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O tempo não para. 

 

“Eu sei que a vida tem pressa 

Quer tudo aconteça sem que a gente peça 

Eu sei, Eu sei 

Que o tempo não para 

O tempo é coisa rara 

E a gente só repara quando ele já passou 

Não sei, se andei depressa demais 

Mas sei, que algum sorriso eu perdi 

Vou pedir ao tempo 

Que me dê mais tempo, para olhar para ti 

De agora em diante, não serei distante 

Eu vou estar aqui. 

Cantei 

Cantei a saudade 

Da minha cidade 

E até com vaidade 

Cantei 

Andei pelo mundo fora 

E não via a hora 

De voltar para ti 

Não sei, se andei depressa demais 

Mas sei, que algum sorriso eu perdi 

Vou pedir ao tempo 

Que me dê mais tempo, para olhar para ti 

De agora em diante, não serei distante 

Eu vou estar aqui.” 

                                                                                                        Miguel Gameiro 

 



 

 

LANGONI, Claudia Lúcia Fernandes. Administrando a própria vida: a organização 

do tempo e a qualidade de vida de um grupo de executivos de São Paulo. 

Dissertação (Mestrado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. SP. 2015. 

 

RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi analisar a organização temporal e a qualidade de vida 

de um grupo de altos executivos que reside e trabalha na cidade de São Paulo, em 

empresas de grande porte. Baseada nos estudos da Psicologia Ambiental, a 

questão norteadora foi investigar se e como a forma de os executivos organizarem 

suas rotinas e distribuírem o próprio tempo influenciava a avaliação que faziam da 

própria qualidade de vida. Participaram do estudo dez altos executivos (diretores, 

vice-presidentes ou presidentes), sendo cinco do sexo masculino e cinco do sexo 

feminino, o que permitiu observar eventuais diferenças entre os gêneros. Entrevistas 

semiestruturadas, o Instrumento de Autoavaliação de Qualidade de Vida (Bassani, 

Corrêa e Einstadt, 2002) e o Instrumento de Autoavaliação de Organização do 

Tempo, adaptado de Goldenstein (2011) foram utilizados como ferramentas para 

investigar como esses executivos organizam seu tempo e o quanto estão satisfeitos 

nos seguintes âmbitos: saúde, educacional, cultural, sexual/amorosa, espiritual, 

profissional, familiar, social, emocional e de lazer, avaliados nos instrumentos. A 

análise, realizada individualmente e por âmbito, possibilitou uma visão grupal. Os 

resultados indicaram que a maioria do grupo está satisfeita com a própria qualidade 

de vida, já que oito dos dez participantes se autoavaliaram como satisfeitos 

 e dois como neutros. Além disso, apontaram que a organização temporal 

influenciava a autoavaliação do grupo, impacto considerado alto para oito dos dez 

participantes. Os âmbitos também registraram satisfação; apenas 17% das 

avaliações acusaram insatisfação. Familiar e profissional obtiveram os maiores 

graus de satisfação. Cultural e o espiritual acusaram os menores graus de 

satisfação, no entanto, mais próximos da neutralidade do que da insatisfação. Todo 

o grupo feminino se autoavaliou como satisfeito e, no masculino, houve três 

satisfeitos e dois neutros. O estudo mostrou que os participantes estão conscientes 

de suas escolhas, o que se reflete na forma como organizam o tempo de que 

dispõem.   

(Apoio CNPq) 

 

Palavras-chave: Psicologia Ambiental, Qualidade de Vida, Executivos, Organização 

Temporal.  

 

 



 

 

LANGONI, Claudia Lúcia Fernandes. Managing the own life: the organization of 

time and lifestyle quality of a Sao Paulo City executives’ group. Dissertation (Master’s 

degree). Pontifical Catholic University of Sao Paulo. SP. 2015. 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to analyze the temporal organization and the lifestyle 

quality of a group of high executives that live and work for some big companies in 

Sao Paulo City. Based on some studies of the Environmental Psychology field, the 

main questions this research deals with are how the executives organize their daily 

routines and deal out their own time and, if so, how organization and managing of 

time influence the executives’ perception of their own lifestyle quality. The 

participants of this research are 10 high executives (directors, vice-presidents or 

presidents), 5 male and 5 female, due to verify possible differences between men 

and women. Semi Structured Interviews, the Lifestyle Quality Self-evaluation Tool 

(Bassani, Corrêa & Einstadt, 2002) and Temporal Organization Self-evaluation Tool, 

adapted from Goldenstein (2011), were employed as resources due to investigate  

the way these executives organize their own time and how much they are satisfied 

with their ranges of health, education, culture, sexual life, spiritual life, profession, 

family, society, emotions and free-time activities, which has shown an overview of the 

participants as a group. The results indicate most of the participants, 8 in a group of 

10, consider themselves pleased with the lifestyle quality they earned and they also 

reckon that the temporal organization has a deep impact on their satisfaction self-

evaluation (2 of them consider themselves “neutral” about the lifestyle they earned). 

Furthermore, the results also demonstrate that the temporal organization influences 

the participants’ self-evaluation, and it represents a high impact in their daily routines 

for 8 of the 10 participants. The ranges also reflect participants’ satisfaction, only 

17% of dissatisfaction: familiar and professional ranges have reached the higher 

satisfaction levels. On the other hand, cultural and spiritual ranges, the lower ones. 

However, these last two ranges indicate more neutrality than dissatisfaction. All of 

the women evaluate themselves as satisfied. In the case of men, 3 of them are 

satisfied and 2 consider themselves neutral. This research demonstrates that the 

executives are conscious of their own choices, and it has it reflects on how they 

organize and distribute their own time. 

(Sponsor: CNPQ). 
 

 

Key-words: Environmental Psychology, Lifestyle Quality, Executives, Temporal 

Organization.  
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INTRODUÇÃO 

Para estudar Psicologia, precisei trabalhar e, assim, conheci o mundo 

corporativo. O que inicialmente era uma forma de acesso acabou por alterar minha 

trajetória profissional por mais de vinte anos. 

Sem muito planejar a carreira, me deixei envolver pelo trabalho que realizava 

e vivenciei um crescimento profissional gradual e constante, que me permitiu 

experimentar posições de direção em empresas de grande porte, nacionais e 

multinacionais. 

É claro que, para tanto, após me formar, precisei redirecionar meus estudos 

em pós-graduação para a área da Administração e manter com a Psicologia uma 

relação secundária. Foram escolhas pessoais e profissionais que repercutiram em 

todas as áreas de minha vida. 

Enquanto trabalhava, observava como meu cotidiano se tornava mais 

parecido com o dos demais executivos com os quais convivia. O tempo de 

dedicação e a importância dada à empresa se ampliavam substancialmente e, por 

consequência, outras áreas de minha vida careciam de atenção. Esta consciência e 

a autorreflexão, fruto também de análise pessoal, me forçavam a buscar um 

equilíbrio que, sinceramente, nunca alcancei.  

A formação em Administração pode ajudar nesse processo. Há técnicas de 

gestão do tempo e de planejamento de atividades que podem ser ferramentas muito 

úteis, se uma meta pessoal se somar a tantas outras profissionais. A questão é que 

nem sempre está claro o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Às vezes, não 

existe sequer a preocupação em ampliar a satisfação pessoal em uma ou mais 

áreas da vida que careçam de atenção. 

Passei a questionar se era mesmo possível, pelo menos para mim, equilibrar 

vida pessoal e profissional. Meu caminho foi refletir sobre as minhas escolhas e ter 

mais consciência dos ganhos e perdas de cada decisão. É verdade que nem sempre 

eu conseguia, mas percebia que o meu bem estar era diretamente proporcional ao 

quanto conseguia refletir sobre o que eu escolhia deixar de lado para ser uma boa 
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profissional e o porquê dessas escolhas. Essa era a minha forma de administrar o 

tempo (ou a falta dele), a rotina, as satisfações e insatisfações, enfim, de gerir a 

minha vida.   

O tempo passou e tive a oportunidade de me reencontrar com a Psicologia, 

retomando uma trajetória interrompida por opção. Ainda me encontro com as 

organizações e com os executivos, mas agora em atividades de consultoria, o que 

me permite um novo ângulo de observação, com menos envolvimento, menos 

dependência, menor tempo de dedicação e maior imparcialidade. 

Imaginei que esta experiência pessoal poderia enriquecer uma pesquisa que 

estudasse a qualidade de vida dos executivos de grandes empresas, em grandes 

cidades. A análise de suas autoavaliações de satisfação com a qualidade de vida e 

da organização do tempo, de suas escolhas e priorizações poderiam identificar 

eventuais diferenças entre o nível de satisfação desejado e alcançado, em várias 

áreas da existência e, quem sabe, sugerir possibilidades de melhorias. 

Assim nasceu este projeto que, à luz da Psicologia Ambiental, objetiva, 

sumariamente, ao analisar um grupo de altos executivos de São Paulo, contribuir 

para o entendimento sobre a qualidade de vida desse segmento de trabalhadores 

bastante específico, que se caracteriza por dedicar muito tempo ao trabalho, pelo 

constante planejamento de ações profissionais e por administrar diversas variáveis 

em busca dos objetivos das empresas contratantes. 

A questão norteadora do estudo foi investigar se e como a forma de os 

executivos organizarem suas rotinas e distribuírem o seu tempo influencia a 

avaliação que fazem da própria qualidade de vida.   

Para melhor demarcação do objetivo, são apresentados, a seguir, os objetivos 

específicos da pesquisa. 

1. Conhecer a avaliação que os executivos participantes fazem de sua própria 

qualidade de vida, em cada um dos seguintes âmbitos da vida: saúde, educacional, 

cultural, sexual/amoroso, espiritual, profissional, familiar, social, emocional e de 

lazer.  
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2. Conhecer quanto tempo os profissionais dedicam a cada um dos âmbitos 

avaliados, ou seja, como distribuem e organizam seu tempo. 

3. Analisar a relação da organização do tempo com a satisfação em cada uma 

das áreas1 citadas. 

4. Identificar se há diferenças entre os executivos de gênero masculino e 

feminino quanto à organização temporal e à avaliação que fazem da própria 

qualidade de vida. 

Buscando favorecer a compreensão, esse estudo foi organizado em sete 

capítulos e anexos pertinentes.  

A presente Introdução descreve a origem do projeto de pesquisa, a questão 

norteadora, o objetivo geral e os específicos e a organização do trabalho. 

O segundo capítulo apresenta os principais conceitos da Psicologia 

Ambiental, importantes para o entendimento da relação do executivo com o seu 

ambiente seja profissional, familiar, social, etc. Esses conceitos possibilitam 

articulações relevantes na fase de análise das entrevistas e das respostas aos 

instrumentos utilizados. Na sequência, versa sobre o conceito de qualidade de vida, 

fundamental para a compreensão desse tema, na subjetividade de cada participante.  

O terceiro capítulo versa sobre os executivos e descreve algumas pesquisas 

existentes que abordam a satisfação e a qualidade de vida desse segmento de 

trabalhadores, no Brasil e no mundo.  

O capítulo 4 dedica-se ao Método. Apresenta as considerações 

metodológicas que explicam o passo a passo do estudo, detalha os instrumentos de 

avaliação, os critérios de inclusão dos participantes, os procedimentos de coleta de 

dados, os cuidados éticos e os benefícios esperados.  

O capítulo 5 apresenta e analisa os dados coletados, ampliando a 

compreensão e permitindo a articulação com o referencial teórico levantado.  

                                                             
1As palavras âmbitos, área ou esfera foram utilizadas como sinônimos, com o objetivo de manter a fluidez do 
texto, o que não implica em inconsistência terminológica. 
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O sexto capítulo destaca as conclusões do estudo, as considerações finais e 

aponta para possibilidades futuras de pesquisas sobre o tema em questão.  

         Por fim, as referências bibliográficas, anexos e apêndices são expostos 

concluindo o trabalho. 
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Capítulo 2. Psicologia Ambiental e Qualidade de Vida – Principais Conceitos

  

Os executivos e as empresas influenciam-se mutuamente. É com base 

nessas premissas que a Psicologia Ambiental suporta este estudo. 

O ambiente empresarial pode alterar, fortemente, o estilo e a qualidade de 

vida de seus executivos. Mas é igualmente verdadeiro que a identidade de uma 

empresa é constituída pela atitude de seus líderes. Essa dinâmica pode, ou não, ser 

saudável e equilibrada e tende a repetir-se, consciente ou inconscientemente, se 

não houver reflexão. 

Refletir sobre essa interação e identificar oportunidades de melhoria na 

satisfação desses profissionais pode impactar positivamente essa importante 

relação. 

Bassani (2004) conceitua a Psicologia Ambiental como a área da Psicologia 

que estuda as inter-relações entre a pessoa e o ambiente físico em que ela está 

inserida (seja ele natural ou construído) e considera que a pessoa atua e modifica o 

ambiente e que o ambiente atua e modifica a pessoa, no sentido das relações 

mútuas. Segundo a autora, a área é interdisciplinar desde suas raízes e 

desenvolvimento. Bassani (2012) complementa que não se trata de uma teoria da 

Psicologia, mas uma de suas áreas que possibilita estudo e prática a partir de 

diversas abordagens em psicologia. 

Assim, desde seus primórdios, na década de 1970, a Psicologia Ambiental 

tem se preocupado com temas como vida urbana, habitat, estilo e modos de vida, 

comportamentos pró-ambientais, estressores e necessidades ambientais, temas 

relativos à qualidade de vida etc. 

Como explica Bassani (2004) o papel primordial do psicólogo ambiental é, a 

partir dos problemas suscitados pela realidade, estudar as inter-relações 

pessoa-ambiente e, através disso, retornar à realidade, propondo trabalhos 

multidisciplinares que visem melhorar a qualidade de vida de uma determinada 

população ou sujeito. No escopo do presente estudo não será possível realizar uma 
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proposta de trabalho que objetive melhorar a qualidade de vida dos participantes, 

pois sua ênfase está voltada para a compreensão da autossatisfação e da 

organização temporal dos executivos selecionados. No entanto, as propostas, 

sugestões e possibilidades de novos trabalhos serão explicitadas no capítulo de 

discussão e considerações finais.   

Moser (2002) define três dimensões a serem consideradas neste estudo da 

relação pessoa-ambiente: a dimensão espacial, a dimensão temporal e a dimensão 

cultural.  

Sobre a dimensão espacial, Moser nos apresenta quatro níveis espaciais: 

Nível 1 – Microambiente, relativo ao espaço privado (quarto, casa, no caso 

deste estudo, o espaço particular do ambiente de trabalho). 

Nível 2 – Interpessoal, espaço compartilhado, em ambientes próximos 

(ambientes semipúblicos, prédio, bairro, parques, nesta pesquisa, o lugar que se 

trabalha). 

Nível 3 – Indivíduo/comunidade, em ambientes públicos e coletivos (cidades, 

campo, paisagem, neste estudo, a cidade de São Paulo). 

Nível 4 – Social, em ambiente global ou recursos naturais, (nesta pesquisa, o 

planeta Terra).  

A segunda dimensão que nos explica Moser é a temporal. Para os executivos 

talvez seja uma das dimensões mais relevantes. Envolve os ciclos de vida, projetos 

e ações atuais que possam trazer consequências em longo prazo no relacionamento 

que desenvolvem com o ambiente.  

A terceira, mas não menos importante, é a dimensão cultural que considera o 

ambiente com o valor, o significado que possui e não apenas como um espaço físico 

sendo, portanto, impossível analisar separadamente um espaço dos valores 

atribuídos a ele. Essa dimensão também é relevante neste estudo, na medida em 

que nos permite articular, com o significado dado ao espaço, em especial ao 

profissional, pelos participantes do trabalho. 



   

  

 21 

 

Corraliza (2002) também aborda a impossibilidade de separação entre as 

dimensões espacial, temporal e cultural e complementa que o ambiente deve ser 

pensado como um conjunto de processos sociais, que considera também dimensões 

históricas, simbólicas e coletivas de um fenômeno em questão.  

Um fenômeno relevante estudado pela Psicologia Ambiental é a Percepção 

Ambiental que também pode ser considerado para a presente pesquisa. Como 

destaca Bassani (2004), a percepção ambiental expressa a forma como se obtém e 

reúnem informações do ambiente, usando os cinco sentidos: visão, audição, olfato, 

tato e paladar. Está muito relacionada à cognição ambiental, ou à maneira como se 

adquirem, organizam e guardam informações sobre os ambientes percebidos.  

A autora esclarece que a percepção ambiental pode ter diferentes 

características. A ênfase pode ser na cena como um todo, com menor participação 

do observador. Pode também envolver mais aquele que percebe, que pode interagir 

com a cena ou o observador pode estar envolvido na cena ambiental por um 

propósito ou objetivo. De fato, o ambiente oferece diversas informações e não 

conseguimos lidar com todas, simultaneamente.  E complementa que há vários 

processos envolvidos na seleção das informações do ambiente pelo observador, 

citando alguns exemplos: 

1. Localização do observador no tempo e espaço – toda observação é 

necessariamente parcial; aquele que percebe o faz da posição em que está. 

2. Limitações dos órgãos sensoriais – a percepção se restringe ao que os 

órgãos conseguem captar; por exemplo, cenas muito rápidas ou muito demoradas 

podem comprometer a percepção. 

3. Seletividade da atenção – toda atenção é seletiva, podendo ser inclusive 

direcionada, como nos exemplos de formação profissional que tornam alguns 

aspectos mais perceptíveis do que outros. 

4. Seletividade da memória – igualmente seletiva, nunca é possível lembrar 

tudo que se percebe. 
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5. Categorização espontânea – conceitos pessoais e sociais permitem 

agrupamentos de percepções de acordo com um vocabulário disponível pelo 

observador. 

6. Fatores sociais de percepção – pessoas de diferentes sociedades e 

classes percebem de forma diferente uma mesma cena. 

7. Familiaridade com a situação – experiências anteriores podem interferir na 

percepção ambiental. 

Assim é sempre possível que esses processos influenciem a percepção do 

ambiente o que pode, inclusive, impactar a qualidade de vida de quem percebe. 

 Outro relevante conceito da Psicologia Ambiental é o de Estilo de Vida. 

Trata-se de um conceito amplo e pode ser abordado de formas diferenciadas, mas 

todos os autores concordam em que é mais abrangente do que simplesmente 

identificar um conjunto de hábitos que caracteriza os indivíduos. 

Corraliza e Martin (2000) explicam tratar-se da expressão de um conjunto de 

elementos que apresentam relevância na vida diária do indivíduo, guiam seus 

relacionamentos, suas escolhas e revelam seus valores e motivações para as ações 

do dia-a-dia. E nos ensinam que o estilo de vida é um conceito que reflete a forma 

pessoal de o ser humano organizar sua vida cotidiana. 

Naturalmente, o Estilo de Vida tem influência sobre a saúde física e mental 

dos seres humanos. Farias (2011) realizou uma revisão bibliográfica sobre o tema e 

identificou uma forte concentração das pesquisas sobre Estilo de Vida, dedicado a 

pessoas com enfermidades. O presente estudo objetiva investigar pessoas 

saudáveis, bem sucedidas no âmbito profissional, mas que não necessariamente se 

consideram bem sucedidas em outras áreas da vida. 

O núcleo Configurações Contemporâneas da Clínica Psicológica, na PUC/SP, 

vem realizando um importante trabalho na área de Psicologia Ambiental, com 

contribuições no estudo de pessoas com enfermidade e também saudáveis. A 

seguir, apresentamos alguns exemplos dos trabalhos desse núcleo.  
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Farias (2011), em sua dissertação sobre O Estilo e Qualidade de Vida dos 

Estudiosos e Praticantes de Yoga, pesquisou também sujeitos saudáveis e concluiu 

que o estilo de vida influenciava, sim, a qualidade de vida da amostra estudada. E 

explicou:  

O Estilo de Vida pode ser considerado colaborador ou prejudicial para a 

promoção e a manutenção da saúde de forma integral. Sem perder de vista 

que a maneira pela qual o indivíduo organiza sua rotina e as crenças e 

valores nela refletidos podem influenciar direta ou indiretamente sua 

qualidade de vida e, consequentemente, sua saúde. (Farias, 2011, p.14). 

 

Loureiro (2007), em sua dissertação de mestrado denominada “Geniosas e 

determinadas: mapeando o estilo de vida de portadores de Síndrome de Ovários 

Policísticos sob o olhar da Psicologia Analítica – um estudo de caso”, objetivou fazer 

uma leitura do conceito de estilo de vida a partir do olhar da psicologia analítica e 

verificar quais aspectos psicológicos refletem no estilo de vida das portadoras de 

Síndrome dos Ovários Policísticos. No estudo, a autora propôs olhar o estilo de vida 

como um recurso mais pessoal do indivíduo, cuja escolha pode ser consciente ou 

inconsciente. Para tanto, questionou a indicação médica de mudar a alimentação e 

de passar a fazer exercícios físicos, sem levar em conta os aspectos psicológicos 

envolvidos. O estudo verificou que essa mudança não se consolidou nas 

participantes e que querer modificar um estilo de vida não é sinônimo de modificá-lo. 

E concluiu que qualquer programa de modificação de estilo de vida deve levar em 

conta também a dimensão psicológica. 

