreira.
Então, aqui nasce um projeto nosso: VOCÊ.
Aproveite para fazer o melhor pela pessoa mais
importante do mundo. Conheça o único Ser
responsável pelo seu sucesso e por qualquer de
suas falhas. Enfrente aquele inimigo que pode
determinar seu futuro... Você!
Opte pela única solução decente: Invista em
Você!
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PREFÁCIO

Essa obra foi desenvolvida tendo como base as
solicitações de meus amigos discentes e
clientes, pois eles achavam que o trinômio
C.H.A. (Competência, Habilidade e Atitude) não
lhes ofertava informações suficientes para
tomadas de decisão, nem lhes garantia uma
visão ampla do capital humano com o qual se
relacionavam.
Foram 204 Turmas (10,341 respostas)
aplicando a mesma pesquisa com 2 perguntas:
A) O trinômio C.H.A. resume os aspestos
importantes de um colaborador, mesmo que
minimamente? 93,77% informaram que não. B)
Quais elementos seriam mais importantes e que
não estão contemplados no C.H.A.? uma lista foi
criada. Tendo como Base essa lista
desenvolvemos a metodologia C.H.A.V.E.S
Esperamos que lhe atenda...
Flávio Cavalcante
Cavalcante2
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INFORMAÇÕES
Por vezes nos pegamos sendo indagados sobre a
importância dos mitos e lendas, a respeito da razão de
comentar sobre filosofia e mitologia, o que o
conhecimento geral agrega ao profissional, e até quanto
dinheiro valerão as informações sobre cultura e
sociedade para os estudantes no mercado de trabalho.
Assim, temos certeza da limitação cientificista que
vivemos. A velocidade do Mercado nos faz querer saber
a receita de bolo, a equação, o Step by Step, para
aplicar na empresa quando aquele problema em especial
ocorrer. Algo muito próximo a uma miopia da relação de
causa-consequência acreditando que tudo no mundo se
resolverá assim.
O imediatismo, seja fruto da falta de tempo ou da
confortável vala comum, está afastando as pessoas
não só da cultura, mas também do prazer da busca pelo
desenvolvimento pessoal.
Por muito tempos vivemos a dominância do C.H.A. –
Competências, Habilidades e Atitudes, mas hoje algo
mais importante surgiu para atender as novas gerações:
C.H.A.V.E.S. pois muito mais importantes são os
Valores, as Emoções e o Sentido (como propósito).
Assim um mundo novo se abre para o conhecimento do
subjetivo. Não basta mais tomar CHA é necessário ter
as CHAVES para o Sucesso.
Cavalcante2
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Para pensar
Você consegue perceber que o seu
maior projeto é você mesmo? E que
transformando seu nome em marca
você alcança melhores resultados?
Que gerenciando sua carreira como
um produto ou uma empresa você
potencializa suas chances de
sucesso?
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CAPÍTULO UM

AS 3 REGRAS
AS TRÊS REGRAS INEXORÁVEIS DO MERCADO.
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O FIM DAS LUTAS
DE CLASSE
DENTRO DA
ORGANIZAÇÃO
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Em mais de 15 anos de consultoria em treinamento e
planejamento estratégico nos fizeram perceber que as
divergências entre funcionários e donos de empresas estão
na visão do negócio. Não é novidade que profissionais que
observam o negócio com olhos de proprietário desenvolvem
habilidades especiais bem remuneradas pelo mercado. Afinal
Taylor não era nenhum tolo.
Mas como criar uma visão empresarial se não transportamos
tal perspectiva para nossa vida pessoal? Vejamos uma
problemática comum ao cotidiano empresarial: a má
execução de atividades simples.
Por que o funcionário executa de forma inferior à qualidade
desejada as atividades que ele já domina em sua rotina?