Outro exemplo de contribuição desse núcleo foi a dissertação de Mestrado 

intitulada “Qualidade de vida e disfunção sexual: vaginismo” (Serra, 2009). Essa 

pesquisa teve como objetivo compreender a partir de um olhar fenomenológico, 

como mulheres moradoras no estado de São Paulo e diagnosticadas com vaginismo 

vivenciam a qualidade de vida em seu dia-a-dia. E chegou a algumas conclusões: 

que o vaginismo afetou todos os âmbitos da vida das participantes, com mais 

intensidade os de saúde, sexual e emocional; que a avaliação geral de qualidade de 

vida foi influenciada por âmbitos variados, com destaque para saúde, sexual, familiar 

e social; que compreender a disfunção e o tratamento favorece o bem-estar das 
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participantes e, por fim, que a resolução da queixa de vaginismo influencia na 

melhoria e na avaliação da qualidade de vida. 

Para fazer referência às iniciativas internacionais da Psicologia Ambiental, é 

importante destacar o trabalho da International Association People-Environment 

Studies – IAPS, fundada oficialmente em 1981, que favorece a comunicação entre 

os profissionais preocupados com as relações pessoa-ambiente; estimula a 

investigação e a inovação para melhorias do bem-estar humano-ambiental e 

promove a integração da investigação, da educação, da política e da prática dos 

temas ambientais. Sua principal meta é melhorar a qualidade de vida das pesssoas. 

Para ilustrar esta contribuição referente ao tema do presente estudo, citamos 

um trabalho apresentado no “Sustainable Environments in a Changing Global 

Context”2, o Simpósio Internacional da IAPS em A Coruña, Espanha, realizado em 

junho de 2013 e denominado “Psychosocial Evaluation in Organizational 

Environments to Achieve Healthy Workplaces”3, de Amelia Fraga Mosquera e 

Ricardo Garcia Mira. Nesse trabalho, houve uma ponte entre a Psicologia Social, 

Organizacional e a Ambiental, sempre em busca de promoção de saúde dos 

trabalhadores. No estudo, os pesquisadores objetivaram explorar a percepção de 

funcionários que trabalhavam em diversas empresas na Europa, em sistema de 

turnos, sobre características do ambiente de trabalho que pudessem afetar a 

qualidade de vida que possuíam. O objetivo era identificar e analisar os estressores 

ambientais na percepção dos participantes. Foram ultilizados instrumentos 

quantitativos e qualitativos e as análises indicaram treze dimensões que impactavam 

a qualidade de vida, das quais sete eram relacionadas ao ambiente organizacional: 

ambiente e espaço para trabalhar, legislação trabalhista, organização de horários, 

relação humana, relação performance e produtividade, saúde e segurança no 

trabalho e escalas de trabalho. Essas sete dimensões estavam diretamente 

relacionadas com o ambiente organizacional e foram os elementos-chave da 

pesquisa. Os resultados indicaram que os participantes percebiam seus ambientes 

de trabalho como alheios e sem conexão com suas necessidades ou preferências. E 

                                                             
2
 Tradução livre da autora: Ambientes sustentáveis em um contexto de mudança global. 

3 Tradução livre da autora: Avaliação Psicossocial em ambientes organizacionais para alcançar espaços 
saudáveis de trabalho. 
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apontaram que ouvir os trabalhadores e suas propostas é uma maneira de integrar 

as perspectivas dos trabalhadores no plano geral de trabalho e no desenho de um 

espaço de trabalho saudável. As conclusões apresentadas podem ser muito úteis 

não só para melhorar o suporte de sindicatos no contexto do trabalho mas também 

para melhorar o equilíbrio entre as necessidades organizacionais, sociais e 

ambientais.  

Outro trabalho sobre as organizações que importa citar é o intitulado 

“Escenarios laborales positivos”4 Corral-Verdugo (2014), cujo destaque é centrar-se  

no estudo das fortalezas do trabalhador e do ótimo funcionamento das organizações 

e não nas dificuldades, doenças ou estressores laborais mais tipicamente 

explorados pela Psicologia do Trabalho. Segundo o autor, a visão positiva considera 

além dos recursos laborais, o ambiente físico e social positivo das organizações e 

seu potencial motivador. E completa que é também tarefa das organizações a 

gestão das emoções positivas; as formas efetivas de enfrentamento dos problemas; 

a resiliência; a autenticidade nas relações do trabalho; o fluxo psicológico; a 

esperança; a autoeficácia; a autodeterminação; a conduta cívica e os vínculos 

organizacionais.  

Assim, a Psicologia Organizacional Positiva objetiva o estudo e a aplicação de 

recursos e competências humanas, que podem ser mensuradas e geridas de forma 

a melhorar o desempenho das organizações. A premissa é que o entorno laboral 

também produza bem-estar aos trabalhadores e às empresas, que por sua vez 

produza  sensações de fluxos psicológicos, de felicidade, processos eficientes e 

ótimos, de proteção de recursos (inclusive os naturais) e cuidados financeiros.   

Como podemos perceber, uma análise mais abrangente utilizando diversos 

conceitos da Psicologia Ambiental enriquece a investigação sobre qualidade de vida 

deste estudo e será utilizada na apresentação e análise de dados. 

Bassani (2012) lembra que as ações de identificar, analisar e intervir são 

estudadas pela Psicologia como forma de resolução de problemas, mas a ênfase 

está sempre no bem-estar coletivo e individual. O objetivo desse estudo é trabalhar 

                                                             
4
 Tradução livre da autora: Cenários positivos de trabalho. 
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nas etapas de identificação e análise dos dados de um grupo de executivos, visando 

contribuir para a promoção de uma maior satisfação com a qualidade de vida nesse 

segmento. 

 

Qualidade de Vida  

A expressão Qualidade de Vida pode ser entendida de distintas maneiras. 

Pode ser usada no cotidiano, pela população em geral ou no contexto científico, em 

diversas áreas, como a medicina, a psicologia, a sociologia etc.  

Seidl e Zannon (2004) explicam que, apesar de haver referências ao tema 

desde a década de 30, foi a partir da década de 80 que se registrou um acentuado 

crescimento na produção científica sobre o tema da qualidade de vida. A dificuldade 

quanto à conceituação nessa época levava a conceitos muito genéricos, baseados 

apenas em satisfação ou insatisfação com a vida. 

Deste modo, Seidl e Zannon (2004) afirmam que a evolução desse conceito 

aconteceu concomitante ao processo de compreensão e intervenção no contexto de 

saúde e doença, por meio da necessidade de desenvolvimento de políticas e 

práticas do setor público. Sendo assim, os autores corroboram com Minayo et al. 

(2000) ao apontar que, assim como “os determinantes e condicionantes do processo 

saúde-doença são multifatoriais e complexos” (p. 580), o conceito e possíveis 

campos de aplicação deste também são. 

Só a partir da década de 90, começou a haver um consenso científico de que 

a qualidade de vida deveria ser entendida sob dois aspectos: o da subjetividade e o 

da multidimensionalidade. Segundo as autoras, a subjetividade do conceito enfatiza 

que só a própria pessoa pode avaliar sua qualidade de vida, ou seja, considera a 

autopercepção de saúde e também dos aspectos não médicos do contexto de vida. 

A multidimensionalidade esclarece que o conceito é um constructo composto por 

diferentes dimensões. A identificação dessas dimensões tem sido objeto de diversos 

estudos científicos. 
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A evolução do conceito de qualidade de vida foi ilustrada pelo Taxonomia das 

definições sobre qualidade de vida (Farquhar, 1995), apresentado a seguir. 

  

Tabela 1 – Taxonomia das definições de qualidade de vida, Farquhar (1995).

 

No campo da saúde, o discurso da relação entre saúde e qualidade de vida 

existe, embora de forma genérica, desde o nascimento da medicina social, nos 

séculos XVIII e XIX. E, relativamente ao conceito, podem ser notadas duas 

tendências: uma de qualidade de vida relacionada à saúde e a outra mais genérica e 

abrangente. 

Destacam-se três definições sobre qualidade de vida, ligadas à saúde, citadas 

a seguir. 

“É a valoração subjetiva que o paciente faz de diferentes aspectos de sua 

vida, em relação ao seu estado de saúde.” (Guiteras & Bayés, 1993) 
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“Refere-se aos vários aspectos da vida de uma pessoa que são afetados por 

mudanças no seu estado de saúde, e que são significativos para a sua qualidade de 

vida.” (Cleary et al., 1995) 

A tendência ao conceito mais genérico foi adotada pela Organização Mundial 

da Saúde e considera a subjetividade e multidimensionalidade. Para a OMS, a 

qualidade de vida é definida como “... a percepção do indivíduo sobre a sua posição 

na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em 

relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações.” (The WHOQOL 

Group, 1995) 

Fleck et al. (2000) ponderam que o conceito de qualidade de vida está 

relacionado a um movimento dentro das ciências humanas e biológicas, partilhado, 

inicialmente, por cientistas sociais, filósofos e políticos, que se preocuparam em 

valorizar mais do que controlar sintomas de doenças ou com a ampliação da 

expectativa de vida ou com a redução da mortalidade.  

Fleck (2008) estudou alguns dos problemas conceituais em qualidade de vida 

e citou seis vertentes que convergiram para o desenvolvimento do conceito de 

qualidade de vida: os estudos de base epidemiológica sobre a felicidade e o 

bem-estar; a busca de indicadores sociais; a insuficiência de medidas objetivas de 

desfecho de saúde; a psicologia positiva; a satisfação do cliente e o movimento de 

humanização da medicina. 

Outro aspecto relevante, decorrente da definição mais genérica, foi a 

consideração nos estudos de qualidade de vida de pessoas saudáveis e não apenas 

portadores de doenças. Assim começou a se fortalecer a diferenciação entre 

qualidade de vida, em que o fator preditivo era a dimensão da saúde mental; e 

estado de saúde, em que a dimensão do funcionamento físico assumia o lugar do 

fator preditivo.  

Segundo Smith et al. (1999) a qualidade de vida passou a ser avaliada em 

quatro dimensões: 
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1. FÍSICA – percepção do indivíduo sobre sua condição física;  

2. PSICOLÓGICA – percepção do indivíduo sobre sua condição afetiva e 

cognitiva;  

3. RELACIONAMENTO SOCIAL – percepção do indivíduo sobre os 

relacionamentos sociais e os papéis sociais adotados na vida;  

4. DO AMBIENTE – percepção do indivíduo sobre aspectos diversos 

relacionados ao ambiente em que vive.  

Relativamente aos aspectos metodológicos de avaliação da qualidade de 

vida, os instrumentos mais frequentemente utilizados são os questionários 

autoaplicáveis e as entrevistas. Vale ressaltar os cuidados que devem ser tomados 

em pesquisa sobre qualidade de vida: explicitar o conceito que orienta o trabalho; 

apresentar as questões teórico-metodológicas que levaram à escolha dos 

instrumentos; optar por uma visão mais generalista, que não se reduza a doenças e, 

em casos de medidas padronizadas, incluir itens abertos, para respostas 

complementares ou combinação de métodos qualitativos, visando considerar 

aspectos, eventualmente, não percebidos nesse tipo de instrumento.  

Minayo et al. (2000) explicam que a noção de qualidade de vida abrange 

muitos significados, que refletem conhecimentos, experiências, e valores de 

indivíduos e da coletividade, em variadas épocas, espaços e histórias diferentes, 

sendo, portanto, uma construção social com a marca da relatividade cultural. 

Apesar da relatividade do conceito, diversos instrumentos têm sido 

construídos para tentar medir a qualidade de vida. Possivelmente o mais conhecido 

seja o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, elaborado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).  

Minayo et al. (2000) explicam que o IDH foi criado com a intenção de deslocar 

o debate sobre desenvolvimento de aspectos puramente econômicos como nível de 

renda, produto interno bruto e nível de emprego para aspectos de natureza social e 

também cultural. Os autores destacam que nesse indicador encontra-se não 

somente a concepção de que renda, mas também de saúde e educação, três 
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elementos fundamentais da qualidade de vida de uma população. O IDH pretender 

ser uma medida geral sintética do desenvolvimento humano. Desde 2010, quando o 

Relatório de Desenvolvimento Humano completou 20 anos, novas metodologias 

foram incorporadas para o cálculo do IDH. Segundo expõe o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento, em seu endereço eletrônico pnud.org.br, os três 

pilares que constituem o IDH (saúde, educação e renda), são mensurados da 

seguinte forma: 

 Saúde: uma vida longa e saudável, medida pela expectativa de vida; 

 Educação: o acesso ao conhecimento, medido pela média de anos de 

educação de adultos e pela expectativa de anos de escolaridade para 

crianças na idade de iniciar a vida escolar; 

 Renda: padrão de vida, medido pela Renda Nacional Bruta (RNB), per capita. 

 

O IDH vem recebendo aceitação ampla pelas facilidades na obtenção dos 

índices que o compõem, disponíveis na maioria dos países, mas possui limitações, 

por sua parcialidade, sobretudo nos países mais desenvolvidos onde as diferenças 

nesses indicadores são irrisórias.  

O autor acrescenta que o IDH inspirou outros indicadores. No Brasil, um 

exemplo é o ICV – Índice de Condições de Vida, desenvolvido pela Fundação João 

Pinheiro, em Belo Horizonte, para estudar a situação dos municípios mineiros, que 

foi, por uma ação conjunta do IPEA, IBGE e PNUD, ampliado para todos os 

municípios brasileiros. Trata-se de um instrumento mais completo que o IDH, que 

leva em conta vinte variáveis em cinco dimensões: renda, educação, infância, 

habitação e longevidade. Mesmo tendo sua abrangência ampliada e sendo muito 

útil, o ICV trabalha apenas com os aspectos objetivos, passíveis de medição. 

Em saúde, há medidas específicas. Um desses instrumentos foi desenvolvido 

pela OMS – Organização Mundial da Saúde, que criou o Grupo de Qualidade de 

Vida, The WHOQOL Group (1995). Foi um estudo multicêntrico baseado nos 

pressupostos de que qualidade de vida é uma construção subjetiva (percepção do 

indivíduo em questão), multidimensional e composta por elementos positivos (por 

exemplo, mobilidade) e negativos (dor). O grupo desenvolveu, até o momento, dois 
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instrumentos gerais de medida de qualidade de vida: o WHOQOL-100 e o 

WHOQOL-Bref. O primeiro consta de 100 questões que avaliam seis domínios: 

físico, psicológico, de independência, relações sociais, meio ambiente e 

espiritualidade/crenças pessoais. O segundo instrumento é uma versão abreviada, 

com 26 questões, extraídas do anterior, entre as que obtiveram os melhores 

desempenhos psicométricos, cobrindo quatro domínios: físico, psicológico, relações 

sociais e meio ambiente.  

Vale destacar que há indicadores objetivos de qualidade de vida como renda, 

emprego/desemprego; população abaixo da linha de pobreza; consumo alimentar; 

domicílios com disponibilidade de água limpa; tratamento adequado de esgoto e lixo; 

disponibilidade de energia elétrica; propriedade da terra e de domicílios; acesso a 

transporte; qualidade do ar; concentração de moradores por domicílio etc.  

Há também indicadores subjetivos, que contemplam como as pessoas 

sentem ou o que pensam de suas vidas; como percebem o valor dos componentes 

materiais reconhecidos como base social da qualidade de vida. 

Minayo et al. (2000) concluem sobre a relatividade do conceito, que se pode 

dizer que a questão da qualidade de vida diz respeito ao padrão que a própria 

sociedade define e se mobiliza para conquistar, consciente ou inconscientemente, e 

ao conjunto das políticas públicas e sociais que induzem e norteiam o 

desenvolvimento humano, as mudanças positivas no modo, nas condições e estilos 

de vida, cabendo parcela significativa da formulação e das responsabilidades ao 

denominado setor saúde. 

Neste estudo, optamos por utilizar o Instrumento de Autoavaliação da 

Qualidade de Vida (Bassani, Corrêa e Einstadt, 2002), que avalia a satisfação dos 

sujeitos da pesquisa em dez âmbitos: familiar, educacional, espiritual, social, 

cultural, profissional, emocional, de lazer, de saúde e sexual/amoroso. O referido 

instrumento foi desenvolvido nas “Oficinas de Qualidade e Controle de Estresse”, 

propostas e coordenadas por Bassani (2000-2001) na Clínica Psicológica “Ana 

Maria Poppovic” da então Faculdade de Psicologia da PUC-SP, atual Faculdade de 

Ciências Humanas e da Saúde da PUC-SP. A experiência nessas oficinas permitiu 
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observar que a representação gráfica solicitada ao participante e a oportunidade de 

refletir sobre a autossatisfação com a própria qualidade de vida, funcionavam como 

um acelerador de autoconhecimento, podendo inclusive possibilitar mudanças, a 

partir da tomada de consciência da satisfação ou da insatisfação. Além disso, 

trata-se de um instrumento abrangente, que associamos à entrevista 

semiestruturada para que pudéssemos considerar itens que, por ventura, não 

fossem identificados. A subjetividade, a multidimensionalidade, a simplicidade e o 

fato de o instrumento ter sido utilizado com sucesso em pesquisas anteriores, como, 

por exemplo, o estudo de Farias (2011) e de Loureiro (2007), foram as principais 

razões que justificaram a escolha desse instrumento, para esta pesquisa.  

Para este estudo usamos o conceito de qualidade de vida como o grau de 

satisfação da pessoa em relação a sua própria vida, avaliação esta subjetiva e 

multidimensional, envolvendo os dez âmbitos do instrumento utilizado. 
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Capítulo 3. Profissão: Executivo  

 

No dicionário Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa 

(WEISZFLOG, 2004) encontramos uma definição para o termo executivo que 

enfatiza a ação: “aquele que executa; decisivo ou diretorial”. Nas empresas, 

usualmente, executivo é um empregado que tem um cargo de liderança e que se 

dedica a executar, realizar tarefas que estão sob sua responsabilidade. 

Este estudo tem como foco os altos executivos, ou seja, líderes de equipes e 

com grande responsabilidade institucional. Sobre esses executivos, as companhias 

depositam grande expectativa de retorno financeiro e, em contrapartida, oferecem 

alta remuneração. 

Participar do processo de seleção desses profissionais por muitos anos 

permitiu observar que eles são escolhidos por apresentar competências específicas 

para suas funções, sendo algumas comuns a esse perfil, tais como: disponibilidade 

de tempo, resistência a pressões e orientação para resultados. 

Nesse contexto, não surpreende que, em ambiente corporativo tipicamente 

exigente, complexo e competitivo, o executivo apresente dificuldades para equilibrar 

sua qualidade de vida. 

O conhecimento empírico de que há muita insatisfação dos executivos com o 

Estilo e a Qualidade de Vida que detêm foi confirmado por uma pesquisa com mais 

de mil altos executivos em 350 empresas brasileiras. Em tal pesquisa, Tanure, Neto 

e Andrade (2007) comprovaram que, no Brasil, a maioria dos executivos de sucesso 

se declara infeliz. Os números indicaram uma grave situação: 84% dos executivos 

avaliam que são infelizes no trabalho; 76% deles acessam e-mails profissionais fora 

do horário de trabalho; 58% acham que os cônjuges estão descontentes com o ritmo 

excessivo de trabalho que cumprem; 55% vivenciam uma mudança radical no 

trabalho; 54% estão insatisfeitos com o tempo dedicado à vida pessoal e 35% 

apontam problemas com o chefe como a crise mais marcante de suas vidas. 
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Uma questão se coloca: se há tanta insatisfação, por que os executivos 

insistem em manter essa mesma forma de viver? A questão é financeira? Se sim, 

como explicar a permanência deles nesse contexto, quando falamos sobre 

profissionais que já acumularam mais dinheiro do que poderiam gastar? 

É possível que as empresas possam oferecer mais do que evolução 

financeira para os executivos que apresentem bons resultados. Talvez possam 

oferecer desafio e prosperidade intelectual, senso de pertencimento, proteção, 

segurança, reconhecimento, autoconfiança, exercício do poder, enfim, sentimentos 

dos quais muitos podem carecer ao longo da vida. Podem também servir de 

“escudo” contra eventuais problemas pessoais que insistem em incomodar, quando 

encontram uma mente “desocupada”. Assim, diferentes motivações podem levar ao 

mesmo cenário de permanência e acomodação, havendo ou não satisfação. 

Bartoli (2005) explica que ser executivo não exige apenas ter dotes 

profissionais e capacidade técnica, mas pede a disposição de abraçar um verdadeiro 

Estilo de Vida que irá comprometê-lo de forma definitiva e abrangente. Destaca que 

a empresa propõe ao executivo satisfazer sua vontade de onipotência e realização, 

em troca de uma adesão total e de uma mobilização psíquica intensa.  

A preocupação com a qualidade de vida dos executivos não é apenas 

brasileira e parece não ter se alterado nos últimos anos.  

Abrahams e Groysberg (2014) em pesquisa divulgada pela Harvard Business 

Review (Ed. Março/2014, pp. 58-66) apontam que, “na opinião de executivos 

sêniores atuais, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, no melhor dos casos, é 

um ideal ilusório e, no pior, um completo mito”. 

Nesse artigo, os autores descrevem as entrevistas realizadas durante cinco 

anos com quase quatro mil executivos do mundo todo, por alunos da faculdade de 

Administração da Universidade de Harvard e uma pesquisa com 82 executivos do 

curso de liderança da Harvard Business School. O trabalho foi sintetizado pelos 

autores com uma descrição em três tópicos:  
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1- Identificação do problema da pesquisa: executivos da atual geração têm 

dificuldades de equilibrar vida pessoal e trabalho. 

2- A solução encontrada pelos participantes: executivos acreditam que devam 

fazer escolhas planejadas sobre quais oportunidades aproveitar, em cada uma 

dessas áreas.  

3- Os resultados alcançados: estudo indicou que os que administram 

adequadamente o próprio capital humano e realizam escolhas criteriosas mantêm 

alto nível de satisfação pessoal e profissional. 

O estudo objetivou identificar como os executivos fazem suas escolhas na 

vida pessoal e profissional. O resultado mostrou que os executivos mais satisfeitos 

encontraram no planejamento da própria vida e em “escolhas criteriosas” a melhor 

forma de compatibilizar a vida pessoal e a profissional. 

O trabalho reconhece que nem sempre a solução pode ser aplicada, pois há 

fatores externos que podem ser incontroláveis. Mas, segundo os pesquisadores, 

mesmo quando a vida assume o controle, é possível aos executivos sustentar o 

dinamismo, caso se mantenham conectados à família. As entrevistas mostraram que 

as escolhas criteriosas se embasam em cinco questões: definir sucesso profissional 

e pessoal para si; gerenciar a tecnologia; construir redes de apoio no trabalho e em 

casa, colaborar com o parceiro e viajar ou mudar de local de trabalho, seletivamente.  

Vale ressaltar que o estudo não priorizou mensurar a insatisfação, mas 

buscou conhecer as escolhas que tornavam os executivos mais satisfeitos, tanto na 

vida familiar quanto na pessoal, compartilhando experiências que poderiam 

beneficiar outros profissionais que estivessem em busca de alternativas para ampliar 

seu nível de satisfação.  

Isso nos remete, novamente, à Psicologia Organizacional Positiva, citada no 

capítulo anterior, através do trabalho de Corral-Verdugo (2014). O positivismo 

aplicado às organizações objetiva o estudo e a aplicação de recursos e 

competências humanas, que podem ser mensuradas e geridas de forma a gerar 
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melhorias. A prática parece não ser tão simples, já que as empresas têm 

dificuldades para adotá-las.  

Malvezzi (2014) considerou que a gestão de pessoas nas empresas tem 

caminhado na busca do desempenho da qualidade sem colocar a questão da 

felicidade como instrumento de trabalho. E completou: 

Embora a felicidade seja verbalmente reconhecida como elemento 

estratégico para a produção do desempenho de qualidade, a carga de 

controvérsias intrínsecas à sua relação com o trabalho, bloqueia sua 

participação na agenda de discussões estratégicas. (Malvezzi, 2014, p. 69). 

 

Assim, muitas vezes, sem a ajuda das empresas, os executivos precisam por 

si encontrar caminhos na busca de melhor qualidade de vida, e pode ser que nem 

todos estejam preparados para cuidar de tantos fatores importantes, por tanto 

tempo. A pesquisa americana citada mencionou, inclusive, que os executivos 

disseram ter aprendido com o tempo a fazerem escolhas mais criteriosas. É possível 

que a fase da vida, ou o estágio de maturidade individual possa influenciar nesse 

processo de aprendizagem.  

Um aspecto que nos pareceu relevante ressaltar relativamente à 

autossatisfação diz respeito ao ciclo de vida, ou à fase da vida que a pessoa 

vivencia no momento de qualquer avaliação.  

Para Levinson et al. (1979) ciclo vital é a trajetória de vida do indivíduo, cujo 

desenvolvimento ocorre por meio da sucessão de fases ou períodos de 

estabilidades e transições pontuados pela idade cronológica, partindo do nascimento 

até a velhice. Apesar de essas fases possuírem certo padrão universal, há 

diferenças culturais e individuais. Para esses autores, há quatro fases distintas: 

infância e adolescência (até os 22 anos); início da vida adulta (dos 17 aos 45 anos); 

idade adulta média (dos 40 aos 65 anos) e idade adulta tardia (dos 60 anos em 

diante). Como citado, na passagem de uma fase a outra pode haver uma 

sobreposição. São os períodos de transição, comumente marcados por mudanças 

estruturais e significativas na vida de uma pessoa.  
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Papalia e Feldman (2013) ponderam, no entanto, que o indivíduo da meia-

idade pode encontrar entusiasmo e se sentir desafiado diante da mudança da vida 

ou pode reagir de outra forma. Há interesses diferentes que definirão o rumo a ser 

tomado.  

Rosal de Rosal (2015) assinala, citando Kublikowski (2014), que não se 

sustenta mais uma teoria de estágios que postula identidades bem estabelecidas em 

cenários diferentes. E completa que há múltiplas rotas de experiência que 

constituem cenários mutantes ao longo de um ciclo vital expandido, marcado pelo 

aumento da longevidade. 

Burkhard e Moggi (2003) apresentaram outra abordagem sobre o ciclo vital, 

baseada na visão do filósofo austríaco R. Steiner (1821-1925) que aponta três 

grandes fases da vida: fase do amadurecimento biológico (0-21 anos); fase do 

amadurecimento psicológico (21 a 42 anos) e fase do amadurecimento da 

consciência (acima dos 42 anos). Mas cada uma dessas fases se subdivide em três 

partes, que são chamados de setênios.  

Cada setênio, na visão do autor, apresenta características universais e recebe 

uma denominação específica: 

1- Setênio – Fase infantil – 0 a 7 anos 

2- Setênio – Fase juvenil – 7 a 14 anos 

3- Setênio – Fase adolescente – 14 a 21 anos 

4- Setênio – Fase emotiva – 21 a 28 anos 

5- Setênio – Fase racional – de 28 a 35 anos 

6- Setênio – Fase consciente – de 35 a 42 anos 

7- Setênio – Fase imaginativa – de 42 a 49 anos 

8- Setênio – Fase inspirativa – de 49 a 56 anos 

9- Setênio – Fase intuitiva – de 56 anos a 63 anos 

Cada fase tem suas particularidades, mas nos deteremos nas duas fases em 

que se encontram os participantes deste estudo: a fase consciente e a fase 

imaginativa, ou seja, de 35 a 49 anos.  



   

  

 38 

 

Na fase consciente, segundo o autor, as coisas externas começam a 

consolidar-se; o indivíduo encontra seu lugar no mundo e pode assumir grandes 

responsabilidades. Em geral, já constituiu família e começa a colher os frutos de 

fases anteriores. Internamente, a individualidade consolidou-se e permite agir mais 

consciente e objetivamente. Mas começa a haver a percepção do limite, de que nem 

tudo será possível realizar, de que é preciso fazer reavaliações. A proximidade dos 

40 anos pode trazer muitos questionamentos. Interiormente são comuns questões 

tais como, qual o sentido da vida?; quem sou eu de verdade?; será que vale a 

pena?; que valores tenho?; há congruência entre os valores e a prática?; quais 

devem as escolhas? etc.  

A transição da fase consciente para a imaginativa pode ser marcada por uma 

crise, denominada pelo autor de crise de autenticidade, decorrente da busca de 

respostas para todos os questionamentos. Isso, normalmente, ocorre em torno dos 

42 anos, completa Burkard e Moggi (2003).  

A fase imaginativa, a partir dos 42 anos, aproximadamente, permite encontrar 

uma identidade mais autêntica, resultante dos questionamentos da fase anterior. Os 

detalhes já não são tão importantes, valoriza-se a inter-relação entre os fenômenos, 

formando uma visão global, capaz de alcançar verdades maiores. Conquista-se o 

dom da visão holística, fruto da fase imaginativa.  

Os participantes deste estudo possuem entre 35 e 49 anos, portanto, 

encontram-se no fim da idade adulta ou no início da adulta média ou em trânsito 

entre as duas. Assim, podem estar vivendo uma transição, que se caracteriza por 

questionamentos sobre a direção que deram à vida, suas escolhas e conquistas. 

 Assim, mesmo reconhecendo a individualidade e subjetividade de cada 

executivo deste estudo, é possível pensar em alguma influência da fase que o 

participante vivencia em sua autoavaliação de satisfação com a qualidade de vida. 

Essa possibilidade será levantada na análise dos dados coletados. 

O estudo do ciclo vital faz pensar na questão do tempo e da maturidade do 

indivíduo. Malvezzi (2014) ao analisar a relação entre trabalho e felicidade, 

relembrou que os gregos diferenciam dois tipos de tempo: o tempo “cronos”, 
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compreendido como sucessão, algo que passa, que se pode utilizar ou perder, fonte 

de ansiedade porque faz com que os indivíduos corram atrás dele; e tempo “Kairós”, 

tempo presente, dedicado à reflexão, ao gozo e à beleza, a aproveitar os frutos do 

trabalho ou às potencialidades sublimes da vida. Em articulação com o Mito do 

Gênesis, o da criação, quando Javé abençoa o dia no qual ele não realizou qualquer 

tarefa, ponderou que trabalho e descanso se integram na rotina da vida do Criador e 

na concepção de cronos e Kairós, e que sugerem que o caminho para a felicidade 

estaria relacionada à realização da condição humana de integrar o fazer, o trabalhar, 

ao contemplar, o refletir, o sentir e o desfrutar. Lembrou que essas duas ações e sua 

complementaridade podem ser esquecidas por muitos executivos. E completou, 

analisando o trabalho no século XXI em um contexto de globalização e 

competitividade: 

O trabalho desponta como uma ação necessária, com potencialidade de 

escravidão e a consciência e a contemplação despontam como 

potencialidades emancipatórias e de gozo. Não seria essa a trilha da 

sustentabilidade da vida e, portanto, da felicidade? Não seria a qualidade de 

vida o produto da atividade econômica integrada à atividade reflexiva e 

contemplativa? Essas perguntas favorecem a compreensão da pergunta se 

o trabalho traz felicidade. (Malvezzi, 2014, p.73). 

 

A experiência como executiva nos permitiu reforçar a importância do tempo e 

priorizá-lo neste trabalho. A dimensão temporal é sempre muito citada nas 

discussões dos executivos: o tempo é um recurso escasso, não deve ser 

desperdiçado e saber administrá-lo é uma competência importantíssima para se 

tornar bem sucedido. É preciso escolher em que investir o pouco tempo livre 

disponível. 

Por isso e em interlocução com a Psicologia Ambiental, notadamente na 

dimensão temporal, este estudo se propôs a fazer um levantamento adicional com 

ênfase no tempo. Além do mapeamento da satisfação dos altos executivos, buscou 

conhecer e analisar como esse grupo distribuía seu tempo pelas várias áreas da 

existência propostas, com base nos instrumentos que foram utilizados. Conhecer a 

relação entre a distribuição do tempo e o nível de satisfação nas várias áreas da 
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vida permitiu uma análise mais profunda sobre o estilo e a qualidade de vida dos 

participantes. 

No próximo capítulo serão apresentas as considerações metodológicas que 

explicam o passo a passo do estudo, os instrumentos de avaliação, os critérios de 

inclusão dos participantes, os procedimentos de coleta de dados, os cuidados éticos 

e os benefícios esperados. 
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Capítulo 4. Método 

A presente pesquisa foi transversal, descritiva, qualitativa e contou com 

instrumentos quantitativos que objetivaram aprimorar a análise qualitativa dos dados 

obtidos, sob a ótica da Psicologia Ambiental, que, de acordo com Bassani (2012), 

considera as inter-relações pessoa - ambiente físico; seja esse ambiente construído 

ou natural, bem como as dimensões espaciais, temporais e culturais envolvidas em 

tais inter-relações. 

 

4.1 Instrumentos Utilizados 

Foram utilizados os seguintes instrumentos para coleta de informações: 

1. Instrumento de Autoavaliação de Qualidade de Vida (Bassani, Corrêa e 

Einstadt, 2002), conforme consta no Anexo 1, que permitiu analisar como os 

participantes avaliaram a própria qualidade de vida, identificar os âmbitos que 

concentravam maior e menor satisfação e conhecer o que os participantes levaram 

em consideração para definir seu patamar de satisfação. Os sujeitos avaliaram dez 

âmbitos de sua vida, a saber: saúde, educacional, cultura, sexual/amoroso, 

espiritual, profissional, familiar, social, e de lazer, atribuindo uma nota de 1 a 5, em 

que 1 significava muito insatisfeito e 5 muito satisfeito. Em seguida, justificavam, 

explicando a principal motivação para a escolha da nota.  

 

2. Instrumento de Autoavaliação de Organização do Tempo, adaptado de 

Goldenstein (2011), apresentado no Apêndice A, que possibilitou conhecer como 

esses profissionais distribuíram e organizaram seu tempo e se houve diferenças 

entre a distribuição do tempo real e ideal, relativamente a essas questões. Nesse 

estudo, o instrumento foi utilizado para que pudéssemos também investigar o tempo 

dedicado a cada uma das áreas analisadas no Instrumento de Autoavaliação de 

Qualidade de Vida. O exercício pedia que os participantes distribuíssem as 168 

horas de uma semana típica em uma tabela de atividades pré-definidas, visando 

assim facilitar a correlação dos dados. 
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3. Entrevista semiestruturada, cujo roteiro encontra-se no Apêndice B, 

realizada após a aplicação dos instrumentos de autoavaliação supracitados, com a 

finalidade de investigar como foi a experiência de responder tais instrumentos, além 

de identificar fatores relevantes que pudessem enriquecer a análise. As entrevistas 

foram gravadas e transcritas e os dados resultantes suportaram a análise da relação 

entre a forma de distribuição do tempo e o nível de satisfação de cada participante, 

explorando a reflexão individual sobre os temas propostos. 

 

4.2 Participantes e critérios para inclusão 

Foram selecionados dez altos executivos, residentes na cidade de São Paulo, 

sendo cinco do sexo masculino e cinco do sexo feminino. Todos ocupavam, no 

momento da pesquisa, cargos de diretoria, vice-presidência ou presidência de 

empresas paulistanas. A idade foi definida entre 35 a 50 anos, escolhida por ser a 

faixa etária em que se localiza parte expressiva dos cargos de direção ou posições 

superiores de empresas de grande porte. Não houve restrição quanto à área de 

atuação ou à formação dos participantes.  

O acesso aos executivos se deu, basicamente, por indicação, seja dos 

executivos consultados que não se enquadravam nos critérios, ou dos próprios 

participantes que indicaram conhecidos que se enquadravam nos critérios de 

inclusão.  

Todos os participantes ocupavam posições de diretoria ou superiores, em 

empresas de médio ou grande porte, atuantes na capital Paulista. 

Os dez executivos participantes do estudo tinham entre 35 e 49 anos. A 

média geral foi de 44 anos, sendo que o grupo feminino tinha em média 46 anos, e o 

masculino era um pouco mais jovem, com a média de 41 anos.  

O grupo masculino era 100% casado. Apenas uma executiva era divorciada, 

todas as demais também eram casadas. No entanto, essa quase totalidade foi 

diferente na questão filhos, pois 40% dos executivos não possuíam filhos e isso 
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ocorreu, igualmente, entre os homens e as mulheres (dois executivos e duas 

executivas).  

Dada a relevância dos aspectos relativos à fase de vida de cada participante, 

no capítulo relativo à apresentação e análise dos dados, discutiremos a questão do 

ciclo vital e suas possíveis implicações na autoavaliação da satisfação com a 

qualidade de vida, bem como na organização temporal real e desejada dos altos 

executivos estudados. 

O quadro 1 apresenta a caracterização da amostra participante da pesquisa, 

em termos de idade, estado civil, número de filhos, formação, cargo e área de 

trabalho. Os nomes, naturalmente, são fictícios. 

Quadro 1 – Caracterização da amostra (N=10) de executivos. 

 

 

                                                             
5
 Não disponível para proteção à confidencialidade da participante. 

Nome Idade 
Estado 

Civil 
Filhos Formação Cargo Área de trabalho 

Alice 46 Casada 2 
Ciências 
Sociais 

Vice-
Presidente 

Governança 
Corporativa 

Denise 45 Divorciada 3 Engenharia Diretora Financeira 

Eduarda 49 Casada 0 Economia Diretora Energia 

Sara 46 Casada 2 Psicologia Diretora Recursos Humanos 

Simone 44 Casada 0 Engenharia Presidente N/D5 

Carlos 45 Casado 2 Engenharia Diretor Telecomunicações 

Marcos 45 Casado 0 Administração 
Vice-

Presidente 
Operações 

Rodolfo 40 Casado 1 Engenharia Diretor Varejo 

Rogério 35 Casado 0 
Ciência da 

Computação 
Vice-

Presidente 
Tecnologia 

Sandro 39 Casado 3 Engenharia Diretor Consultoria 
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4.3 Procedimentos para coleta de dados 

Objetivando reduzir o impacto ambiental, evitamos a realização das 

entrevistas no espaço de trabalho, embora fosse o local mais conveniente para uma 

população tão ocupada. A preocupação em buscar um ambiente acolhedor, mas que 

evitasse associações com psicoterapia motivou também a opção por não usar o 

consultório. 

Assim, optamos por um local discreto, silencioso e próximo do endereço 

profissional ou residencial de cada um dos participantes da pesquisa. Cafeterias, 

com ambientes tranquilos, perto dos endereços de trabalho ou de residência dos 

executivos foram oferecidas como opções para que os executivos escolhessem a 

mais conveniente. 

Após receber cada indicação, contatamos o participante pelo telefone 

comercial. As secretárias apoiaram na definição da agenda e da escolha do local. 

Na data e hora marcada, durante o encontro presencial agendado, aconteceu a 

coleta de dados. Após uma breve apresentação do projeto de pesquisa, os 

participantes foram convidados a ler, tirar as dúvida e assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), caso confirmassem o desejo de 

participação. Após essa etapa, aplicamos o Instrumento de Autoavaliação de 

Qualidade de Vida (Bassani, Corrêa e Einstadt, 2002) e, na sequência, o 

Instrumento de Autoavaliação de Organização do Tempo, adaptado de Goldenstein 

(2011). Após os executivos finalizarem as respostas dos Instrumentos, foram 

convidados a participar da entrevista semiestruturada.  

De uma forma geral, a coleta de dados ocorreu de forma bastante tranquila, 

em ambiente cordial, respeitoso e transcorreu rapidamente. O grupo foi homogêneo 

quando a questão foi velocidade de resposta aos instrumentos. O preenchimento do 

primeiro instrumento de avaliação da qualidade de vida consumiu, em média, menos 

de 12 minutos. A avaliação da organização temporal foi ainda mais rápida e ocupou, 

apenas 10 minutos.  Esse ritmo acelerado de produção também foi observado nas 

entrevistas, pois a coleta de dados, como um todo, instrumentos e entrevista, em 

nenhum caso, ultrapassou uma hora total de duração. 



   

  

 45 

 

Todo o trabalho de campo foi realizado entre novembro de 2014 e março de 

2015. 

 

4.4 Cuidados Éticos 

O projeto da presente pesquisa foi submetido à aprovação do Comitê de Ética 

e obteve sua aprovação, conforme Parecer do CEP número 886.083, de 09/11/2014.  

Os participantes foram previamente esclarecidos sobre o objetivo da 

pesquisa, tendo livre arbítrio para decidir participar e, nesse caso, foi assegurada a 

possibilidade de interrupção da participação a qualquer tempo, se assim fosse seu 

desejo. Houve a garantia do sigilo dos dados informados no Termo de 

Consentimento e Livre Esclarecido (TCLE), que foi lido e assinado por todos os 

executivos e consta no Apêndice C.  

Apesar do baixo risco da pesquisa, foi oferecido atendimento psicoterápico 

aos participantes, caso considerassem necessário. 

Como benefícios do estudo, entendemos que refletir sobre a satisfação com a 

própria qualidade de vida e sobre o tempo dedicado às diversas áreas da vida pode 

levar a um movimento construtivo e resultar em patamares mais altos de satisfação 

para os participantes. Além disso, o estudo pode também contribuir para o trabalho 

dos psicólogos que se dedicam a Workplace, um dos enfoques da pesquisa em 

Psicologia Ambiental. 
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Capítulo 5 – Apresentação e Análise dos Resultados 

A apresentação e a análise dos dados da pesquisa foram realizadas, 

inicialmente, a partir do descritivo dos dados obtidos pelo Instrumento de 

Autoavaliação de Qualidade de Vida (Bassani, Corrêa e Einstadt, 2002), pelo 

Instrumento de Autoavaliação de Organização do Tempo, adaptado de Goldenstein 

(2011), e pelas entrevistas que foram gravadas, transcritas e sintetizadas para 

facilitar a compreensão. A seguir, as informações coletadas foram cruzadas para 

possibilitar a análise conjunta dos dados e a conclusão do estudo. 

Nesse capítulo, apresentaremos com nomes fictícios, em ordem alfabética e 

separada por gênero, os dez executivos que participaram da pesquisa. Alice, 

Denise, Eduarda, Sara e Simone são as cinco executivas participantes que serão 

apresentadas, primeiramente. Na sequência, serão expostos os executivos, 

identificados como Carlos, Marcos, Rodolfo, Rogério e Sandro.   

A descrição dos participantes nos permitiu acesso à reflexão que fizeram 

sobre a vivência do momento presente, o que norteia suas escolhas atuais e como 

isso influenciava a percepção da própria qualidade de vida e organização do tempo 

de cada um.  Vamos conhecê-los. 

 

5.1 A análise de Alice  

“Em busca de um propósito maior na vida e no trabalho.” (sic) 

Alice tem 46 anos, é casada, tem dois filhos, é formada em Ciências Sociais e 

exerce a função de vice-presidente, em uma empresa de grande porte, em São 

Paulo. Chegou pontualmente e foi bastante simpática durante nossa apresentação 

pessoal. Atenta, respondeu rapidamente aos instrumentos e, durante a entrevista, 

conversou bastante, num ambiente de interação e informalidade. 