Alguns justificarão que é por falta de recursos, outros
alegarão que é a falta de informação para executar com
qualidade a tarefa, mas sempre existirão os que
condicionarão o resultado à falta de motivação dado aos
baixos salários. Entendamos as duas visões:
VISÃO DO FUNCIONÁRIO – Executar a atividade de forma mal
feita pode acontecer, afinal faltaram recursos físicos –
financeiros – humanos para a conclusão da tarefa no prazo. É
evidente que em algum momento falharemos, pois errar é
humano. E pelo salário pago não é para fazer o espetacular e
sim o mais ou menos. Se aumentasse o salário valeria se
esforçar mais um pouco.
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Outro fato é que a mediocridade toma conta das nossas
relações cotidianas. O “a mais” é sempre visto com
descrença e desconfiança gerando um culto à mediocridade.
A frase atribuída a Confúcio “prego que se destaca leva
martelada”, mas que não faz parte dos ensinamentos de Lao
Tse, mostra um slogan do que se convencionou chamar Aurea
Mediocritas.
O funcionário, de modo geral, foca-se na dificuldade de
realizar uma tarefa e, por conseguinte nas impossibilidades,
já pensando nas desculpas que poderiam ser criadas para
justificar um possível insucesso. Essa visão não é
exclusividade do funcionário, mas sim do comportamento
humano de auto-preservação, onde tão importante quanto
resolver o problema é buscar desculpas para o caso de um
fracasso.
A supervalorização dos desafios transforma o Homem em
escravo dos paradigmas. Desta forma, tendemos a
engrandecer nossos montinhos de areia, transformando-os
em 'verdadeiros' Everests particulares e impondo uma
barreira lúdica. O viés humano de focalizar no problema ao
invés da solução cria dois tipos de personagem: o prisioneiro
em paredes de vidro e o visionário.
Estudando a biografia de Alexandre, O Grande , percebemos
que tal grandeza originava-se de uma técnica de reformular o
problema simplificando-o e, por conseguinte, tomando
medidas mais coerentes para sua resolução. Podemos aplicar
tal conhecimento, percebendo que o menos relevante era
realmente conhecer de forma profunda a atividade
problemática, enquanto o verdadeiro pulo-do-gato era
entender de lógica e filosofia. Avaliamos os novos gestores
que estreavam no mercado, sejam oriundos do bacharelado,
sejam dos tecnológicos, apresentavam fraqueza de
conceitos que envolviam essas duas áreas. Começamos a
questionar as Instituições de Ensino Superior e percebi algo
alarmante: que não só os alunos tinham tais problemas, como
os professores também, e desta forma indaguei: como
repassar algo que não se sabe?
Cavalcante2
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Em episódio dos muitos em que Alexandre reformulou seus
problemas, ele precisa invadir a ilha Tiros (Tyres), e os
pontos fortes de seu exército eram a cavalaria e a infantaria.
Desta forma, os 60 metros de água que separavam a cidade
do continente e um muro de 9 metros que circundava todo o
perímetro tornavam-se um problema. Alexandre poderia
desistir de Tiros e continuar sua epopeia rumo ao oriente,
entretanto no final dela ele teria conquistado o mundo,
exceto Tiros.
Outra possibilidade era a de aguardar a aprovação de
recursos financeiros, a construção de barcos, o treinamento
de soldados para atuar no mar e mesmo assim correria o
risco de fracassar na missão. Afinal, ele estava remanejando
especialistas para outras áreas da organização nas quais não
possuíam conhecimento.
O problema para muitos seria como chegar até a ilha.
Todavia, a verdadeira fonte de dificuldades não era essa, e
sim como atacar um alvo no mar. Simples! Transforme o mar
em terra. Alexandre redefiniu seu problema baseado nas suas
forças e fraquezas, bem como nas oportunidades e ameaças,
criando o que definimos como o preceito do SWOT: criou um
aterro para ligar continente-ilha e utilizou o que tinha de
melhor para devastar a ilha de Tiros.