A executiva se autoavaliou como satisfeita com sua qualidade de vida, opinião 

representada pela escolha da nota 4 para a avaliação geral.  

Os resultados de Alice estão apresentados na ilustração e no quadro. 



   

  

 47 

 

 

Ilustração 1 – Representação gráfica da Autoavaliação da Satisfação com a 

Qualidade de Vida de Alice.  

 

Quadro 2 – Resultados da Autoavaliação de Satisfação com a Qualidade de Vida e 

de Autoavaliação de Organização do Tempo de Alice.

 

1 – Muito Insatisfeito 

2 – Insatisfeito 

3 – Nem satisfeito nem Insatisfeito 

4 – Satisfeito 

5 – Muito Satisfeito  
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Como é possível observar, dois âmbitos receberam nota máxima 5: saúde e 

profissional. Em saúde, explicou que tem feito os check-ups e que está tudo bem; 

que o máximo que sentia era dor de cabeça ou postural, dores pontuais, 

consequentes de falhas na alimentação ou falta de exercícios, o que considerou 

“administrável” (sic). Referente à área profissional, disse que estava tudo ótimo, 

vivendo uma fase com bons desafios. Também avaliou estar satisfeita, escolhendo 

nota 4, nas áreas familiar, sexual/amorosa, emocional e lazer.  

As considerações referentes aos itens de satisfação com nota 4 foram 

sucintas. No âmbito familiar, disse que estavam “todos ótimos, com as dificuldades 

naturais” (sic). Na entrevista, exemplificou essas dificuldades com as questões de 

idade e escola. No sexual/amoroso, escreveu e falou na entrevista apenas que 

estava “tudo no ritmo” (sic), mas apesar de não ter falado muito no assunto, sua 

entonação e expressão não verbal indicavam que, em sua avaliação, a área 

sexual/amorosa estava bem. No emocional, usou de novo a expressão “tudo no 

ritmo” (sic), mas ampliou a análise, dizendo haver altos e baixos, que estavam sendo 

administrados à medida que apareciam. Por fim, no âmbito de lazer escreveu “adoro 

andar de bicicleta no bairro com a família e curtir os cachorrinhos” (sic). Durante a 

entrevista contou que os filhotes eram recém-comprados e que, nessa fase, eram a 

diversão de toda a família, em especial nos finais de semana. 

Duas áreas foram avaliadas com notas de insatisfação: a cultural, com nota 1, 

e espiritual, com 2. Quanto à cultural, escreveu no instrumento “faz tempo que não 

vou ao teatro!” (sic). Na entrevista, Alice explicou que tem faltado tempo para 

atividades culturais, por isso a insatisfação. A nota 2 do âmbito espiritual foi 

explicada pela falta de “conexão, meditação no dia a dia e disciplina” (sic).  

Por fim, as áreas que obtiveram nota 3 foram a educacional e a social. A 

executiva contou que não estava nem satisfeita nem insatisfeita nessas áreas por 

razões diferentes. No âmbito social, disse que recebia sempre os amigos, mas os 

visitava pouco, não por falta de tempo, mas de disciplina, por ser mais fácil receber 

do que visitar. No educacional, reconheceu ter uma boa formação, mas como 

adorava estudar, gostaria de estudar algo novo e de ter tempo para se dedicar a 
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essa atividade. Nessa área, a questão foi avaliada explicitamente como falta de 

tempo. 

O segundo instrumento consumiu mais tempo de dedicação. Alice usou a 

calculadora, refez vários números e procurou conversar sobre suas ponderações 

durante o tempo dedicado ao preenchimento. Ao final, na análise do tempo real 

dedicado, 83% de tempo semanal estava dedicado à soma das atividades 

profissionais (62 horas semanais ou 37%); sono (42 horas semanais ou 25%) e 

familiar (36 horas semanais ou 21%).  

Vale ressaltar que Alice gastava cerca de 17 horas, ou 10% de seu tempo 

semanal, em transporte ou mobilidade entre as atividades, o que eleva o percentual 

consumido para 93%. Assim, apenas 7% restaram para as demais áreas. Quatro 

delas receberam os 7% e os outros 4% foram identificados como sem nenhum 

tempo de dedicação. A executiva contou que dedicava seis horas por semana para o 

lazer, reforçando a opção de andar de bicicleta e cuidar de seus cachorrinhos e 

acrescentou algum tempo para a leitura. Disse que fazia apenas duas horas de 

atividade física, semanalmente. Identificou duas horas para a espiritualidade e uma 

hora para atividades sexuais e amorosas. Não identificou, em uma semana típica, 

dedicação para atividades sociais, educacionais, culturais ou para desenvolvimento 

emocional. Por razões distintas, explicou. Sobre as sociais disse que fazia em 

conjunto com as familiares, pois essa era a razão maior da atividade. Quanto à 

educacional e cultural, a explicação atribuída foi a falta de tempo. Já quanto às 

atividades emocionais, a alegação foi não estar sentindo necessidade, nessa fase. 

No exercício do tempo ideal a ser dedicado a cada área da vida, mobilizou 31 

horas. Reduziu a jornada de trabalho em 20 horas e o transporte em 11 horas e 

distribuiu esse tempo por sete áreas. Alice ampliou o tempo para dormir, de 42 para 

54 horas, o familiar de 36 para 44, o de lazer de seis para dez horas, as atividades 

de saúde e espirituais de duas para quatro horas, além de ampliar em uma hora as 

atividades sexuais e amorosas e passar a usar duas horas em atividades 

educacionais. 
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No entanto, manteve em zero o tempo de dedicação para atividades sociais, 

culturais e de desenvolvimento emocional. Explicou que continuaria fazendo as 

atividades sociais junto com as familiares e que não seria preciso, agora, investir em 

atividades culturais e de desenvolvimento emocional. 

Na entrevista, relatou não ter se surpreendido com sua autoavaliação sobre a 

própria qualidade de vida. Contou que sempre se preocupou em estar ativa em 

diversos planos e que tinha consciência dos espaços não priorizados. Ponderou que 

as áreas mais importantes eram saúde, família e profissional e a menos relevante 

era a cultural. 

No entanto, lembrou que a avaliação do tempo real foi mais “difícil” (sic) e que 

se assustou com alguns números. Exemplificou contando que percebeu que se 

autoavaliou satisfeita em áreas que estavam sem qualquer tempo real de dedicação. 

Citou que procurava acessar essas áreas sem investimento de tempo com 

atividades conjuntas como, por exemplo, todas as atividades sociais de uma semana 

típica foram identificadas, prioritariamente, como familiares. Disse que o que mais a 

agradava em seu tempo real era o tempo com a família e o que mais a desagradava 

era o tempo perdido em trânsito entre as atividades. 

Relativamente ao tempo ideal, disse que foi muito bom retirar tempo do 

transporte e do trabalho e redistribuir pelas áreas preferidas. Fez uma rápida análise 

do que havia projetado como tempo ideal e sintetizou dizendo ser uma visão mais 

“aspiracional” (sic) do que realista, mas que era possível atingir, se houvesse 

disciplina e planejamento.  

Quanto ao que poderia dificultar uma mudança do real para o ideal, referiu-se 

a fatores externos, como doenças ou novos desafios no trabalho. E afirmou que o 

impacto da organização real do tempo sobre a autoavaliação da qualidade de vida é 

muito alto, que refletir sobre a utilização do tempo e sobre a possibilidade de uma 

reorganização temporal poderia gerar mudanças e trazer maior satisfação e que, em 

seu caso, se conseguisse realizar a mudança do tempo real atual para o desejado, 

no futuro, sua autoavaliação global poderia ir para 5.  
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Ainda quanto à avaliação global, quando falava sobre o que faltava para 

atingir a nota 5, citou uma busca “mal buscada” (sic), referindo-se à área espiritual e 

finalizou com uma reflexão: 

“Essa busca do propósito maior na vida, no trabalho, eu acho que ela tem que 

estar conectada com essa busca e conexão espiritual, então eu ainda não consegui 

fazer esse alinhamento, eu ainda estou descolada, tem alguma coisa que toca um e 

o outro, mas não está tão conectado quanto eu desejaria ... o profissional tem 

algumas nuances que me dizem que eu estou aqui por um motivo, mas ainda não 

está tão claro ... eu estou muito curiosa e tenho conversado muito com as pessoas 

sobre esse capitalismo consciente ... como é que você de fato gera valor para todos 

... não é uma busca só de lucro ou do resultado financeiro, então é uma coisa mais 

complexa. É aquela história da sustentabilidade...” (sic). 

O quadro a seguir, apresenta um resumo das ponderações de Alice sobre sua 

Organização Temporal. 

 

Quadro 3 – Resumo dos aspectos relevantes da Organização Temporal de Alice.

 

Alice parecia estar em um momento de questionamentos pessoais, em busca 

de um propósito maior, o que pode estar relacionada à sua fase da vida. Aos 46 

anos, satisfeita com a vida profissional e pessoal, manifestou desejar explorar as 

questões espirituais e temas de sustentabilidade, que não estavam sendo 

priorizados, anteriormente.  
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A dimensão temporal foi destacada por ela como de alto impacto em sua 

qualidade de vida. Temas como trabalhar um pouco menos, gastar muito menos 

tempo em trânsito e poder dedicar-se a outras áreas da vida pareceram, ter ganhado 

força ao longo da entrevista. Entendeu ser possível a mudança com planejamento e 

disciplina, competências tipicamente encontradas nos altos executivos. Parece ser 

um bom prognóstico. 
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5.2 A análise de Denise  

“Tempo é questão de preferência .... tempo é o que aparece, mas por trás do tempo 

estão as minhas escolhas.” (sic) 

Denise tem 45 anos e ocupa uma posição de diretoria no mercado financeiro. 

Chegou com pontualidade e, ao se apresentar, abriu um grande sorriso. Sua 

simpatia e espontaneidade se mantiveram presentes durante toda a entrevista. Por 

sua sugestão, o encontro foi em um Café que se localiza no andar térreo do prédio 

comercial de seu escritório. Durante o rapport, comentou que era carioca, mas que 

já vivia em São Paulo há muitos anos, que tinha três filhas e havia se divorciado de 

seu marido, também um alto executivo paulista, há cerca de dois anos.  

Denise respondeu aos Instrumentos de avaliação e os resultados estão 

apresentados na ilustração e no quadro a seguir.  

 

 

Ilustração 2 – Representação gráfica da Autoavaliação da Satisfação com a 

Qualidade de Vida de Denise. 

1 – Muito Insatisfeito 

2 – Insatisfeito 

3 – Nem satisfeito nem Insatisfeito 

4 – Satisfeito 

5 – Muito Satisfeito  



   

  

 54 

 

Quadro 4 – Resultados da Autoavaliação de Satisfação com a Qualidade de Vida e 

de Autoavaliação de Organização do Tempo de Denise.

 

A executiva começou a entrevista dizendo que gostou da experiência de 

responder aos instrumentos, pois “quando se trabalha por tantas horas, é bom parar 

para pensar em si mesma.” (sic) Sua satisfação geral com a própria qualidade de 

vida foi alta, nota 4, na escala de 1 a 5. Explicou a satisfação, dizendo que estava 

bem, nesse momento.  

Relativamente às áreas, sua distribuição de notas fez predominar o 4. Houve 

apenas uma nota 5; 3 notas 3 e nenhuma nota que remetesse a alguma 

insatisfação. A nota 4, a mais escolhida por Denise, repetiu-se em 6 das 10 áreas 

analisadas: saúde, educacional, espiritual, profissional, social e emocional.  

A única nota 5 foi dada à área familiar. Contou que sua família é constituída 

por suas três filhas e sua mãe. Descreveu que, quando estava com elas, estava 

“realmente” (sic) e por isso estava feliz. Concluiu dizendo que manteria essa 

dedicação maior a elas até que sua filha caçula tivesse dez anos, quando poderia 

voltar a investir mais tempo em outras áreas de sua vida. 
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Em saúde, nota 4, contou que acabara de fazer um check up, com resultados 

muito positivos. Disse que está sendo acompanhada por uma nutróloga para ampliar 

seu bem-estar; que faz exercícios; que procura se alimentar bem. Completou 

explicando que só não deu 5 porque nem sempre faz o que é certo para sua saúde, 

mas considerou ser um 4 “mais para 5” (sic). 

Na área educacional, disse que o 4, nesse caso, era “mais para 3” (sic). 

Apesar de ter uma boa formação (fez engenharia e tem dois MBAs) e de estar 

sempre em treinamentos no trabalho, gostaria de fazer outros cursos, mas optava 

por dedicar seu tempo livre à convivência com as filhas e não se arrependia da 

decisão. 

Na área espiritual, explicou escolher o 4 por estar sempre atenta para manter 

o “espírito na energia certa” (sic). Disse que a avó e a mãe a influenciaram por 

serem também “espiritualizadas” (sic). Contou que não tinha uma religião específica, 

mas que estava sempre preocupada em fazer o bem. Para alcançar um 5, disse 

faltar encontrar tempo para ajudar mais as pessoas necessitadas; que tentou, mas 

não conseguiu. Por isso, essa nota estava de bom tamanho para ela, mas que era 

um “bom egoísta” (sic), pois sabia que precisava ajudar mais os outros. 

Na área profissional, disse que não sabia exatamente o que seria um 5, “seria 

trabalhar menos ou mais? ” (sic) pensou alto e riu. Explicou que seu trabalho é de 

alta tensão, mas que optou pela nota 4, pois no momento está em uma função que 

domina e conhece os estresses, por isso está mais tranquila e equilibrada, mas que 

nem sempre foi assim e sintetizou ao escrever no instrumento de avaliação: 

“estresse alto, equilíbrio alto”. (sic) 

Na área social, argumentou que vive a mesma situação da educacional: fez 

uma escolha racional por dedicar mais tempo à família e, portanto, está consciente 

de suas prioridades e se considerou confortável com isso. 

Emocionalmente, contou que era como todo ser humano “dias melhores e 

dias piores” (sic), mas que avaliou com 4 porque, na média, percebia que vinha 

melhorando, que a idade a estava ajudando a lidar melhor com essas oscilações, a 
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aprender que “cada escolha é uma renúncia” (sic) e que achava que, 

emocionalmente, nunca chegaria a 5. 

As áreas de menor pontuação, nota 3, foram: sexual/amorosa, lazer e cultural. 

Para as duas últimas, a consideração foi simplesmente falta de tempo para fazer o 

que gostava. Citou que desejaria ir mais a cinemas e teatros, culturalmente falando. 

No lazer, gostaria de viajar, mas não estava encontrando tempo, pois “ou dormia, ou 

trabalhava ou ficava com as filhas” (sic). Na esfera sexual/amorosa, escreveu no 

instrumento “sem namorado” (sic) e me explicou que a situação ficaria no 3 até 

aparecer uma “pessoa bacana” (sic) em sua vida. 

Quando questionada sobre as áreas mais e menos importantes respondeu 

que, em primeiro lugar, era a família. Depois, as áreas de saúde, emocional e 

espiritual, que andavam juntas. A seguir, o profissional e depois as demais que 

analisamos. Destacou cultural e social como as menos impactantes em sua 

satisfação pessoal. 

Em relação à experiência com o segundo instrumento, disse que foi 

“dramática” (sic), pois entendeu que faltava tempo para tudo, mas que precisava 

desse “choque” (sic) para refletir. Disse que se assustou ao perceber que passava a 

maior parte de seu tempo, 60 horas por semana, trabalhando. Apesar da ênfase que 

colocava em suas palavras, parecia estar de bom humor enquanto abordava o 

assunto, e ria de suas conclusões. 

A distribuição atual de seu tempo foi coerente com a descrição de suas 

escolhas. Atividades relativas ao trabalho (60 horas), sono (56 horas) e familiares 

(28 horas) somaram 144 horas, ou seja, 86% do tempo de Denise. Com quatro 

horas de transporte, chegamos a 88% do tempo, assim, sobraram apenas vinte 

horas na semana, ou 12%, para atender a todas as demais áreas. Atividades sociais 

e físicas ficaram com seis horas cada, duas horas foram alocadas para lazer e a 

cultural e com uma hora por semana ficaram as áreas educacional, emocional, 

amorosa e espiritual.  

Ao preencher a distribuição desejada de seu tempo, Denise diminuiu dez 

horas das atividades profissionais e duas de transporte; manteve as horas de sono, 
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as de convivência familiar; de atividades físicas, emocionais e de lazer; e ampliou as 

demais. A que mais recebeu ampliação foi a sexual/amorosa que passou de uma 

hora por semana para seis horas. Na sequência, a espiritual e educacional 

passaram de uma para três horas e as atividades sociais passaram de seis para oito 

horas semanais. Por fim, as atividades culturais foram ampliadas de duas para três 

horas por semana. 

Durante a entrevista, explicou que sabia que, se quisesse alterar sua 

organização temporal do estágio atual para o desejado, teria que trabalhar menos. E 

brincou: “vou falar baixo, para ninguém desconfiar que a gente está pensando nessa 

possibilidade” (sic), rindo de sua própria observação. Fez também uma reflexão 

sobre as motivações para trabalhar tanto. A questão financeira foi citada algumas 

vezes. Argumentou que, por ter se separado, a fase atual é dedicada a ganhar e 

guardar dinheiro; que para trabalhar menos precisaria estar mais segura 

financeiramente. Concluiu, acrescentando “por mais que não goste do excesso de 

horas trabalhadas, elas estão em meu plano mental; é uma necessidade por mais 

cinco ou dez anos; vai ser assim e aí depois volto para o Rio e vou para a praia.” 

(sic)  

Questionada sobre a redução de 60 para 50 horas semanais de trabalho, na 

organização desejada e sua relação com a fase “praia” (sic), me explicou que eram 

duas fases: na primeira era essa pequena redução e, na segunda, pretendia reduzir 

ainda mais, voltando para o Rio de Janeiro.  

Sobre o que poderia ajudar a fazer a mudança da distribuição real para a 

desejada, disse que uma reflexão maior sobre o quanto precisaria economizar, para 

se sentir segura, poderia mostrar que a poupança não necessitaria ser tão grande. 

Por outro lado, “mudanças de qualquer tipo” (sic), no trabalho, seriam “dificultadores” 

(sic) para se reorganizar, temporalmente. Assim, mesmo uma mudança boa, como 

uma promoção, poderia atrapalhar o plano de redução de horas trabalhadas, já que 

uma área nova poderia exigir 14 horas, por dia, de dedicação. 

Sobre o impacto da redução de 60 para 50 horas, no resultado final de seu 

trabalho, disse que era uma dificuldade toda dela: “a louca sou eu” (sic), deixando o 
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contexto empresarial fora da análise e se responsabilizando pelo alto número de 

horas trabalhadas. Mas, contemporizou, dizendo ver uma possibilidade de 

otimização temporal, ou seja, dentro das horas de trabalho é possível ter atividades 

educacionais, culturais, sociais e até lazer. E citou treinamentos, palestras e eventos 

pertencentes à sua vida profissional que permeiam outras áreas da vida.  

Quando falou sobre o que mais a agradava na atual organização temporal, 

disse que era o tempo que passava com a família. Já quanto ao que mais a 

desagradava, respondeu que era o fato de não ter uma companhia, um 

relacionamento, mas deixou claro que se tratava de uma questão pontual. 

Por fim, ao responder sobre qual o impacto da organização temporal em sua 

autossatisfação com a qualidade de vida respondeu ser “total” (sic). E, consciente, 

sintetizou com a frase: “tempo é questão de preferência ... tempo é o que aparece, 

mas por trás do tempo estão as minhas escolhas. ” (sic) 

A análise cruzada dos instrumentos e da entrevista permite observar que as 

três áreas que não são geradoras de satisfação (cultural, lazer e sexual/amorosa), 

todos com nota 3, realmente têm pouco espaço na distribuição atual do tempo de 

Denise, de uma a duas horas, por semana. 

Mas, na distribuição desejada, o tempo dedicado às atividades amorosas e 

sexuais passaram de uma para seis horas, espelhando a intenção de refazer sua 

vida afetiva, após a recente separação. Lazer, no entanto, não recebeu qualquer 

acréscimo de tempo, do real para o desejado; as mesmas duas horas refletiram a 

escolha de Denise continuar dedicando seu tempo livre à família, em detrimento de 

seu lazer. 

Na entrevista, falou em otimização de atividades, atendendo a duas áreas, 

simultaneamente, e exemplificou por, eventualmente, encontrar alguma atividade de 

lazer até no trabalho. A área cultural, citada em conjunto com a social, como menor 

impacto em sua satisfação geral, recebeu pequena ampliação de tempo: de duas 

para três horas. Talvez aí também valha a otimização das atividades, mas apesar de 

a área cultural ser reconhecida como menos importante que a de lazer, recebeu 

maior atenção da executiva.  
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Denise pareceu já ter refletido sobre seu tempo e ter consciência de suas 

escolhas. O divórcio foi citado algumas vezes, justificando um “plano mental” (sic) de 

fazer uma poupança que a deixe segura para trabalhar menos e avançar em sua 

satisfação com a própria qualidade de vida. Não soube dimensionar bem a duração 

do plano, “entre cinco e dez anos talvez” (sic), nem quanto precisa de dinheiro para 

se sentir segura, mas sua expressão deixou transparecer que caminha em busca de 

maior segurança material e afetiva.  