Lidamos com problemas como fazemos com os bichinhos
virtuais, os famosos Tamagushis: aceitamo-los, acolhemolos, protegemo-los, alimentamo-los e assim o ciclo de
Cleópatra cumpre-se. É nossa tendência valorizar problemas
para que tal fermento torne-os tão fortes que possamos
utilizá-los como muletas para nossos fracassos pessoais e
profissionais. E sempre a culpa é alheia, afinal a
autoflagelação é dolorosa e o autoconhecimento também.
Seres Humanos apresentam outro comportamento que é o de
valorizar as barreiras vencidas para promover seus atos.
Fenômenos que resolvemos caracterizar como propaganda
enganosa para convencimento próprio, e fortificamos um
falso paradigma reproduzindo para os que nos sucedem.
Cavalcante2
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Questionando um dos maiores atletas do mundo sobre como
ele fazia para romper suas metas e assim quebrar recordes,
algo em que ele era especialista, percebemos semelhanças
entre aquele saltador e Alexandre, O Grande, posto que
ambos reinventavam seus problemas buscando uma solução
mais simples, focando-se nos resultados e não nos
problemas.
O desportista treinava sem o sarrafo (bastão colocado como
barreira no salto com vara), simplesmente buscando alcançar
o seu melhor desempenho, sendo avaliado pelos seus
técnicos e informado sobre como aprimorar os movimentos.
No dia da competição o atleta desenvolvia sua melhor
performance e, por consequência, apenas alcançava os
louros da vitória.
Há muitos anos atrás, em um mosteiro zen-budista, com a
morte do guardião, foi preciso encontrar um substituto. O
grande Mestre convocou, então, todos os discípulos para
descobrir quem seria a nova sentinela.
O Mestre, provido de muita sabedoria, falou: “Assumirá o
posto o monge que conseguir resolver primeiro o problema
que eu vou apresentar.” Então, ele postou no centro da
enorme sala em que estavam reunidos todos os monges um
vaso de porcelana muito raro, com uma rosa branca de
extraordinária beleza. E disse apenas: “Aqui está o
problema!”.
Todos ficaram olhando a cena: o vaso belíssimo, de valor
inestimável, com a maravilhosa flor ao centro! O que
representaria? O que fazer? Qual o enigma? Nesse instante,
um dos discípulos sacou a espada, olhou o Mestre, os
companheiros, dirigiu-se ao centro da sala e... zapt! Destruiu
tudo, com um só golpe. Tão logo o discípulo retornou ao seu
lugar, o Mestre disse: “Você é o novo Guardião.”
Não importa o tamanho e a beleza do problema se for um
problema, precisa ser eliminado.
Cavalcante2
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Neste momento cabe uma auto-análise sobre como lidamos
com nossos problemas. Quando lhe perguntam como foi seu
dia, todo dia você fala: “Cheio de problemas!” Você
supervaloriza seus problemas? Quais problemas você
continua mantendo na sua vida e que poderiam ter sido
solucionados? Por que você não os resolve? Você sabe que
todos os problemas têm solução, o que falta para resolver
esse?
VISÃO DO TOPO – Executar as funções e resolver problemas
depende de recursos e organização, todavia para o gestor os
problemas podem ser resolvidos com criatividade e
empenho. A postura exigida é a de comprometimento e
dedicação para a resolução dos problemas e não a do
“especialista em desculpas”.
A informação mais importante neste momento é a de que
nosso valor de mercado é diretamente proporcional à
capacidade que temos de resolver problemas. Vendemos
nossa tranquilidade aos empregadores, para que estes
estejam aliviados para buscar novos produtos/serviços/
clientes/parceiros/negócios.
Assim, ao melhoramos nossa capacidade resolutiva de
problemas, aumentamos nossa visibilidade no mercado e, por
conseguinte, nosso poder de barganha sobre salário. Desta
forma é fato falarmos que profissionais recebem por sua
capacidade resolutiva, pela sua raridade e por sua
importância (leia-se responsabilidade pela decisão tomada).
A dicotomia entre as visões gera o desgaste entre as
classes e os problemas de motivação e desenvolvimento
organizacional. Para solucionar tais problemas, propomos a
visão empresarial aplicada ao cotidiano, também conhecido
como empreendedorismo pessoal.
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O empreendedorismo pessoal consiste na visão gerencial
aplicada ao desenvolvimento de nossas carreiras e
personalidades. Seja na utilização de ferramentas gerenciais
no cotidiano de nossas vidas ou na atividade com
parâmetros profissionais, até mesmo para tarefas
corriqueiras. O compromisso do personagem organizacional
deve contaminar a vida pessoal, mas sem excesso, e essa
diferença tem a função de fuga para o profissional e não
deve ser encarado como um expediente extra de trabalho.
Todavia, a preocupação com o seu desenvolvimento
profissional deve passar pela adequação às ferramentas
empresariais, ainda que todas as atividades que executamos
estejam influenciando nossas marcas pessoais e, por
conseguinte, o nosso Marketing Pessoal.

Cavalcante2
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AS 3 REGRAS DE
MERCADO
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REGRA 1 - EMPREGABILIDADE
O dicionário define como: “qualidade do que ou de quem é
empregável; possibilidade de ser empregado” em outra
definição: “é um conceito amplo que não significa apenas ter
um emprego e sim a capacidade de ter trabalho e renda
sempre”… entretanto nada disso define empregabilidade.
Muito se debate hoje sobre a empregabilidade e as técnicas
de desenvolvimento de carreira, entretanto nos cabe avaliar
qual é o real conceito de empregabilidade.
O conceito de empregabilidade é a capacidade do
profissional de estar empregado, desenvolvendo-se na
função organizacional e reduzindo sistematicamente não só
o risco da perda do emprego, mas também, em caso de
recolocação, o tempo fora do mercado de trabalho.
Recebo questionamentos sobre como aumentar a
empregabilidade dos profissionais e respondo sempre da
mesma forma: “Por que um empresário contrataria você?”. E
chegamos sempre à mesma resposta: “Para resolver
problemas (ou propor soluções).” Então, nada mais simples
para aumentar a empregabilidade do que aumentar nossa
capacidade de resolver problemas.
Parece bobo e simples, mas não levamos tal raciocínio em
consideração ao escolher nossas carreiras. Devemos ter em
mente que o primeiro passo para aumentar a empregabilidade
é investir tempo entendendo quais são as reais demandas do
mercado. Quais profissionais são necessários para resolver
quais problemas?
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Afirmo sempre que as pessoas pagam para que resolvamos
problemas relativos às suas necessidades, medos,
limitações e prazer (nessa ordem).
Assim, aumentando a capacidade de resolvermos problemas
e a importância desses problemas para a vida das pessoas,
nos tornamos imprescindíveis.
Então devemos entender que a empregabilidade está
associada à capacidade humana de resolver problemas.
Portanto, quanto mais estamos aptos a resolver problemas,
mais empregabilidade temos.
Isso redimensiona a educação profissional, posto que esta
só tem valor se fornece ferramentas e conhecimentos para
que o discente aumente sua capacidade de ofertar soluções
requeridas pelas organizações.
Assim proponho um mantra: “O Problema é meu amigo” pois
só através dele conseguimos evoluir nossa capacidade de
resolução, melhoramos nossa empregabilidade e entendemos
nossa função empresarial.
Tal raciocínio nos demanda uma reflexão sobre o
comportamento organizacional. Afinal, toda vez que um
problema passa por todos os níveis da empresa e ‘estoura’
no Diretor, este automaticamente refaz a pergunta inicial do
capítulo: “Por que um empresário contrata um funcionário?”,
avaliando após esse momento a viabilidade de manter o
quadro funcional atual (leia-se diminuição da
empregabilidade).