Mas, uma frase sua pode sugerir que algo já começou a mudar, que o desejo 

de evoluir em qualidade de vida está em desenvolvimento: “o que poderia me fazer 

mudar é talvez uma reflexão do tamanho do pote de ouro que eu tenho que ter e o 

quão realmente distante eu estou dele; eu não tenho a convicção que eu tinha há 

dois anos sobre esse equilíbrio; talvez eu esteja perdendo tempo e gastando tempo 

sendo menos feliz do que eu poderia ... uma falsa ilusão ...” (sic)  

O quadro a seguir, resume as ponderações de Denise sobre sua Organização 

Temporal. 

Quadro 5 – Resumo dos aspectos relevantes da Organização Temporal de Denise.

 

Denise parecia estar em uma travessia, em busca de mais segurança, 

financeira e/ou pessoal. O impacto da dimensão temporal também foi destacado 

como alto pela executiva, que precisaria distribuir de outra forma o tempo para se 

sentir mais satisfeita com sua qualidade de vida. A consciência de suas escolhas e o 

desejo de mudança podem ajudar a alcançar o progresso desejado. A reflexão foi o 

elemento facilitador citado por Denise. E pelo que contou no estudo, já começou.   
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5.3 A análise de Eduarda  

“A única insatisfação é faltar tempo para ir à missa.” (sic) 

Eduarda tem 49 anos, é economista, casada, sem filhos, ocupa uma posição 

de diretoria em empresa de grande porte em São Paulo, trabalhando no segmento 

de energia. Pontualidade e cordialidade foram características do encontro, 

assemelhando-se às demais executivas. O tempo de duração, no entanto, foi o mais 

breve, dentre todos os participantes. 

Eduarda se autoavaliou como satisfeita, com nota 4, numa escala de 1 a 5. 

Essa mesma nota foi dada à maior parte das áreas da vida: saúde, familiar, 

profissional, sexual/amorosa, social e emocional. A executiva classificou as áreas 

educacional e cultural como nem satisfeita e nem insatisfeita e, por fim, a única área 

avaliada como de insatisfação foi a espiritual.  

Os resultados da autoavaliação de Eduarda estão apresentados na ilustração 

e no quadro que seguem. 

 

 

Ilustração 3 – Representação gráfica da Autoavaliação da Satisfação com a 

Qualidade de Vida de Eduarda. 

1 – Muito Insatisfeito 

2 – Insatisfeito 

3 – Nem satisfeito nem Insatisfeito 

4 – Satisfeito 

5 – Muito Satisfeito  
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Quadro 6 – Resultados da Autoavaliação de Satisfação com a Qualidade de Vida e 

de Autoavaliação de Organização do Tempo de Eduarda.

 

A discussão sobre os aspectos considerados para a atribuição das avaliações 

foi bastante breve. Poucas palavras, mas proferidas de forma segura e animada 

indicavam que Eduarda estava tranquila com suas escolhas. Em saúde, disse estar 

bem, com exames de rotina em dia e sem queixas. Questionada sobre o que faltaria 

para 5 disse que melhorar um pouco a alimentação, comendo menos carne 

vermelha, por exemplo. No entanto, frisou que já cuidava para se alimentar bem. 

Sobre a vida sexual/amorosa, explicou que tinha uma vida feliz com seu 

marido em todos os aspectos, inclusive o sexual/amoroso. Relativamente à área 

profissional e familiar, escreveu “realizada” (sic). Indagada sobre o que faltava para 

atingir 5, disse que, profissionalmente, tinha planos para, no futuro, desenvolver 

outra forma de trabalhar e ser remunerada e mudar radicalmente de atividade. 

Questionada sobre como seria essa mudança, explicou que poderia ser construir 

casas para vender, mas que ainda não tinha claro o que seria. Sobre o que faltava 

para considerar-se muito satisfeita na esfera familiar, disse que a família vivia em 

harmonia e era muito “grudada e grudenta” (sic), mas sempre tinha um irmão que 

estava mais distante ou algo a melhorar. 
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Sobre a área emocional disse que era feliz, por isso a satisfação, mas que 

achava que podia ser ainda mais feliz, por isso não deu 5. Quanto ao lazer, disse 

que fazia sua academia e as viagens que desejava e na área social, argumentou 

que adorava seus amigos e procurava vê-los com frequência. Sobre o que faltava 

para 5 nesses dois aspectos disse que era tempo, mas que estava “tudo na medida”. 

(sic) 

A nota 3 da área educacional foi justificada pela frase “já estudei bastante, 

quero um descanso” (sic). A mesma pontuação foi atribuída à área cultural e a 

consideração feita pela participante foi a de que estava “em dia com a leitura”. (sic) 

Talvez isso possa demarcar uma fase, já que durante o rapport Eduarda ponderou 

que havia terminado uma segunda graduação em direito há pouco tempo.    

Por fim a única área de insatisfação foi a espiritual e a alegação foi a de que 

não estava conseguindo ir à missa aos domingos, pois havia sido criada assim e, 

agora, não estava priorizando esse “compromisso” (sic) e isso a deixava insatisfeita. 

Eduarda disse que, naquele momento, não mudaria nada em sua vida, exceto 

a questão da presença à missa aos domingos, mas que, mesmo assim, como se 

considerava dinâmica, sempre havia um espaço para melhorar, por isso nem a 

satisfação geral, nem as áreas de satisfação mereciam a nota 5. 

Quanto às áreas de maior impacto na autoavaliação de satisfação com a 

qualidade de vida, a executiva respondeu que emocional, profissional, familiar e 

sexual/amoroso eram os mais impactantes. Foram citados como de menor impacto 

as áreas educacionais, de lazer e cultural. A área de saúde, Eduarda disse que não 

citou porque já considerou que ia bem e ponderou que as mais impactantes seriam 

os “pilares” (sic), para os demais. 

O segundo instrumento foi preenchido e explicado igualmente de forma rápida 

e tranquila. A participante escreveu que tinha 56 horas de sono e outras 56 horas 

dedicadas à vida profissional. Logo esclareceu que procurava trabalhar e dormir oito 

horas por dia para não comprometer o tempo a ser dedicado a outras atividades. 
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Considerou que nem sempre conseguia sustentar as oito horas de trabalho, 

mas que se esforçava para não passar disso com frequência. Disse que dormir bem 

era importante para que o restante do dia transcorresse bem e distribuiu as 56 horas 

restantes pelas outras dez atividades. 

Vale ressaltar que o trânsito ou mobilidade entre as atividades consumiu 

apenas duas horas. Eduarda explicou de forma entusiasmada que planejou se 

mudar para bem perto de seu trabalho e que, naquele momento, precisava de 

apenas dez minutos para se locomover. O tempo que antes permanecia no trânsito 

foi dedicado às atividades físicas, que totalizaram dez horas semanais.  

Outro aspecto interessante foi que Eduarda explicou ter considerado como 

atividades familiares as realizadas com sua família de origem, (seus pais e irmãos) e 

para essa área avaliou dedicar três horas semanais. Já o tempo dedicado ao 

casamento foi computado em atividades sexuais e amorosas, e obteve vinte horas. 

A executiva afirmou dedicar sete horas para o lazer e riu ao reconhecer “que ficar à 

toa, vendo novela também é lazer, não é?” (sic)  

Com quatro horas ficaram as atividades culturais, (tempo dedicado a leituras); 

as atividades espirituais e sociais ficaram com três horas semanais cada e as 

relativas ao desenvolvimento emocional ficaram com as duas restantes. 

Ao fazer o exercício de tempo ideal, essa participante se destacou pela 

semelhança entre o real e o ideal. A executiva fez apenas duas pequenas 

alterações. A primeira foi reduzir o transporte para uma hora por dia, dizendo que 

seria ainda melhor ir a pé para o trabalho e colocou esse tempo em atividades 

físicas ou para a saúde. A segunda foi ampliar em uma hora por semana as 

atividades espirituais e reduzir uma hora das atividades educacionais. 

Como já havia descrito, na entrevista explicou que desejava retomar as 

missas semanais e “descansar, pois já havia estudado muito”. (sic) Seu 

posicionamento no Instrumento de Organização Temporal apresentou muita 

coerência com as respostas do Instrumento de Autoavaliação de Satisfação com a 

Qualidade de Vida. Durante a entrevista, acrescentou que, no futuro, gostaria de 
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reduzir ainda mais as atividades profissionais e deslocar esse tempo para atividades 

de lazer, social e família, mas que, por enquanto, era assim que desejava.  

Eduarda não se mostrou surpresa com os resultados, argumentou que era o 

que já esperava, que tinha consciência de sua autossatisfação com a própria 

qualidade de vida e de sua organização temporal. Disse que fazia o que tinha 

vontade, que não se sentia em “déficit” (sic) e que por isso estava satisfeita. 

Reconheceu que o impacto da organização do tempo sobre a 

autossatisfação, em seu caso, era alto e que, mesmo sem ter feito um exercício 

como o dessa pesquisa, percebia que havia se organizado e planejado seu tempo 

de forma a atender suas expectativas. Achou proveitosa a participação e terminou 

se disponibilizando para outros estudos dessa natureza. 

O quadro a seguir, apresenta um resumo das ponderações de Eduarda sobre 

sua Organização Temporal. 

Quadro 7 – Resumo dos aspectos relevantes da Organização Temporal de Eduarda.

 

Durante toda a entrevista a participante parecia bastante segura e atenta, 

olhava com entusiasmo os resultados produzidos e parecia se orgulhar do que 

apresentava. É possível que a fase mais madura de sua vida tenha possibilitado 

colher frutos de um plano prévio traçado e realizado em busca de maior qualidade 

de vida, como no exemplo que deu sobre a mudança de residência, para reduzir o 

tempo em deslocamento. Outro aspecto que pode influenciar é o fato de não ter 

filhos e parecer dedicar esse tempo ao relacionamento sexual/amoroso descrito 

como feliz com vinte horas semanais de dedicação. Por fim, o estabelecimento de 
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um limite de horas diárias para o trabalho pode ter influenciado essa satisfação, 

disponibilizando horas para outras áreas da vida.  

É verdade que nosso estudo retrata o momento presente e, segundo o 

depoimento de Eduarda, já existiram fases de menor satisfação, como quando 

morava longe do trabalho e cursava sua segunda graduação já trabalhando como 

executiva.  

Seja como for o tempo passou e, durante o momento desse estudo, Eduarda 

parecia usufruir do bem-estar de quem refletiu sobre si mesma e sobre sua agenda 

e direcionou suas ações no sentido de sua satisfação. 
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5. 4 A análise de Sara  

“Um tempo para chamar de meu.” (sic) 

Sara tem 46 anos, é psicóloga, casada, tem dois filhos e trabalha como 

diretora da área de Recursos Humanos de uma grande empresa paulista. Além da 

função de executiva, ministra aulas em curso de pós-graduação em Recursos 

Humanos em uma conceituada escola, nesta mesma capital. 

Essa executiva se autoavaliou como satisfeita com sua qualidade de vida. 

Escolheu a nota 4 da escala de 1 a 5 para representar sua autoavaliação global com 

a própria qualidade de vida. Esse mesmo grau de satisfação, representado pelo 4, 

foi observado em cinco áreas: sexual/amorosa, profissional, social, emocional e de 

lazer.  

Vale destacar que o único 5, nota que representa muita satisfação, foi dado à 

área familiar, primeira a ser demarcada no instrumento e a receber a justificativa 

escrita ao lado, que dizia “convivo com pessoas que amo e que me amam” (sic). 

Outras três áreas receberam avaliação 3, mostrando que a participante não 

estava nem satisfeita e nem insatisfeita com as áreas de saúde, educacional e 

espiritual. A única nota de insatisfação foi dada à área cultural, que recebeu o grau 

mais baixo de satisfação, a nota 1.  

Os resultados da autoavaliação de Sara estão apresentados na ilustração e 

no quadro. 
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Ilustração 4 – Representação gráfica da Autoavaliação da Satisfação com a 

Qualidade de Vida de Sara. 

Quadro 8 – Resultados da Autoavaliação de Satisfação com a Qualidade de Vida e 

de Autoavaliação de Organização do Tempo de Sara.

 

1 – Muito Insatisfeito 

2 – Insatisfeito 

3 – Nem satisfeito nem Insatisfeito 

4 – Satisfeito 

5 – Muito Satisfeito  
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Durante a entrevista, Sara afirmou que gostou da experiência de participar do 

estudo, pois foi uma oportunidade para reflexão. Questionada sobre o que levou em 

consideração para se autoavaliar, rapidamente foi ponderando sobre cada área, 

destacando os pontos já escritos no instrumento. 

Assim, contou que, em saúde, faz os exames rotineiros, mas com frequência 

se atrasa e acha que poderia se cuidar mais. Considerou que se alimenta bem, mas 

não faz exercícios físicos. Explicou que escolheu levar a filha à escola em lugar de ir 

para a academia, que não dá tempo de fazer as duas coisas e que não se arrepende 

da opção, mas que tem consciência de que precisa encontrar um tempo para se 

exercitar. 

Sobre a área educacional, disse que já estudou o que era “minimamente 

necessário” (sic) para exercer a profissão, mas que queria tempo para estudar 

coisas novas e que dão prazer. Afirmou estar em uma idade de estudar por prazer e 

lembrou que é muito gostoso ter tempo para isso. 

Relativamente à área cultural, que recebeu nota 1, explicou que a nota foi 

baixa porque há muito tempo não tem tido tempo para ir a um teatro ou cinema ou 

fazer viagens de “aprendizagem” (sic) e explicou a diferença: 

“Viajar para lugares que você vai aprender coisas novas, tem o lazer que 

respira essa coisa cultural de aprendizado, enfim... Hoje em dia eu tenho o meu 

lazer muito focado no descansar e na diversão com a família. Mas a gente tem 

viajado muito pouco...” (sic) 

Sobre a área sexual/amorosa, disse que está satisfeita, mas para ser nota 5 

seria necessário mais tempo junto com o marido e relembrou que, no passado, 

costumavam ter um dia por semana só para o casal e que há algum tempo, também 

por falta de tempo, isso não tem ocorrido.  

No que diz respeito à área espiritual, Sara contou que tem fé e que cria os 

próprios rituais, mas sente falta de frequentar algum evento para aprender mais 

sobre o tema.  
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Quando falou sobre a vida social, explicou que costuma almoçar e até jantar 

com amigos, mesmo que em detrimento de se encontrar com o marido, mas que 

gosta e acha importante manter esse espaço. 

Sobre a área profissional, afirmou fazer o que gosta e ser reconhecida por 

isso, mas disse ser um pouco “desorganizada” (sic) pelo excesso de demanda e que 

para ser 5 gostaria de fazer as coisas com mais tempo e qualidade. 

Sobre a área emocional, comentou que nesse momento estava bem, mas que 

há pouco tempo estava muito estressada por algumas questões de trabalho e que 

havia procurado um médico e um terapeuta e só assim, melhorou. Disse que 

submeteu a agenda semanal a regras para que o estresse físico não se refletisse no 

emocional. Todas essas ações repercutiram e permitiram que ela desse 4 à área 

emocional, mas, se fosse há alguns meses, teria dado 2 ou 1, na escala de 1 a 5. 

Quando questionada sobre a relevância das áreas na autoavaliação geral, 

contou que as de família e profissional eram as áreas mais impactantes e que a 

educacional e a cultural as menos relevantes, no momento desta autoavaliação. E 

que para que a avaliação global se aproximasse de 5 era preciso que ela cuidasse 

mais de sua saúde. 

Quando passamos ao segundo instrumento, de organização temporal, Sara 

expressou ter tido maior dificuldade para responder, que fora mais complicado do 

que o primeiro instrumento de autoavaliação. E, realmente, sua avaliação expressou 

desejo de alterações relevantes dadas as diferenças identificadas entre a 

distribuição real e ideal de seu tempo. 

Após alguma hesitação, rapidamente, começou a preencher o instrumento 

pelos três primeiros itens: sono, profissional e família, que ficaram com 36, 56 e 54 

horas, respectivamente, no tempo real. Considerou que precisava dormir mais, 

trabalhar menos e separar parcialmente o lazer que fazia junto com a família. Por 

isso, na distribuição ideal, ampliou o sono para 48 horas, reduziu o trabalho para 40 

horas e a família para 30 horas. 
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No transporte, ponderou que morava perto do trabalho, mas que, ainda assim, 

gastava cerca de seis horas por semana em deslocamento. Concluiu que, no ideal, 

gostaria de diminuir para quatro horas semanais. As atividades sociais ficaram com 

dez horas no real e também foram reduzidas para oito horas. Assim, o total de 44 

horas foi redistribuído por áreas diferentes. 

Vale ressaltar que cinco áreas ficaram sem nenhum tempo de dedicação na 

distribuição real: educacional, física ou saúde, cultural, espiritual e desenvolvimento 

emocional. No exercício do tempo ideal todas as áreas foram preenchidas, com 

destaque para saúde que passou a ter dez horas semanais; cultural, que passou a 

ter seis horas, desenvolvimento emocional, quatro horas semanais e espiritual e 

educacional ficaram com duas horas, ou seja, das 44 horas, as 24 subtraídas das 

áreas de maior concentração supriram áreas que estavam sem qualquer 

investimento de tempo.  

Outra grande alteração foi ampliar em 12 horas semanais o tempo dedicado 

ao sono e descanso. Sara ponderou que já havia conversado com o médico sobre 

sua necessidade de dormir mais, que o ideal seria oito horas por noite, mas 48 horas 

já era uma boa quantidade, em sua opinião. As demais oito horas foram usadas para 

ampliar as atividades de lazer (de quatro para dez horas) e de as sexuais e 

amorosas (de duas para quatro horas). 

Questionada sobre a viabilidade da redução da jornada de trabalho e do 

tempo com a família explicou que, nessa fase, todo o lazer era realizado junto com a 

família, mas que sentia falta de um tempo sozinha, só seu, para estudar o que desse 

prazer, para fazer atividades físicas, para cuidar de sua parte emocional e espiritual 

e, por fim, para estar mais tempo com seu marido. Achou que as oito horas por dia 

era o limite mínimo para trabalhar e que precisava dormir mais. Para distribuir 

melhor, a única forma que encontrou foi reduzir também o tempo familiar. Comentou 

que podia tentar associar atividades para que a queda não fosse tão grande. 

A ambivalência entre dedicar tempo a si mesma e retirar esse tempo da 

convivência familiar, também apareceu, quando a questão foi o que mais a agradava 

e desagradava na organização real do tempo. Sara afirmou que preferia priorizar a 
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família, independentemente de ter reduzido a dedicação a ela, quando desenhou 

uma organização de tempo ideal. Perguntada sobre o que menos gostava, falou que 

era de ver tantas áreas em branco, sem nenhum tempo dedicado.  

Sara concluiu que uma mobilização de real para o ideal era possível, que o 

que poderia ajudar era montar a agenda todo domingo com esse objetivo e que o 

que poderia atrapalhar eram os imprevistos ou fatores externos que não pudessem 

ser evitados. Mas finalizou dizendo que considerava que a organização do tempo 

tinha um alto impacto na autossatisfação com a qualidade de vida e que, se 

conseguisse trazer sua organização temporal para mais próxima do ideal, poderia 

chegar à nota 5 de satisfação. 

O quadro a seguir, resume as ponderações de Sara sobre sua Organização 

Temporal. 

Quadro 9 – Resumo dos aspectos relevantes da Organização Temporal de Sara

 

Sara parecia passar por um momento de questionar o tempo dedicado a 

cuidar de si mesma. Mesmo satisfeita com sua qualidade de vida, afirmou precisar 

reduzir até mesmo o tempo dedicado à área familiar, o que mais a agradava, para 

ter um tempo sozinha. Para chegar a 5, grau máximo de satisfação na escala, ela 

vai precisar começar a se incluir na agenda semanal. 
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5. 5 A análise de Simone  

“Sem tempo para as insatisfações.” (sic) 

Simone tem 45 anos, é engenheira, casada, sem filhos e ocupa a presidência 

de uma empresa, em São Paulo. Para preservar sua identidade não será 

especificado seu ramo de atuação. O encontro com a Simone foi informal e 

amigável. Simpática, pareceu atenta à atividade e respondeu tudo com muita 

rapidez. 

Essa executiva optou pela nota para 4 para representar sua autoavaliação da 

satisfação com a própria qualidade de vida.  

Os resultados da autoavaliação de Simone estão apresentados na ilustração 

e no quadro. 

 

 

Ilustração 5 – Representação gráfica da Autoavaliação da Satisfação com a 

Qualidade de Vida de Simone. 

 

 

1 – Muito Insatisfeito 

2 – Insatisfeito 

3 – Nem satisfeito nem Insatisfeito 

4 – Satisfeito 

5 – Muito Satisfeito  
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Quadro 10 – Resultados da Autoavaliação de Satisfação com a Qualidade de Vida e 

de Autoavaliação de Organização do Tempo de Simone.

 

A ilustração indica que 4 foi a nota mais frequente da avaliação. As áreas de 

saúde, educacional, familiar e emocional também obtiveram 4. Vale ressaltar a única 

nota 5 dada à área profissional e as três áreas de insatisfação: espiritual (nota 1), 

sexual/amorosa (nota 1) e lazer (nota 2). A área cultural foi a única com avaliação 3. 

Quando questionada sobre como foi a experiência de responder ao 

instrumento, disse que foi uma boa experiência, apesar de alguns itens serem 

“desconfortáveis” (sic). Explicou o que considerou para cada área, começando por 

saúde. Nessa área disse que estava bem e que se cuidava; que para atingir 5 queria 

apenas poder fazer mais exercícios físicos, ou seja, passar de quatro para seis 

vezes por semana.  

Sobre a área educacional, também com nota 4, explicou que considerou o 

tempo de leitura, pesquisa e aprendizagem que seu trabalho já estimulava. Disse 

que para 5 faltava apenas tempo para aprender coisas não relacionadas ao trabalho.   

Sobre a área profissional, disse que está muito satisfeita e sintetizou: 
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“É onde, de fato, eu me realizo e tiro a maior parte da minha satisfação, em 

tudo. Tem um lado de que eu gasto muito tempo e gostaria de gastar menos, etc., e 

é muito cansativo. Mas, por outro lado, é onde eu tenho o meu lado mais social, 

mais de interação com pessoas, de realização, então por isso eu dei o 5. ” (sic) 

A área social também foi merecedora da nota 4, “mais para 5” (sic), como 

explicou a participante, pois disse que “não faltava nada” (sic), que possuía amigos 

que eram fonte de satisfação e davam uma “variedade no dia a dia” (sic). 

Sobre a esfera familiar, também considerou a família de origem, explicando 

que está satisfeita, pois convivia bem com todos os familiares e que o que faltava 

era só um pouco mais de tempo, mas que não chegava a ser um problema. 

Sobre a área emocional, destacou que melhorou nos últimos meses, que está 

mais equilibrada, lidando melhor com alguns estressores e, por isso, se autoavaliou 

como satisfeita. Apesar da solicitação de explicar um pouco mais essa mudança, 

Simone não ofereceu dados adicionais sobre o que determinou a melhoria, citou 

apenas um treinamento que a fez refletir sobre o tema.  

Para as áreas de insatisfação (espiritual, sexual/amorosa e lazer), explicou 

que faltava tempo, que precisava dar mais atenção para que essas avaliações 

subissem na pontuação, que não era culpa de ninguém, era uma responsabilidade 

sua, mas que ficava deixando para depois e acabava não fazendo nada a respeito 

delas. 

E quando questionada sobre o que faria se tivesse mais tempo, respondeu: 

“Acho que eu viajaria mais, por exemplo. Não viagem de trabalho, viagens 

pessoais. Acho que eu gastaria mais tempo junto com meu marido, por exemplo, 

indo jantar fora, ou indo andar no parque. Quero fazer mais ginástica e por que não 

junto as duas coisas? Fazer uma caminhada, levar o cachorro para passear ou 

alguma coisa assim. Não com tanto compromisso, mas um tempo para não fazer 

nada. Por que todo o meu tempo eu tenho um propósito, ou é o tempo do trabalho, 

ou é o tempo de ir ao cabeleireiro, ou é o tempo de ir ao supermercado, ou é o 

tempo de ir à minha mãe, ou é o tempo de fazer ginástica. Tudo programado. Ou é o 
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médico, ou estou no trânsito. Sabe aquele tempo que você não sabe o que vai fazer, 

então pode não fazer nada? Isso falta...” (sic). 

Para a área cultural, a colocação foi a mesma: pouco tempo. Explicou que 

gostava muito de cinema, teatro, museus, mas que não conseguia encaixar isso na 

sua rotina. 

Da mesma forma que na esfera emocional, nas áreas de insatisfação ou 

neutralidade, Simone também não ofereceu muitos dados. Seu discurso foi sempre 

mais detalhado nas áreas de satisfação.  

Quando o assunto foi a relevância das áreas, explicou que as mais 

impactantes em sua satisfação eram a profissional, a familiar e a social. E as menos 

relevantes eram as áreas espiritual e educacional. 

Sobre a experiência de mapear a utilização do tempo real e ideal, disse que 

se surpreendeu com o tempo gasto em transporte e mobilidade, que ficou com 14 

horas semanais, destacando que esse tempo era maior do que o gasto em todos as 

áreas, exceto sono e trabalho. E explicou as 75 horas semanais gastas em 

atividades profissionais. Contou que trabalhava todos os dias mais de 12 horas e 

que, via de regra, trabalhava em casa todos os finais de semana. Aos domingos, 

pelo menos oito horas eram dedicadas ao trabalho. Frisou que dormia pouco se 

referindo às 37 horas alocadas ao sono, no tempo real. 

Ainda na distribuição real, destacou a área social com 12 horas, com seis 

horas ficaram as atividades com a família, educacionais, de saúde ou culturais. 

Lazer com três horas e desenvolvimento emocional com duas. A área espiritual não 

tinha horas dedicadas em sua distribuição real.  

Quando passou a definir a distribuição ideal de tempo, falou logo sobre 

trabalho e sono. Disse que gostaria de trabalhar no máximo 60 horas, o que já seria 

50% mais que a maior parte das pessoas. E disse que seria uma pessoa mais feliz 

se dormisse as 45 registradas no tempo desejado. A seguir, reduziu o tempo com o 

transporte de 14 para seis horas, exemplificando que poderia se planejar melhor 

para evitar deslocamentos, que isso era possível. As 15 horas reduzidas do trabalho 
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e as oito de transporte foram alocadas da seguinte forma: oito para dormir mais, 

quatro para atividades sexuais e amorosas, três mais para o lazer e mais três para 

atividades espirituais, duas mais para a família e outras duas para as atividades 

físicas e uma para o desenvolvimento emocional. 

Questionada sobre o que mais agradava e desagradava em sua real 

organização do tempo, disse que não gostava de dormir pouco e de gastar tanto 

tempo em transporte. E o que mais agradava é que conseguia manter um bom 

tempo em atividades sociais. 

Sobre os fatores que poderiam ajudar a realizar uma mudança na distribuição 

do tempo real para o ideal, ponderou que atentar para evitar deslocamentos e 

delegar mais atividades profissionais para sua equipe poderia ajudar e citou que é 

muito perfeccionista e centraliza muitas atividades. Sobre o fator que poderia 

dificultar a mudança disse que era perder o foco nesse objetivo e deixar-se levar 

pela rotina diária. 

Sobre o impacto da organização do tempo em sua autoavaliação da 

satisfação com a qualidade de vida, considerou ser médio e explicou: 

“Ele não é alto porque se eu quero mudar tanto algumas coisas, eu deveria 

estar infeliz, e não estou. Então, o tempo não tem relação direta. E também porque 

tem outros fatores que contam aqui. Não é só o tempo dedicado, mas é o quanto 

você está focado naquilo, energia que você coloca, a relação com as outras 

pessoas, em cada uma dessas dimensões. Então, por exemplo, família eu aumentei 

um pouquinho, mas por outro lado eu tenho um relacionamento muito bom com a 

família. Então tem coisas que não é exatamente o tempo que determina quão 

satisfeita eu estou, mas são outros fatores. ” (sic) 

O quadro a seguir, apresenta um resumo das ponderações de Simone sobre 

sua Organização Temporal. 
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Quadro 11 – Resumo dos aspectos relevantes da Organização Temporal de 

Simone.

 

O tempo e o espaço oferecidos por Simone não permitiam a exploração de 

outros fatores que poderiam aumentar sua autossatisfação com a própria qualidade 

de vida. O escopo do estudo, didaticamente, isolou a variável tempo buscando 

compreender seu impacto na qualidade de vida dos participantes. No entanto, a 

justificativa dada por Simone relativamente às áreas de insatisfação foi 

especificamente “falta de tempo” (sic), explicada por ela como algo que deixava para 

depois e acabava não fazendo e que isso gerava insatisfação. É possível que essa 

postergação tenha motivações outras e que o tempo aí seja somente um pretexto. 

Mas talvez dedicar um tempo para lembrar que há fatores a serem explorados e 

desejos a serem realizados possa contribuir com o enfrentamento dessas questões. 
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5. 6 A análise de Carlos  

“Buscando avançar no crescimento profissional e no controle emocional.” (sic) 

Carlos tem 46 anos, reside em São Paulo há cinco anos e ocupa uma posição 

de diretoria em uma multinacional de grande porte. A adaptação a São Paulo foi 

gradativa, mas, segundo ele, já estava consolidada. Durante os primeiros minutos da 

conversa comentou que sua família, também se mudou para São Paulo, há um ano, 

e que isso melhorou muito sua qualidade de vida, já que por quatro anos conviveram 

apenas em finais de semana. Contou que é casado e tem duas filhas. 

Chegou pontualmente e toda a conversa transcorreu de forma simpática e 

objetiva. Respondeu o primeiro instrumento em dez minutos e o segundo, em cinco 

minutos. No entanto, transpareceu estar atento à tarefa, pois com frequência, 

confirmava seu entendimento. Após os esclarecimentos, produziu, com agilidade, 

suas respostas. 

Para ilustrar a análise de Carlos, destacamos seus resultados na ilustração e 

no quadro a seguir. 

 

 

Ilustração 6 – Representação gráfica da Autoavaliação da Satisfação com a 

Qualidade de Vida de Carlos. 

1 – Muito Insatisfeito 

2 – Insatisfeito 

3 – Nem satisfeito nem Insatisfeito 

4 – Satisfeito 

5 – Muito Satisfeito  
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Quadro 12 – Resultados da Autoavaliação de Satisfação com a Qualidade de Vida e 

de Autoavaliação de Organização do Tempo de Carlos.

  

As respostas desse executivo indicaram, em geral, satisfação. A avaliação 

global quanto à própria qualidade de vida foi alta: 4,5, na escala de 1 a 5. 

Posicionou-se entre “satisfeito” e “muito satisfeito”, no contexto geral, e explicou, 

dizendo estar em uma fase muito boa. 

Destacou três áreas de muita satisfação: familiar, sexual/amorosa e espiritual, 

que obtiveram pontuação máxima, nota 5. Também percebeu estar satisfeito com 

outros três áreas, às quais atribuiu nota 4: profissional, cultural e educacional. Por 

outro lado, manifestou indiferença nas áreas de saúde, social, emocional e lazer, 

que receberam nota 3. Nenhuma área foi percebida como de insatisfação. 

A nota 3 da saúde foi justificada por eventuais falhas na alimentação, mas 

destacou na entrevista que estava bem, que fazia check-up pela empresa todos os 

anos e que o mais recente trouxe resultados muito bons. Disse que, no anterior, 

alguns resultados negativos o fizeram acrescer exercícios físicos à sua rotina e que 

essa alteração impactou, positivamente, os resultados seguintes. No entanto, contou 
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que precisa melhorar a alimentação, pois, na correria do dia a dia, acaba comendo 

“bobagens”. (sic) 

Para a mesma nota 3, referente à área social, apresentou uma razão 

circunstancial. A mudança recente de toda a família para São Paulo, ainda não 

permitiu a constituição de novos vínculos de amizade. Assim, ainda não têm um 

grupo de amigos em São Paulo e sentem falta dos amigos que ficaram na cidade de 

origem. 

Já na área emocional, o que impede a satisfação é o estresse da vida diária 

que, em sua percepção, o deixa mais nervoso, ansioso e irritadiço do que gostaria. 

Por conta disso, tem dedicado um tempo maior a atividades que o relaxam, na 

busca de um melhor controle emocional. 

O lazer foi a última área que não recebeu nota que expressasse satisfação. 

Nesse caso, a questão temporal foi a justificativa para a nota 3. Afirmou que gostaria 

de poder ter mais tempo para aproveitar os momentos de lazer com “qualidade” 

(sic), como escreveu no instrumento de avaliação. 

No outro extremo, o de alta satisfação, o tempo também foi destacado. Disse 

que por conta da mudança da família, está em um momento muito bom com a 

esposa, explicando o 5 para a área sexual/amorosa e que esse momento positivo 

que vive tem ajudado a investir mais na dimensão espiritual. A mesma ampliação do 

tempo de convivência com a esposa e as filhas justifica a nota máxima para a área 

familiar. 

Em áreas de satisfação, mas com espaço para melhorias, as de nota 4, o 

tempo apareceu justificando as áreas cultural e educacional. Na área educacional, 

explicou que tem uma boa formação, já fez mestrado, mas ainda gostaria de se 

desenvolver mais. Na cultural, disse que tem acesso aos “instrumentos culturais” 

(sic), mas não tem tempo para aproveitá-los.  

A área profissional recebeu destaque nos dois instrumentos. Disse 

reconhecer ocupar uma posição importante em sua empresa, mas gostaria de ter 

maior oportunidade de crescimento e é isso que poderia transformar o atual 4 em 
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nota 5. Na avaliação geral de satisfação, referindo-se ao que falta para sair de 4,5 e 

ir para o 5, citou apenas faltar alcançar esse objetivo. Disse que sentia ser esse o 

“seu momento” (sic). 

O instrumento de Organização temporal foi preenchido com a ajuda de uma 

calculadora para conferir o total de 168 horas. 125 (74%) das 168 horas foram 

rapidamente destacadas para três áreas. Sono, com 50 horas (30%), atividades 

profissionais com mais 50 horas (30%) e familiares com 25 horas (15%) deixaram 

pouco espaço para as demais áreas propostas. 

Considerando que mais 4% são necessários ao transporte e à mobilidade 

diária, restaram apenas 22% para dividir entre tantos outros aspectos. Mesmo 

assim, Carlos disse que, para São Paulo, achava razoável o tempo de transporte. 

Disse que morava próximo ao trabalho e à escola das filhas e que estava 

confortável, não havendo diferença entre os tempos real e desejado, nesse quesito. 

Também não houve alteração entre o tempo real e o desejado na vida 

profissional. Em ambos foram 50 horas de dedicação. Explicou estar em busca de 

crescimento na empresa e por isso desejava sustentar esse investimento.  

As 50 horas atuais de sono tornaram-se 60 horas no desejo deste executivo, 

que disse que gostaria de dormir um pouco mais para um descanso mais efetivo.  

A convivência familiar contabilizou 25 horas no tempo real e, para atender 

outras áreas, Carlos escolheu reduzir para 20 horas e tentar “otimizar” (sic) o fim de 

semana, atendendo outras áreas. Outras áreas reduzidas, buscando uma 

distribuição mais desejada, foram lazer, que caiu de dez para seis horas, emocional, 

de cinco para duas horas, e cultural, de seis para quatro horas. Essa economia de 

14 horas foi redirecionada, basicamente, para ampliar o sono em dez horas e 

acrescentar atividades educacionais que ocupassem quatro horas semanais. 

As atividades sociais, físicas, sexuais, espirituais e de transportes não 

sofreram alteração nos cenários real e desejado. 

Carlos reconheceu não haver muita variação nos cenários e justificou por 

viver um bom momento. Suas mudanças pareceram priorizar desejos adiados de 
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estudar e descansar mais. Disse que, muitas vezes, atividades foram deixadas, 

conscientemente, de lado para que o trabalho e a família recebessem dele a 

atenção que demandavam. Quando questionado sobre que áreas mais impactariam 

sua satisfação geral enfatizou que, nesse momento, profissional e familiar eram as 

mais relevantes.  

Na entrevista, contou que não se surpreendeu com o resultado e com a 

semelhança entre real e desejado; que tinha consciência da falta de tempo, mas que 

gostou da experiência, pois é difícil parar para quantificar e analisar o tempo que se 

dedica às próprias atividades. Disse que, assim, se dava conta de que passava um 

terço da vida dormindo, outro terço trabalhando e restava pouco para tantas outras 

necessidades. 

Sobre o que mais o agradava na real organização do tempo disse que a 

dedicação à família e ao trabalho; sobre o que mais o desagradava, hesitou mas 

acabou por indicar a área emocional. 

Questionado sobre o que facilitaria uma mudança do real para o desejado, 

disse ser o “foco” (sic), que costuma ter quando decide mudar algo. No entanto, 

entendeu que a falta de rotina profissional e a interferência de fatores externos 

poderiam dificultar a execução de qualquer plano de mudança. 

Por fim, Carlos finalizou dizendo que a organização temporal tem um alto 

impacto sobre seu nível de satisfação com a própria qualidade de vida, porque 

existe, em sua opinião, uma inter-relação muito forte entre o tempo dedicado e a 

satisfação percebida em cada uma das áreas da existência. 

Interessante ressaltar que uma análise conjunta dos dois instrumentos e da 

entrevista, permite destacar que duas áreas que receberam nota 3, emocional e 

lazer, sofreram redução de tempo dedicado, na organização desejada por Carlos. A 

constatação, que a princípio poderia parecer contraditória, parece fazer sentido, 

quando Carlos argumentou que a falta de descanso refletia em seu estado 

emocional. Assim, podemos supor, que se descansasse mais poderia precisar de 

menos tempo para se reequilibrar emocionalmente, ou seja, o participante pode ter 

encarado a área emocional como uma consequência de outras. Quanto ao lazer, 
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mencionou que otimizaria o tempo de lazer com as atividades familiares (outra 

atividade reduzida), para que a “conta fechasse” (sic), possibilitando a introdução de 

mais um investimento em educação em sua rotina semanal.  

O quadro a seguir, apresenta um resumo das ponderações de Carlos sobre 

sua Organização Temporal. 

Quadro 13 – Resumo dos aspectos relevantes da Organização Temporal de Carlos.

 

Carlos relatou que trabalhar no mínimo 50 horas por semana é algo desejado, 

pois objetiva dar mais um passo em seu processo de crescimento profissional, 

movimento necessário para que sua autoavaliação de qualidade de vida atinja nota 

máxima. Podemos fazer a hipótese de que a importância de investir mais em 

educação também esteja relacionada a manter-se preparado para um futuro desafio 

profissional. Se assim for, os dois movimentos são congruentes, se associam e 

reforçam a relevância dos temas de trabalho na vida deste executivo. Nesse 

contexto, parece ser natural buscar estar no controle das emoções e desejar 

descansar mais.  
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5. 7 A análise de Marcos  

“Comparando as expectativas com a realidade.” (sic) 

Marcos tem 46 anos, é casado, sem filhos e ocupa a posição de vice-

presidente em uma grande empresa de prestação de serviços, em São Paulo. O 

encontro ocorreu de forma amigável e informal e o executivo estava atento todo o 

tempo. 

A autoavaliação da satisfação do executivo com a própria qualidade de vida 

foi positiva. Marcos se considerou satisfeito, escolhendo a nota 4, na escala de 1 a 

5.  

A autoavaliação do executivo está representada na ilustração e no quadro.  

 

 

Ilustração 7 – Representação gráfica da Autoavaliação da Satisfação com a 

Qualidade de Vida de Marcos. 

 

 

 

1 – Muito Insatisfeito 

2 – Insatisfeito 

3 – Nem satisfeito nem Insatisfeito 

4 – Satisfeito 

5 – Muito Satisfeito  
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Quadro 14 – Resultados da Autoavaliação de Satisfação com a Qualidade de Vida e 

de Autoavaliação de Organização do Tempo de Marcos. 

 

Como podemos observar, as áreas de maior satisfação foram saúde e 

emocional, com a nota máxima 5. A nota 4, no entanto, foi a mais frequentemente 

escolhida por Marcos, sendo destinada a cinco das dez áreas propostas: 

sexual/amorosa, espiritual, familiar, social e lazer. Como nem satisfeito e nem 

insatisfeito, a nota 3 do participante ficou apenas na área cultural. Situadas nas 

notas de insatisfação ficaram as áreas profissional, com 2 e educacional com a 

menor nota: 1.  

Quando apresentou o que levou em consideração para pensar em cada área, 

explicou que, de uma forma geral, para avaliar definiu uma expectativa e, em cada 

área, comparou essa expectativa com a situação atual, chegando a uma avaliação. 

Explicou que não tinha referência, pois não costumava olhar a qualidade de 

vida assim em partes, só de forma global, por isso precisou de uma definição prévia. 

Completou que foi um exercício interessante para entender o que pode ser 

melhorado.  
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Iniciou a descrição das áreas pela saúde, dizendo que estava muito satisfeito, 

pois, apesar de não ter uma saúde perfeita, até pela idade, todos os problemas 

estavam sendo tratados, tomava seus remédios regularmente e que não tinha 

queixas, nesse momento. Disse que fazia todos os exames, que a alimentação era 

controlada e que, apesar de não fazer atividades físicas, não percebia impacto 

negativo em sua saúde resultante disso.  

Sobre a nota 5 da área emocional, escreveu no instrumento “estado geral, 

sem questionamento, sem crise” (sic) e, durante a entrevista, disse que não havia 

muito a comentar, que estava tranquilo. 

Sobre as áreas geradoras de satisfação com nota 4, começou explicando a 

sexual/amorosa. Disse que estava satisfeito com o casamento, que estava tudo de 

acordo com as expectativas, por isso a satisfação. Sobre a área espiritual disse não 

ter uma crença, mas que não sabia se queria ou devia ter e que isso não afetava 

sua satisfação, nesse momento de vida, por isso o 4. 

Quanto à área familiar, respondeu apenas que tinha um bom relacionamento 

com seus familiares, que para ser 5 faltava apenas maior proximidade com alguns 

parentes queridos, que, por falta de tempo, nem sempre conseguia visitar. Deixou 

claro que pensou na família de origem, associando a esposa ao contexto familiar.  

Sobre a área social disse que era a mesma questão da área familiar: ia bem, 

mas para ser 5 seria necessário se dedicar um pouco mais e que fazia “opções o 

tempo todo por falta de tempo” (sic). 