Assim, um raciocínio simples nos demonstra a primeira regra
de ouro do mercado:

Cavalcante2

“Você vale
(empregabilidade) para a
empresa a capacidade que
você tem de resolver
problemas”.
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REGRA 2 – SALÁRIO = RARIDADE
Entretanto uma pergunta ainda não foi respondida: “E o
salário em relação a isso?”. Sempre somos indagados sobre a
relação entre empregabilidade e salário, e respondemos da
seguinte maneira: ”É como um cachorro quente com molho,
dá para ter empregabilidade sem um bom salário, mas não dá
para termos um bom salário sem emprego”.
As regras que compõem os salários são tão antigas quanto a
humanidade, ou seja, desde o início dos tempos que as
pessoas recebem por sua raridade e não por sua importância.
Assim, quando nos indagam como ter um salário imponente,
respondemos: “Seja um profissional raro, mas alie isso a
empregabilidade, ou seja, resolva muitos problemas,
problemas importantes e problemas que ninguém mais
resolve”
Desta forma resolvemos o problema da segunda regra de
ouro do mercado:
”Você vale (salário) por sua
raridade, portanto pelo quão único
você é!"

Cavalcante2
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REGRA 3 - PODER
Muitas pessoas confundem Poder com Status, e são
completamente diferentes pois o Poder sempre traz Status,
mas nem sempre o Status traz poder. Assim existem muitas
pessoas que tomam decisões profissionais pensam em
Status e não se preocupam com o poder.
O poder emana da capacidade que temos de influenciar
pessoas a pensarem como gostaríamos que elas pensassem,
de agirem como esperamos, de aceitarem nossas opiniões.
Assim um profissional que é capaz de influenciar pessoas se
torna mais interessante e poderoso no mercado.
E você, qual é a capacidade de influenciar pessoas que você
tem? Sua opinião é sempre solicitada? Você é sempre o
último a falar? As pessoas te citam para referendar suas
próprias frases? Quando você as pessoas ficam em silencio?
As missões complexas são dadas a você? As decisões
estratégicas são tomadas sempre com sua presença? Esses
são sinais de poder.
Percebo muitos jovens escolhendo profissões pelo status
delas, exemplo Medicina e não por vocação ou por
rentabilidade. Isso é um erro, bem como profissionais que
assumem cargos de gerência e mantem o salário de
colaborador. Status não enche barriga e não paga as contas...
você não é, mas está.
Opte pelo poder de influenciar silenciosamente o ambiente,
quase que de forma subliminar, assim você terá sempre
apoio das pessoas que lhe cercam.
”Você tem status quando você não
demonstra quem é, mas as pessoas
sabem exatamente quem é você"
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CAPÍTULO DOIS

O CAPITALÍSMO
MÓRFICO
UMA VISÃO MENOS ROMÂNTICA DAS MUDANÇAS
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A NOVA CARA DO
CAPITALISMO
Capitalismo Mórfico influenciando sua vida.
A vida moderna criou um fenômeno interessante, posto que
somos escravos de um ciclo interminável de dívidas geradas
pelos benefícios do conforto que tendemos a buscar, muitas
vezes desnecessariamente.
Escravos de nossos desejos e de nossa incapacidade de nos
adaptar à escassez. Somos bombardeados por novas
demandas, novos produtos, inovações tecnológicas, o preço
de uma etiqueta famosa..., todos esses são fatores que nos
definem como Neo Homo Economicus, já que, diferente da
visão de Taylor, segunda a qual os Homens eram definidos
por sua capacidade produtiva, hoje se define pelo poder de
consumo do indivíduo. O sistema descrito está sedimentado
em um desequilíbrio entre as infinitas demandas e os finitos
recursos. Tal cenário traz na sua natureza um gap entre o que
se quer e o que se pode.
Façamos uma pergunta: quando ouvimos críticas ao sistema
capitalista, se percebemos que a força motriz do capitalismo
está nas diferenças sociais que motivam as classes menos
favorecidas a produzir mais para adquirir mais, alcançando o
status do degrau diretamente acima?
Todavia, quem está no próximo degrau não quer estagnar e
visa a próxima meta. Assim o carrossel gira.
Cavalcante2
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A visão limitada criada pela falta de instrução ou pela miopia
técnica cria uma ilusão, enganando com uma falsa sensação
de aproximação entre as classes sociais mais abastadas.
Fenômeno pirotécnico, pois os ricos ganham sobre a
'evolução' do trabalho assalariado e ganham muito com isso.
Tal fenômeno resulta no aparecimento de ilhas de
prosperidade em um mar de exclusão social, e em uma
mudança na classificação dos Seres Humanos em animais ou
marginais. Então questionamos:”Seus filhos serão marginais
ou animais?”.
Explicamos: nessa ilhas de prosperidade, os mais abastados
vivem cercados de muros, vidros à prova de bala, grades,
cercas elétricas, seguranças e câmeras de vídeo. Estão
cerceados de seu direito de usufruir do fruto de seu trabalho
por medo da violência, portanto são animais enjaulados em
suas mansões BBB, alijados de sua liberdade de ir e vir.
Paralelo a esse quadro, temos os marginais, no sentido literal
da palavra e não em sua conotação criminosa, posto que
“menos de 5% dos caras do local são dedicados a alguma
atividade marginal, mas impressionam quando aparecem no
jornal usando trapos na cara com uma UZI na mão...”
Assim tratamos dos que estão à margem do poder financeiro,
pois trabalham por obrigação; à margem do poder cultural,
pois tem acesso limitado ao desenvolvimento intelectual; à
margem do poder econômico posto que compram o que
podem e não o que querem; à margem do poder político,
posto que são esquecidos após a eleição, diferentemente do
patrocinador da campanha.
Partindo do pressuposto acima, podemos determinar que o
desequilíbrio entre as infinitas demandas e os finitos
recursos é a base do sistema produtivo moderno, o que torna
a negociação a solução mais direta para as necessidades
humanas, posto que alguns detém o que muitos precisam, e
para ter acesso a tais itens devemos participar de um
processo de negociação cotidiana, seja na troca de nossa
mão-de-obra por recursos financeiros que possibilitem a
compra, ou na aquisição de informações que facilitem o
cotidiano nos ambientes sociais.
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O Medo ... a força motriz
Ao analisarmos as pessoas, em meu processo silencioso de
observação diária, chegamos a algumas conclusões pessoais
que externamos neste texto. Gostaríamos de deixar claro
que não temos uma resposta absoluta e entendemos que
cada mente trabalha de uma forma única e pessoal, mas
acreditamos também que o processo básico não diferencie
muito de pessoa para pessoa, deixando apenas para os
detalhes as variações.
Entendemos que o medo nos limita, gerando em nós barreiras
psicológicas que impossibilitam algumas mudanças
comportamentais. Mas qual o medo te limita? Ao nos
conhecermos, desenvolvemos a capacidade de entender
nossos medos.
Em uma visão empirista, percebemos claramente que as
pessoas apresentam dois medos: o medo do fracasso e o
medo do sucesso. Observemos dois exemplos:
• Uma mulher de 26 anos, que sonhava ser enfermeira e
conhecer o mundo, que hoje está casada há 5 anos, com um
filho, sócia do marido em uma loja de brinquedos, que há 4
anos acredita que a relação com o marido deixou de ser
interessante, que mesmo após várias discussões de
relacionamentos não acredita em uma possível melhora. Vive
sua vida ‘dia-após-dia’ pensando que deve se sujeitar pela
família, pela união legal, pela história do casal, pela religião,
pelo pensamento das pessoas de que ela é um fracasso
como esposa.