Finalizando as notas 4, explicou que a área de lazer era 4 porque acontecia 

em conjunto com outras áreas como familiar e social. Esclareceu que até sentia falta 

de algumas atividades específicas, como pescar, de que tinha que abrir mão para 

ficar mais com a família, mas como era uma escolha, não impactava a expectativa. E 

sintetizou que tudo tinha que caber no seu dia, ou “tem que caber, tem que estar 

tudo ponderado como uma busca de um equilíbrio do que eu tenho e do que é 

possível. ” (sic) 
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Sobre a área cultural, com 3, disse que não estava nem satisfeito nem 

insatisfeito, pois conseguia ler, ver filmes, ir ao cinema, mas que para ficar satisfeito 

faltava viajar mais, que para ele se encaixava nessa área. 

Relativamente às áreas de insatisfação, falou sobre educação e profissão. 

Contou que a questão educacional, menor nota da autoavaliação, referia-se à 

inexistência de qualquer curso formal em sua agenda, nessa fase da vida. Disse que 

os cursos requerem uma disponibilidade de tempo que o seu momento profissional, 

não permitia. Contou que buscava se autoinformar e autodesenvolver, mas que 

achava importante voltar a estudar para seu desenvolvimento pessoal. 

Quanto à área profissional, relatou que o mercado estava muito agressivo, 

que todos os dias havia uma nova meta e que “quanto mais você consegue, mais 

você se dobra para conseguir e isso vai gerando um nível de insatisfação e estresse 

maior.” (sic). Disse que nunca está satisfeito e considerou: “também não sei se você 

considerar um nível de satisfação muito alto vai ser positivo, pode até gerar uma 

acomodação. É um paradoxo.” (sic). 

Questionado sobre áreas mais e menos importantes, informou que a esfera 

familiar era muito relevante para a sua autossatisfação e que a profissional 

impactaria mais seu ego e, por consequência, sua satisfação. As áreas de menor 

impacto foram a espiritual e a educacional. 

Sobre o Instrumento de Organização Temporal disse que, apesar de ter sido 

difícil separar as atividades, o resultado não surpreendeu. Contou que separou logo 

o sono, o trabalho e o transporte, que são atividades rotineiras e depois pensou na 

motivação maior de cada atividade, já que disse ser muito frequente atender duas 

áreas simultaneamente. Assim, ficou com 55 horas da semana para trabalhar, 49 

para dormir, 28 com a família e 10 em transporte e mobilidade. Na sequência alocou 

oito horas para atividades de lazer e oito culturais, seis para sociais e quatro para 

sexuais e amorosas. Não dedicou tempo às atividades das áreas educacional, física 

ou saúde, espiritualidade e de desenvolvimento emocional. Falou sobre precisar 

dormir sete horas por noite, mas que, se pudesse, não dormiria e aproveitaria 

melhor seu tempo. Demonstrou muita irritação com o tempo alocado ao 
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deslocamento, pois residia distante do trabalho. Contou que já havia analisado a 

questão, mas que não havia encontrado qualquer alternativa para reduzir esse 

tempo, a não ser trocar de trabalho. Como esse não era seu desejo, nesse 

momento, foi necessário se organizar com dez horas em trânsito ou transporte.  

A diferença entre a distribuição real e desejada do tempo foi baseada na 

redução do tempo de sono, de 49 para 42 horas por semana; da retirada de dez 

horas das atividades profissionais e da subtração do total das dez horas de 

transporte. Assim, idealmente, Marcos gostaria de ir caminhando para o trabalho, 

dormir uma hora a menos por dia, trabalhar no máximo 45 horas por semana. 

Essas 27 horas foram redistribuídas da seguinte forma: sete horas foram 

alocadas para as atividades físicas, mais sete foram adicionadas ao lazer, quatro 

somadas às atividades sociais, duas para as culturais e uma para o 

desenvolvimento emocional. Por fim, sem qualquer tempo dedicado ficaram as 

atividades espirituais e de transporte e mobilidade. 

Questionado sobre o que mais agradava e desagradava em sua organização 

real do tempo, ponderou que gostava de poder dormir, descansar e ficar com a 

família. E o que mais desagradava era o trânsito e o tempo excessivo nas atividades 

profissionais.  

Sobre uma eventual movimentação na distribuição do tempo, do real para o 

desejado, ou sobre fatores que facilitassem ou dificultassem, afirmou que a redução 

das horas era desejada, mas a única forma de isso ocorrer seria haver uma 

mudança de emprego e que essa mudança não era desejada nesse momento, 

portanto, pensar em tempo ideal não seria “factível” (sic). 

Apesar de ter sido oferecida a oportunidade para pensar em alternativas de 

melhoria, Marcos fechou a questão informando que já havia analisado e não existia 

qualquer possibilidade de reduzir tempo em transporte ou em atividades 

profissionais, nesse momento. Que foi interessante o exercício, mas não seria 

possível aplicá-lo. 
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Ao término da entrevista, perguntei sobre o impacto da organização do tempo 

em sua autossatisfação com a própria qualidade de vida e a resposta foi que 

considerava baixo, já que a atual distribuição supria suas principais necessidades e 

sustentava a satisfação global em 4. A mudança do real para o ideal, em sua 

opinião, não melhoria de forma relevante essa nota. 

O quadro a seguir apresenta um resumo das ponderações de Marcos sobre 

sua Organização Temporal. 

 

Quadro 15 – Resumo dos aspectos relevantes da Organização Temporal de Marcos.

 

Marcos foi o único participante do estudo que considerou baixo o impacto da 

organização do tempo na satisfação com a qualidade de vida. Foi também o único 

que se autoavaliou como insatisfeito com a área profissional. Foi uma entrevista 

mais informativa do que reflexiva; muitas vezes, o executivo dizia que já havia 

avaliado a questão e tomado suas decisões. O escopo do estudo não permitia 

explorar outros fatores, que, no caso de Marcos, pareciam ser relevantes. Como, por 

exemplo, o “paradoxo” (sic) da vida profissional citado por ele ou mesmo a 

satisfação máxima com a área de saúde que precisava ser controlada por 

medicamentos. Mas talvez, não seja este o momento oportuno para essa reflexão. 

Se, no futuro, suas expectativas se alterarem, quem sabe essa reflexão possa ser 

realizada, repercutindo em mudanças que impactem favoravelmente a sua qualidade 

de vida.  
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5. 8 A análise de Rodolfo  

“Equilibrando trabalho e família.” (sic) 

Rodolfo tem 40 anos, é engenheiro, casado, tem um filho e ocupa um cargo 

de diretoria em grande empresa de Distribuição em São Paulo.  

O encontro transcorreu com tranquilidade e foi pautado por cortesia e 

informalidade.  

A autoavaliação global do executivo indicou indiferença quanto à satisfação 

com a própria qualidade de vida, optando por 3, na escala de 1 a 5. 

Os resultados da autoavaliação de Rodolfo estão descritos na ilustração e no 

quadro a seguir. 

 

 

Ilustração 8 – Representação gráfica da Autoavaliação da Satisfação com a 

Qualidade de Vida de Rodolfo. 

 

 

1 – Muito Insatisfeito 

2 – Insatisfeito 

3 – Nem satisfeito nem Insatisfeito 

4 – Satisfeito 

5 – Muito Satisfeito  
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Quadro 16 – Resultados da Autoavaliação de Satisfação com a Qualidade de Vida e 

de Autoavaliação de Organização do Tempo de Rodolfo.

 

Rodolfo começou a entrevista comentando que tinha sido interessante fazer o 

exercício porque deixava claro que havia um “desequilíbrio” (sic) a ser tratado. 

Comentou que áreas como saúde, espiritual, lazer e pessoal, por exemplo, não 

estavam recebendo atenção.  

A análise do Instrumento de Autoavaliação de Qualidade de Vida apontou que 

nenhuma das áreas propostas recebeu avaliação 4 ou 5, ou foi identificada como 

geradora de satisfação. Rodolfo atribuiu seis notas 3 (saúde, cultural, 

sexual/amorosa, profissional, familiar e emocional) e quatro notas 2, indicando 

insatisfação. 

Quando questionado sobre o que levou em consideração em cada área, 

explicou que em saúde, considerou 3, pois estava bem, sem queixas, mas não 

estava satisfeito porque não se alimentava bem, não fazia exercícios, não fazia 

exames regulares e sabia que isso não estava certo. Sobre a área educacional, 

disse que a nota refletiu uma frustração de não ter feito ainda a pós-graduação que 

planejava. Sobre a área cultural, explicou que dedicava menos tempo que antes, 
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pois estava com um filho muito pequeno e a família ainda estava se adaptando a um 

bebê em casa. A mesma consideração foi feita sobre a área sexual/amorosa, que 

estava “ok” (sic), mas nessa fase, faltava tempo. 

Quanto à área espiritual, disse que faltava tempo consigo mesmo ou para ir à 

igreja ou para fazer coisas em que acreditava e que queria. No Instrumento de 

Autoavaliação escreveu nesse tópico “falta mais autoconhecimento”. (sic) 

Quanto à área profissional, contou que estava “voltando, começando de 

novo”. (sic) Explicou que estava em um novo desafio profissional há alguns meses, 

mas que agora já estava tudo bem. 

Comentou em conjunto as áreas familiar e social e escreveu exatamente a 

mesma frase no instrumento de autoavaliação: “falta tempo e mais dedicação” (sic). 

E completou, dizendo que tempo vai sempre faltar, mas que poderia haver 

dedicação ao tema, mesmo assim.  

Emocionalmente disse estar tranquilo, naquele momento; que a chegada do 

filho mexeu positivamente com ele e as turbulências da experiência profissional 

anterior, negativamente, mas que agora estava bem e que pensava que a tendência 

era só melhorar. 

Por fim, sobre o lazer disse que era a mesma questão: faltava tempo, em 

especial, nos dias de semana, que eram dedicados ao trabalho e à família, sem 

deixar espaço para qualquer outra atividade. 

Sobre as áreas mais e menos relevantes, ponderou que as cinco mais 

importantes são: saúde, educacional, profissional, familiar e emocional e as de 

menor importância, a cultural, a social e a de lazer. 

A experiência de preencher o Instrumento de Organização Temporal foi nova 

para o participante, que disse nunca ter feito nada semelhante ou pensado a 

respeito. Disse que se surpreendeu com os resultados, em especial por observar a 

concentração de tempo dormindo e trabalhando e com o fato de ter algumas áreas 

sem qualquer tempo dedicado. 
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Sua distribuição real registrou 44 horas para dormir; 64 para atividades 

profissionais; 26 para a família; dez para transporte; nove para atividades culturais, 

quatro horas para atividades sociais; mais quatro educacionais e outras quatro para 

lazer, duas horas para as sexuais e amorosas e uma para as atividades espirituais. 

Duas áreas não registraram qualquer tempo de dedicação: atividades física/saúde e 

de desenvolvimento emocional.  

Rodolfo disse ter sido ainda mais difícil fazer a distribuição ideal, pois não 

encontrava forma de fechar as 168 horas, a não ser reduzindo a atividade 

profissional. Afirmou que não tinha margem para alterar o sono, pois já dormia 

aproximadamente seis horas por noite e não conseguiria reduzir mais.  

As principais diferenças da distribuição do real para o ideal foram a redução 

de 14 horas da jornada de trabalho e uma hora de atividades culturais. Essas 15 

horas reduzidas foram alocadas da seguinte forma: mais quatro horas semanais em 

educação (para fazer a pós-graduação postergada); cinco para atividades físicas; 

mais uma hora para as sexuais e amorosas; mais três horas para atividades ligadas 

à espiritualidade e mais duas horas por semana em atividades de desenvolvimento 

emocional. 

Rodolfo não alterou o tempo em transporte e mobilidade. Explicou que esse 

tempo melhorou muito; que, nessa fase, levava vinte minutos de casa ao trabalho; 

que o total de dez horas incluía o final de semana, deslocamento para o lazer, para 

o social, para a família, que isso não estava incomodando e que considerava esse 

tempo razoável para São Paulo. 

Questionado sobre as áreas social e de lazer, que obtiveram nota de 

insatisfação (2 na escala de 1 a 5) e que não receberam ampliação de tempo na 

distribuição ideal, Rodolfo comentou que priorizou algumas áreas mais relevantes, 

mas que poderia se dedicar mais a essas também, se administrasse melhor seu 

tempo. Achava que poderia planejar as horas do dia para atender duas áreas 

simultaneamente, mesmo que uma fosse prioritária e a outra secundária.  

Sobre o que mais agradava e o que mais desagradava na distribuição real do 

seu tempo, relatou que o que mais gostava era da parte familiar e da mobilidade ter 
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reduzido e explicou que, no passado, viajava muito a trabalho e essas duas áreas 

eram bem piores. Por isso estava tranquilo com esses temas, naquele momento. No 

entanto, ainda desagradava muito a questão de não se dedicar tanto à parte 

educacional e de ter que trabalhar um volume excessivo de horas. 

Questionado sobre o que poderia favorecer ou dificultar uma mudança da 

distribuição real para o ideal, disse que sabia que dependia inteiramente dele, mas 

que o difícil era reduzir as horas de trabalho, até porque a dinâmica da empresa era 

trabalhar das oito às vinte horas. 

Outro “dificultador” (sic) era a demanda familiar, que cresceu com a chegada 

de seu primeiro filho. Para facilitar a mudança, identificou que a autorreflexão e a 

consciência da importância de manter o equilíbrio entre as áreas, buscando ser mais 

feliz, era o que poderia motivar essa movimentação. 

Por fim, considerou alto o impacto da distribuição do tempo na autoavaliação 

da qualidade de vida e concluiu: 

“Acho que é alto, porque, no final das contas, um tempo mal administrado, 

mal gerido, ‘desbalanceia’ completamente a sua rotina de vida. Então, se uma 

atividade demanda absurdamente muito da sua semana e, se isso não for pontual, 

se isso virar uma rotina, você, realmente, vai estar abrindo mão de algumas coisas e 

aí vai afetar a sua qualidade de vida, não tem jeito...” (sic) 

Rodolfo acrescentou que, se conseguisse fazer uma mudança na distribuição 

de tempo do real para o ideal poderia fazer sua autoavaliação de satisfação de 

qualidade de vida crescer da nota 3 para a nota 4. Questionado sobre o que faltaria 

para a nota 5, disse que seria encontrar um ambiente profissional com menos 

estressores do que, em geral, se encontrava nas grandes empresas, principalmente 

em cargos de alta responsabilidade e sorriu, como quem desacreditava da própria 

afirmação. 

O quadro a seguir, apresenta um resumo das ponderações de Rodolfo sobre 

sua Organização Temporal. 
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Quadro 17 – Resumo dos aspectos relevantes da Organização Temporal de 

Rodolfo.

 

Rodolfo passava por um momento pessoal especial: acabava de ter um filho e 

estava se adaptando às novas demandas e à nova rotina. Profissionalmente 

também estava em um novo desafio: trocara de empresa, recentemente. Assim seu 

depoimento foi marcado por tantas mudanças e a reflexão sobre qualidade de vida 

em meio a tanto movimento, pode ser uma experiência difícil. 

Vale ressaltar que, várias vezes, ao escolher a nota 3, dizia “está tudo ok, por 

isso dei um pouco acima da média” (sic), indicando ter considerado como média a 

nota 2,5. Assim, ter escolhido prioritariamente a nota 3 pode ser entendido como 

acima da média e não como indiferente na questão da satisfação. Outro item a ser 

considerado é que o que mais agradava a Rodolfo na organização temporal real 

eram as atividades familiares, que foram classificadas como 3.  

De qualquer forma, a autoavaliação do executivo sugere que a questão da 

jornada de trabalho e dos estressores profissionais precisariam ser repensados para 

que as outras áreas pudessem oferecer a Rodolfo a satisfação desejada.  
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5. 9 A análise de Rogério  

“Dando um tempo e bebendo a vida.” (sic) 

Rogério tem 35 anos, é casado, sem filhos e ocupa uma posição de vice-

presidência em uma grande empresa de tecnologia. O encontro foi tranquilo, o 

ambiente foi bastante informal e descontraído. 

O executivo se autoavaliou como indiferente, ou seja, não estava nem 

satisfeito, nem insatisfeito com a qualidade de vida que conquistou, ou como 

descreveu: “estava na média” (sic). E detalhou seu nível de satisfação por área, 

conforme descrito na ilustração e no quadro que seguem. 

 

 

Ilustração 9 – Representação gráfica da Autoavaliação da Satisfação com a 

Qualidade de Vida de Rogério. 

 

 

 

 

1 – Muito Insatisfeito 

2 – Insatisfeito 

3 – Nem satisfeito nem Insatisfeito 

4 – Satisfeito 

5 – Muito Satisfeito  
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Quadro 18 – Resultados da Autoavaliação de Satisfação com a Qualidade de Vida e 

de Autoavaliação de Organização do Tempo de Rogério.

 

Rogério disse que foi interessante fazer esse exercício, especialmente por 

abordar áreas que, no dia a dia, não eram avaliados e que pareciam iguais ou 

complementares. Explicou que, mesmo antes de conhecer o segundo instrumento, 

usou o tempo dedicado a cada área versus o quanto gostaria de dedicar, como 

critério de avaliação de sua autossatisfação. E passou a exemplificar com a saúde. 

Contou que colocou 2, pois não se dedicava nada à saúde e gostaria de fazê-lo, 

apesar de não ter queixas ou doenças conhecidas. Disse que sabia ser necessária a 

prevenção, até porque sabia que “abusava” (sic) da saúde.  

Com essa mesma nota, classificou a área educacional, considerando que 

estudava inglês, mas deveria estudar mais e completou que era mais dever do que 

desejo, por isso a nota de insatisfação. 

Essa nota 2 também foi atribuída à área familiar. Sobre a família, disse que 

precisava se dedicar mais e vê-los mais. Esclareceu que considerou a família de 

origem, pois com a esposa convivia todos os dias. Disse que os via todos os meses, 

mas que não conseguia ver todas as semanas pela concorrência com as atividades 
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de lazer e sociais, que muitas vezes o “desestressavam” (sic) mais que as atividades 

familiares.   

A área cultural foi a que recebeu a menor nota da escala. Com o 1, Rogério 

explicou que gostaria de se dedicar mais a essa área, pois hoje só viajava e ia ao 

cinema, mas gostaria de fazer muito mais, como, por exemplo, ir a teatros ou a 

museus. A mesma concorrência com as atividades sociais e de lazer usadas na área 

familiar justificaram a falta de prioridade ao tema cultural e à insatisfação do 

executivo.  

Notas de satisfação só foram registradas para as áreas sexual/amorosa e de 

lazer e ambas obtiveram a nota 4. O participante afirmou que nenhuma área merecia 

5, “pois 5 era uma nota muito forte” (sic) e que, em sua opinião todas as áreas 

poderiam melhorar. Sobre a área sexual/amorosa expressou que estava satisfeito e 

não tinha do que reclamar.  

A área de lazer mereceu uma explicação à parte. Contou que seu lazer era 

90% social e que, após as 18h, misturava o profissional também. Que conseguia 

fazer tudo junto de forma divertida e que gostava muito disso. Questionado sobre 

por que o lazer recebeu nota 4 e o social nota 3, relatou que havia um tempo, aos 

sábados, que era puro lazer, demarcando sua prioridade.  

Por fim, a nota 3 dada à avaliação global foi também utilizada para expressar 

a autoavaliação do participante referente às áreas espiritual, social, profissional e 

emocional. 

Sobre a espiritual contou que se dedicava menos do que gostaria, mas que 

estava sempre preocupado com o tema, por isso uma nota média. Sobre a área 

social, disse que ponderou em conjunto com a do lazer. Quanto ao profissional, 

explicou que passava por um momento de mudança, que precisava definir o futuro e 

não tinha clareza da direção a seguir, mas que o que fazia procurava fazer bem 

feito, por isso a nota 3.  

Por fim, quanto ao emocional, disse que se sentia equilibrado, mas como 

também se estressava, optou pela nota média. 
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Quando questionado sobre as áreas de maior e menor relevância na 

satisfação com a qualidade de vida, respondeu rapidamente que as menos 

relevantes eram as áreas educacional e cultural e as mais importantes eram lazer e 

trabalho e ponderou que as coisas poderiam andar mais juntas. 

“Meu profissional e meu lazer são coisas que impactam muito o meu 

emocional. Se eu ligar o emocional à satisfação, poderia falar que o meu profissional 

e o meu lazer impactam diretamente isso. E até porque o meu profissional hoje, ele 

não é 5 ou 4 e meio ou o que for, ele não é maior que 3 porque eu estou hoje 

trabalhando. E, para mim, o meu profissional ele é bom quando ele está sendo cem 

por cento lazer, ou prazeroso. Quando eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, 

então é mais ou menos isso. ” (sic) 

O instrumento de Organização Temporal trouxe de volta à entrevista a 

questão do tempo dedicado ao lazer. Rogério afirmou que foi difícil preencher o 

exercício porque “queria aumentar tudo e não diminuir nada” (sic), que não gostou 

de ter o limite das 168 horas da semana. 

Sua distribuição real mostrou haver cinco áreas privilegiadas no quesito 

tempo: sono com 42 horas por semana, atividades profissionais com 25 horas, 

outras 25 para lazer, mais 25 para as sociais e 24 com a família. A seguir, identificou 

que usa cinco horas para as atividades educacionais, três para as sexuais e 

amorosas e outras três para as espirituais, uma para as físicas e uma para a área 

cultural.  

Sobre as 25 horas de atividades profissionais, esclareceu que permanecia na 

empresa por volta de 50 horas, mas parte desse tempo não estava voltado para 

atividades profissionais, por isso achava que trabalhava de verdade 50% do tempo 

de permanência. Disse que era uma fase, até que tomasse as decisões que 

precisava.  