• Um profissional de 39 anos, que sempre apresentou
características de empreendedor, mas que ao entrar em uma
empresa sonhava galgar degraus até a alta gerência,
entretanto devido aos percalços da vida organizacional não
conseguiu em 16 anos alcançar suas metas. Hoje sofre de
síndrome de Domingo à noite, percebe o declínio
motivacional que impacta diretamente na sua produção
estando agora ameaçado pela chegada de novos funcionários
que já o ultrapassam na corrida gerencial. Ele não está feliz
com a empresa, ela muito menos com ele. Mas devido a estar
casado, com 3 filhos, ter um status social proporcionado
pela empresa que ele trabalha, ser escravo de um conjunto
de dívidas de apartamento e escola dos filhos, e apresenta
um quadro de medo do fracasso profissional.
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Cabe-nos questionar se vale a pena continuar essas
relações? Parece-me óbvio que ambas estão fadadas ao
insucesso e que existe nesses casos o que caracterizo como
desperdício de vida. Mas ao questionar Amélia e Zé o que
eles fazem atrelados a esses relacionamentos
possivelmente, ambos responderão: “Tenho muito a perder”:
• Alegarão ter medo de perder o marido/emprego – Seria esse
o mesmo marido/esposa que não satisfaz, no qual eles não
acreditam, que vai reabilitar a relação? Seria um resíduo do
sonho dourado que os levou ao casamento e à contratação, e
que eles acreditam que voltará a existir? Não parece
incongruente perder algo que eles não têm mais há anos?
• Argumentarão que a história do casal/profissional é
importante, mas que história é essa? Um conto de fadas que
começa maravilhoso e termina com duas pessoas
frustradas? Quem realmente se importa com essa história?
Que empresa que analisa a história do funcionário? Somos ou
não avaliados diariamente pela nossa produtividade, pois o
ontem ficou no passado?
• Sugerirão que filhos, cônjuges e contas são impeditivos de
uma mudança, mesmo sem perceber que são apenas
mentiras sociais que estão contando para justificar e
mascarar o medo. Afinal o que é melhor: um filho de pais
infelizes, ou um filho com um pai e uma madrasta felizes e
uma mãe e um padrasto também felizes? Realmente
acreditamos que empreender é arriscar e assim tal iniciativa
é mais simples para os solteiros, todavia não o encaro como
impeditivo.
O rosário de lamúrias e lamentos seria desfiado e todas as
argumentações cairiam sob argumentos simples, mas que as
pessoas por defesas psicológicas criam para justificar a
inércia. Tal fenômeno impede uma conclusão clara: tememos
o Sucesso. Amélia e Zé não temem que a situação piore, mas
sim que as coisas melhorem e que eles percebam que
demoraram anos para fazer o inevitável, recaindo sobre eles
a responsabilidade dos fatos. Então, é mais fácil criar
dificuldades, transformando desafios simples em
odisseias, do que assumir que a responsabilidade por
tudo que nos ocorre é exclusivamente nossa ontem, hoje
e no futuro.
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O Medo do Futuro ‘incerto’
Percebemos nos nossos anos de docência que a proximidade
das provas fazia com que os alunos ficassem mais
preocupados, pois, na visão deles, seria o período em que
estariam sendo avaliados. Tal mudança comportamental
influenciava diretamente os resultados das avaliações, onde
os ‘maus alunos’ com melhor equilíbrio emocional (elemento
infelizmente não trabalhado nos bancos acadêmicos)
apresentam melhores resultados do que os ‘bons alunos’
com problemas de quociente emocional.
Avaliamos que o medo estava no fato de a pessoa ser
qualificada como aprovada ou reprovada, uma vez que tal
termo imputa a incapacidade de sucesso, e ninguém quer ser
julgado. Questionamos, então, a razão da existência de uma
data de prova. A sala de aula deve simular um ambiente
organizacional, e não há semanas específicas para
demonstrarmos resultados nas empresas. Somos avaliados
todo o tempo, e por isso as provas deveriam ser surpresa
sempre. Assim trabalhamos o equilíbrio emocional no que
tange a expectativa, insegurança, medo, risco, prontidão,
maleabilidade, preparo contínuo...
Algumas pessoas argumentaram que tal estratégia só
ampliaria o medo para todo o período letivo, mas tal hipótese
é falaciosa, porque nenhum emprego (mesmo os públicos) é
100% seguro e, no entanto, não pensamos todo o tempo que
‘hoje pode ser o dia’, pois nos acostumamos com a pressão.
O mesmo raciocínio serve para a morte, posto que todos
sabemos ser inevitável, surpreendendo e sem regras, todavia
não pensamos segundo sim, outro também, que pode ser o
último.
Tememos os erros por acreditar que eles influenciam nossas
escolhas e que nos fadam a um fracasso futuro, quando na
verdade o erro é educativo e responsável pela capacidade de
escolher melhor, futuramente, os caminhos.
A dificuldade de escolher os caminhos do futuro não é
exclusividade dos dias atuais. Aquiles provou da agonia de
decidir entre a curta vida heróica que leva à fama eterna,
morrendo na guerra de Tróia, ou a longa via de uma existência
anônima e feliz, que conduz ao esquecimento.
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Esse processo decisório nos impacta todos os dias quando
decidimos abdicar de prazeres pessoais, confortos e afetos,
em prol de uma pseudo recompensa no futuro. Acreditamos
nos juros, poupamos hoje para receber no futuro.
Assim, vivemos uma eterna troca do atual pelo bônus futuro,
em uma corrida suicida atrás do próprio rabo. Vivemos
planejando e nos dividindo entre o remorso do ontem e a
esperança do amanhã, e esquecemos a dádiva do hoje. A
história é feita dos grandes homens e dos grandes feitos,
sendo injusta em não reservar espaço para as batalhas
cotidianas, pois uma mãe solteira de dois filhos, que trabalha
doze horas por dia para ganhar dois salários mínimos, e ainda
consegue criar com carinho e estrutura essas crianças, é tão
heroína quando Joana D’Arc, pois a fogueira dela é diária.
Os heróis modernos são chamados de irresponsáveis ou de
estrelas, questionados sobre suas reais intenções e julgados
por sua coragem, sendo condenados por sua infantilidade. A
sociedade tende a rotular e criticar as atitudes que fogem da
média dos normais, seja para o mal ou para o bem, criando
uma necessidade de mediocridade.
O normal até busca força interior para momentos de
heroísmo, mas como o personagem Neo no filme ‘The Matrix’,
no meio do salto ele lembra que é uma pessoa comum e que
não pode fazer aquilo, caindo na vala comum.
Escolhemos entre a simplicidade da vida rumo ao
esquecimento e o modelo ‘Get Rich or Die Triyng’. A vida
questiona isso todos os dias, mas devemos saber que alguns
nasceram com um desapego maior que lhes permite viver e
morrer intensamente e outros vieram para criar netos e
bisnetos. E para ambos sempre existirá espaço, sendo que
uns estarão sendo retratados na história, e outros as
contando. Escolha seu papel nessa peça.
Exercício prático para sua vida: Hoje qual caminho você
tomaria? Por quê? Se somente o hoje é importante, por
que se matar de trabalhar? Se só o futuro é importante,
por que se frustrar com a demora nos resultados?
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Nascemos destemidos e somos amedrontados diariamente
até sermos domesticados. Depois de domados, tudo nos
assusta, pois sempre ‘temos muito a perder’, quando na
verdade nada nos é dado a não ser que sejamos livres. Não
que eu defenda a irresponsabilidade nem que seja contra o
medo, sei que ambos têm suas utilidades, mas não podemos
mais nos omitir, posto que a vida é uma só.