Sobre as diferenças do real para o ideal, afirmou que, mesmo sem vontade, 

reduziu cinco horas do lazer e em dez as sociais para se dedicar a outras atividades. 

Reduziu também o sono em mais cinco horas, mas, nesse caso, disse que não 

gostava de dormir, que era só para “descansar o corpo” (sic), que não queria perder 
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o dia dormindo. Por fim, subtraiu 12 horas do trânsito. Assim somou 32 horas que 

distribuiu da seguinte forma: ampliou o trabalho em cinco horas, adicionou mais 

cinco horas para a educação; passou de uma para dez as atividades físicas; de uma 

para cinco as culturais, de três para cinco as sexuais e amorosas e espirituais e de 

zero para cinco as de desenvolvimento emocional. 

Rogério explicou que buscava maior equilíbrio com a distribuição ideal, mas 

ainda não tinha claro como fazer isso e exemplificou dizendo que não sabia que 

atividades faria para seu desenvolvimento emocional, mas que gostaria de explorar 

algumas alternativas, por isso dedicou as cinco horas. 

Sobre o que mais agradava e desagradava na real distribuição do tempo, 

disse que gostava do tempo do lazer e social e que não gostava das atividades 

profissionais “por causa do momento” (sic) e do deslocamento por causa do trânsito 

infernal. 

Sobre o que poderia dificultar ou facilitar uma mudança de distribuição do 

tempo do real para a ideal, Rogério disse que precisava vencer a inércia para tomar 

as decisões profissionais necessárias ao momento, mas que não sabia o que 

poderia ajudá-lo a fazer isso. Disse que sua vida pessoal se cruzava muito com a 

profissional e que, enquanto não fizesse suas escolhas, qualquer movimentação 

seria prejudicada. 

Por fim, reconheceu ser muito alto o impacto da organização temporal sobre 

sua autoavaliação da satisfação com a própria qualidade de vida e completou: 

“Eu acho que claramente a minha organização temporal tem muito impacto na 

satisfação. Eu acho que isso é fato, não tem como mentir, não tem muito como fugir 

disso. A minha satisfação está diretamente ligada com o que eu faço no dia a dia e 

que nada mais é do que a divisão de tempo para cada tipo de atividade relacionada 

nesse estudo. A questão é que hoje não estou conseguindo mexer nisso por uma 

inércia minha ...” (sic) 
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Questionado sobre o que faltaria para 5, disse que outros fatores, mas que 

pensava que 5 “era algo supremo, tinha que ser muito feliz e que até poderia perder 

a graça, pois essa oscilação era positiva” (sic).  

O quadro a seguir, apresenta um resumo das ponderações de Rogério sobre 

sua Organização Temporal. 

 

Quadro 19 – Resumo dos aspectos relevantes da Organização Temporal de 

Rogério.

 

Rogério, no momento da pesquisa, passava por uma fase de transição, mas, 

como disse na entrevista, estava se “dando um tempo” (sic) e, enquanto não decidia, 

ia “bebendo a vida” (sic). Mesmo assim demonstrou estar bastante ativo e transmitia 

energia. Falava com ênfase, se movimentava, ria de si mesmo, brincava e falava 

sério. Mostrou consciência e desejo de mudar do real para o ideal, mas não naquele 

momento, pois ainda não sabia qual seria o seu caminho profissional. Com a 

reflexão realizada, é possível que, dado o tempo, a mudança possa ocorrer com 

maior facilidade. 
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5.10 A análise de Sandro  

“Menos trabalho, mais família, mais descanso e mais saúde.” (sic) 

Ao se apresentar, Sandro contou que faria 39 anos no dia seguinte. 

Acrescentou que era casado e tinha três filhos, que era engenheiro e ocupava uma 

posição de diretoria em uma empresa de consultoria em São Paulo. Foi pontual e 

simpático, conversando bastante durante todo o encontro. 

O executivo expressou estar satisfeito com a qualidade de vida que possuía. 

A autoavaliação global foi 4,5, na escala de 1 a 5. 

Os resultados da autoavaliação de Sandro estão expostos na ilustração e no 

quadro. 

 

 

Ilustração 10 – Representação gráfica da Autoavaliação da Satisfação com a 

Qualidade de Vida de Sandro. 

 

 

 

1 – Muito Insatisfeito 

2 – Insatisfeito 

3 – Nem satisfeito nem Insatisfeito 

4 – Satisfeito 

5 – Muito Satisfeito  
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Quadro 20 – Resultados da Autoavaliação de Satisfação com a Qualidade de Vida e 

de Autoavaliação de Organização do Tempo de Sandro.

 

A observação das autoavaliações de Sandro indica que há três áreas de 

muita satisfação: educacional, profissional e lazer, que atingiram a nota máxima 5 na 

escala de satisfação com a qualidade de vida. Quando explicou o que considerou 

em cada área, disse que estava em uma fase de muito aprendizado no trabalho, 

estudando um tema novo e se dedicando a um cliente novo e que estava gostando 

muito, por isso a nota tão alta em educacional e profissional. Quanto ao lazer, disse 

que estava conseguindo viajar mais a passeio nos finais de semana com a família, 

no último mês e que, apesar do objetivo ter sido priorizar a família, esse fato estava 

beneficiando a área de lazer simultaneamente.  

Outras quatro áreas também foram autoavaliadas como geradoras de 

satisfação: cultural, familiar, social e emocional. As considerações sobre a área 

cultural enfatizaram os livros e filmes que Sandro tinha conseguido ler e assistir. 

Quanto à familiar explicou que as viagens nos finais de semana eram ações 

resultantes de conversas com a esposa que buscavam ampliar a intimidade da 

família. Contou que, se ficassem em casa, acabariam fazendo outras coisas e não 
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ficariam tão juntos. Sobre a área social disse que, nos últimos meses, essa área 

tinha sido beneficiada pela educacional, profissional e familiar. Considerou que tem 

tido a oportunidade de conhecer muitas pessoas novas, quando estuda, trabalha e 

os pais de colegas de seus filhos e que tem gostado de ampliar a experiência social. 

Quanto à área emocional, disse que estava tudo tranquilo “nada demais e nada de 

menos” (sic) e que isso o deixava satisfeito. 

As áreas autoavaliadas com 3, indicando que não há predomínio nem de 

satisfação nem de insatisfação, foram espiritual e sexual/amorosa. Referente à 

espiritual, disse que seus pais eram muito religiosos, mas que, apesar da criação e 

da cobrança paterna, ele não sentia falta de explorar essa área. Seu 

questionamento era por conta dos filhos, pois não os estava educando com qualquer 

orientação religiosa e não sabia se esse era o melhor caminho, por isso se 

autoavaliou com 3. Sobre a área sexual/amorosa, disse que a rotina e o fato de ter 

três filhos pequenos atrapalhavam a frequência desejada e, por isso, escolhera o 3. 

Por fim, a única área de insatisfação foi a saúde com nota 2. Sandro explicou 

que não se cuidava, nem se sentia totalmente bem e que por “preguiça e falta de 

tempo” (sic) não priorizava o tema. Questionei sobre a realização de exames de 

rotina, respondeu que era menos isso do que ter uma vida mais saudável, fazer 

exercícios, se alimentar bem e seguir as recomendações médicas, que essas eram 

suas maiores dificuldades.  

Sobre as áreas mais e menos relevantes definiu que as mais impactantes na 

sua autoavaliação de satisfação com a qualidade de vida eram lazer, familiar, saúde 

e profissional. Já como menos relevantes definiu o espiritual, com a ressalva de que 

isso poderia mudar no futuro, e o social, esse sem qualquer ressalva. 

Ao preencher o Instrumento de Organização do Tempo, Sandro usou 

calculadora e reviu algumas vezes até os números baterem. O sono, com 50 horas, 

e o trabalho, com 52 horas, foram logo definidos. As atividades de lazer ficaram com 

18 horas e as educacionais com 14 horas. As familiares com 13 horas; em 

transporte estimou gastar 12 horas; em atividades sociais usou cinco horas, outras 

duas horas semanais para atividades culturais e uma para atividades físicas e mais 



   

  

 105 

 

uma para as sexuais/amorosas. Duas áreas não tiveram qualquer tempo de 

dedicação associadas: espiritual e desenvolvimento emocional.  

Questionado sobre como foi refletir sobre a organização do tempo, disse que 

a experiência de realizar o mapeamento da distribuição do tempo real foi uma boa 

reflexão, mas que ficou triste ao reconhecer que o “balanceamento poderia ser 

melhor” (sic). Contou que percebeu que as horas excessivas do trabalho eram 

escolhas, pois gostava de trabalhar, mas que ficava triste e surpreso ao ver tão 

poucas horas com a família, tão pouca convivência com os filhos. 

Sobre o tempo ideal, ponderou que queria dormir mais e melhor e cuidar mais 

da saúde, além de ficar mais tempo com a família e sintetizou: “menos trabalho, 

mais família, mais descanso e mais saúde. ” (sic). 

Sandro no cenário ideal reduziu 12 horas do trabalho e cinco do transporte e 

distribuiu essas 17 horas por cinco áreas: o sono, com mais seis horas; família com 

mais cinco horas; atividades físicas passaram de uma para cinco horas; 

sexuais/amorosas recebeu mais uma hora e atividades espirituais passaram a 

contar uma hora semanal de dedicação. As atividades de desenvolvimento 

emocional permaneceram sem tempo dedicado, o que foi explicado na entrevista 

pelo entendimento de que a “parte emocional é consequência das demais”. (sic) 

Quando a questão foi o que mais o agradava e o que mais o desagradava em 

sua atual distribuição de tempo, Sandro ponderou que gostava do tempo dedicado à 

área educacional e de lazer, por isso não alterou o tempo usado nessas atividades 

no desenho do cenário ideal. E o que menos gostava era do pouco tempo dedicado 

à saúde e às atividades sexuais e amorosas, pois reconhecia que precisaria se 

dedicar mais. 

Sobre o que poderia favorecer uma mudança do real para o ideal na 

organização de seu tempo, ponderou que vem melhorando seu “balanceamento” 

(sic) com o amadurecimento pessoal, que, nesse caso, o tempo foi a seu favor e 

detalhou que, ao amadurecer, se vai ganhando forças para dizer não a outras forças 

que tentam tirar o equilíbrio. Ao explicar que forças são essas, disse que era o 

estresse do dia a dia, o gosto pelo trabalho envolvente que o distraía e concluiu que 
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eram esses os fatores que poderiam dificultar uma mudança rumo à distribuição 

desejada de tempo. 

O quadro a seguir, apresenta um resumo das ponderações de Sandro sobre 

sua Organização Temporal. 

Quadro 21 – Resumo dos aspectos relevantes da Organização Temporal de Sandro.

 

Sandro mostrou-se consciente do que precisava priorizar e de suas possíveis 

distrações. A satisfação geral alta, compensada por outras áreas, pode fazer essa 

mudança parecer menos urgente. Mas durante a entrevista deixou transparecer que 

existia um problema concreto de saúde a ser enfrentado e que sua família precisava 

de mais tempo de dedicação. Tratar uma doença no início pode ser bem diferente do 

que tratá-la tardiamente e o crescimento dos filhos não espera para acontecer em 

conjunto com a disponibilidade dos pais. Como o próprio executivo reconheceu, foi 

uma boa reflexão, pois, nesse caso, o tempo pode não ser a favor.  
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5.11 Análises do grupo  

Após analisar, individualmente, os dez participantes, tornou-se importante a 

análise dos resultados do grupo. Apesar de tratar-se de uma pesquisa qualitativa, 

não sendo possível qualquer generalização, o estudo dos dados consolidados 

possibilitou a observação de algumas características dessa amostra de executivos e 

a realização de alguns comparativos intra e entre os gêneros. 

Para facilitar visão global dos participantes, o quadro a seguir apresenta as 

autoavaliações da Qualidade de Vida geral e por área. 

Quadro 22 - Resultados grupais de autoavaliação da qualidade de vida.

 

Se fizéssemos uma média geral de avaliação da qualidade de vida, 

envolvendo todos os participantes, ela seria 3,9 (escala de 1 a 5), o que indicaria 

que esses altos executivos se consideram mais satisfeitos do que insatisfeitos com a 

própria qualidade de vida. Observamos semelhanças e diferenças entre os 

participantes do gênero feminino e masculino. Por exemplo, as mulheres foram 

unânimes: todas se autoavaliaram com 4, na satisfação geral. Já o público 

masculino apresentou variações: dois estavam mais para muito satisfeitos (avaliação 
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4,5), um satisfeito (4) e dois com avaliação neutra (3), ou seja, nem satisfeitos, nem 

insatisfeitos, mas nenhum apontou insatisfação, na avaliação geral. 

Interessante observar que os dois únicos participantes que não se 

autoavaliaram como satisfeitos, escolhendo grau 3 da escala, menor nota registrada, 

foram homens mais jovens, com 35 e 40 anos. Isso nos remete às fases do ciclo 

vital (Burkhard e Moggi, 2003), explorada no capítulo 3. Esses executivos, Rogério e 

Rodolfo, podem estar vivendo uma fase de questionamentos internos sobre o 

sentido da vida, sobre o que gostam realmente de fazer, sobre seus valores, sobre 

seus planos de futuro, enfim questões típicas do sexto setênio (35 a 42 anos) que 

preparam a passagem da Fase 2 do amadurecimento psicológico (21 a 42 anos) 

para a Fase 3 do amadurecimento da consciência (acima dos 42 anos). As 

entrevistas pareceram confirmar haver uma fase de questionamentos. Os dois 

participantes citaram momentos de transição em suas carreiras. Rogério, o mais 

jovem dos dez participantes, teria que definir um caminho profissional futuro e não 

sabia o que fazer. Rodolfo referiu um “começar de novo” (sic) em sua vida 

profissional e até mesmo na vida pessoal, com as mudanças trazidas pelo filho 

recém-nascido, dizendo ainda estar se adaptando a tanta mudança. Dos oito 

participantes que se autoavaliaram como satisfeitos, apenas Sandro tem menos de 

42 anos. No entanto, o fato de ter se casado e tido os três filhos mais cedo, pode ter 

acelerado essa transição. Assim, sete dos dez participantes estão no sétimo setênio 

(42 a 49 anos), fase que busca autenticidade, um estágio mais imaginativo, 

maturidade, que possibilita uma visão global, holística, em que os detalhes não são 

mais tão importantes e as inter-relações entre os fenômenos ou âmbitos da vida, 

podem ser melhor explorados. 

Para comparar os participantes por gênero e facilitar a visualização de 

eventuais diferenças de satisfação com a qualidade de vida, realizamos um 

exercício. Todos os participantes poderiam atribuir no máximo nota 5 a cada âmbito. 

Assim, como havia cinco mulheres e cinco homens, a soma máxima possível, que 

representasse que todos estavam muito satisfeitos seria 25, para cada gênero. No 

gráfico a seguir, apontamos a soma real obtida, em cada âmbito, no grupo feminino 

e no grupo masculino.  
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Ilustração 11 – Gráfico de Avaliação de Satisfação por âmbito e por gênero. 

 

Podemos observar que o traçado masculino é mais linear que o feminino, 

variando entre 14 e 19. Embora nenhum deles tenha citado o âmbito 

sexual/amoroso como mais ou menos relevante na satisfação com a qualidade de 

vida, esse foi o ponto mais alto de satisfação para eles, a pontuação 19. As demais 

áreas variaram entre 14 e 18. O grau mais baixo de satisfação foi encontrado no 

âmbito educacional, citado apenas duas vezes, por Rogério e Marcos, como de 

menor impacto na satisfação.  

Já o grupo feminino apresentou menos linearidade, variando entre 11 e 22. O 

ponto mais alto das mulheres foram as áreas familiar e profissional, em congruência 

com os âmbitos citados como de maior relevância; o mais baixo, o cultural. 

Vale ressaltar as maiores diferenças de satisfação dos subgrupos: 5 pontos a 

mais na satisfação feminina nas áreas de saúde,  profissional  e 4  a mais em 

familiar e social. Já os homens estão com 4 a mais na esfera espiritual e na cultural.  
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O âmbito que mais aproximou a linha dos dois subgrupos foi o de lazer, com a 

menor diferença entre as somas alcançadas: 17 para as mulheres e 18 para os 

homens. 

As mulheres acusaram 100% de notas de satisfação (4 ou 5) em três ambitos, 

o familiar, o profissional e o emocional. Já os homens não apresentaram 100% de 

notas de satisfação em nenhuma das áreas; havia sempre alguma avaliação neutra 

ou negativa, na opinião do púbico masculino.  

Vale ressaltar que as duas únicas áreas que os homens não registraram 

insatisfação (notas 1 e 2) foram as áreas sexual/amorosa e emocional. Houve 

apenas uma nota 3 na área sexual/amorosa e duas avaliações 3 no emocional. Para 

esses âmbitos as demais notas foram 4 ou 5. 

Outro comparativo realizado foi relativo à questão se ter ou não filhos. A 

satisfação geral das executivas não registrou qualquer diferença entre as que têm e 

as que não têm filhos. Sobre a área familiar, apesar de todas terem expressado 

satisfação, as duas únicas executivas a escolher o 5 (grau de muito satisfeitas), 

tinham filhos e falaram bastante sobre eles na entrevista. As que não tinham filhos 

explicaram que pensaram na família de origem, quando avaliaram esse âmbito e 

colocaram os maridos no âmbito sexual/amoroso. Isso pode ter impactado a 

avaliação dessa área especificamente.  

No caso do gênero masculino, os dois participantes sem filhos foram 

diferentes entre si, dificultando os comparativos. Um estava satisfeito (nota 4) e 

outro nem satisfeito e nem insatisfeito (nota 3) na autoavaliação geral e, igualmente, 

no âmbito familiar. A questão dos filhos não apareceu de forma marcante nas 

entrevistas, exceto no caso de Rodolfo que considerou a fase de adaptação à 

chegada do filho recém-nascido. Os que não tinham filhos disseram ter considerado 

as esposas associadas às famílias de origem e não apenas na área sexual/amorosa, 

como fizeram as executivas.  

O detalhamento da análise por âmbito permitiu explorar melhor o que os 

participantes pensaram ao avaliar cada um deles. Para conhecer o significado de 

cada área, dado especificamente por cada participante, foi utilizado o que cada um 
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escreveu no Instrumento de Autoavaliação de Qualidade de Vida e as entrevistas 

gravadas. Os resultados desse levantamento são apresentados a seguir. 

 

5.12 Análises por âmbitos  

Analisando, em particular todas as áreas, podemos observar alguns números 

interessantes. Foram avaliados 10 âmbitos, por 10 executivos. Assim, registramos 

100 avaliações de autossatisfação. Destas, apenas 17 notas ou 17% das notas 

foram 1 e 2, acusando algum nível de insatisfação. Nesse caso, a maior parte das 

insatisfações foi registrada pelo público masculino. Foram 10 notas 1 e 2 para os 

homens (20% das notas masculinas) e 7 para as mulheres (14% das avaliações 

femininas), reforçando que o grupo masculino acusa um pouco mais de insatisfação 

do que o feminino. 

De forma geral, no grupo, o âmbito de menor satisfação foi o cultural. 

Apresentou o maior número de notas 1 e a menor média geral: nota  2.6, mesmo 

assim mais próximo do nem satisfeito, nem insatisfeito do que dos graus de 

insatisfação. Nessa esfera, três participantes (duas mulheres e um homem) deram 

nota 1, cinco deram 3 e apenas 2 estavam satisfeitos e escolheram o grau 4, da 

escala de 1 a 5. 

As entrevistaram apontaram que a falta de tempo para realizar as atividades 

culturais foi a maior motivação dessa avaliação, indicando que essas atividades são 

menos priorizadas que as demais, no momento, para esses participantes. 

O quadro consolida o que cada participante considerou ao avaliar o âmbito 

cultural.   

 



   

  

 112 

 

Quadro 23 – Análise dos significados do âmbito cultural.

  

O segundo âmbito a registrar menos satisfação foi o espiritual, com avaliação 

geral de 2,9, consequência de três notas 2 e uma nota 1. Nesse caso, podemos 

observar uma concentração maior do público feminino. Três das cinco mulheres 

disseram estar insatisfeitas com a área espiritual e apenas um homem destacou 

essa insatisfação, escolhendo o 2. Nessa área, tivemos apenas 3 notas entre 4 e 5. 

Os fatores considerados na hora de avaliar a área espiritual foram diversos, 

mas a palavra “falta” apareceu várias vezes, seja, por faltar crença, seja por faltar 

conexão espiritual, por faltar tempo, por faltar às missas, por faltar conhecimento de 

si ou por não sentir “falta” de se dedicar à espiritualidade.  

O quadro consolida o que cada participante considerou ao avaliar o âmbito 

espiritual. 
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Quadro 24 - Análise dos significados do âmbito espiritual.

  

No outro extremo, de maior satisfação, estão os âmbitos familiar e 

profissional.  

Na área familiar, 8 dos 10 participantes expressaram satisfação. No caso das 

executivas todas, sem exceção, manifestaram estar satisfeitas nesse âmbito. Já 

entre os homens, 3 dos 5 estavam satisfeitos. As entrevistas revelaram que, para 

ficarem todos satisfeitos, Rodolfo (que optou pelo grau 3) e Rogério (pelo grau 2) 

precisariam de mais tempo dedicado à família.  

O quadro apresenta as considerações dos participantes sobre o âmbito 

familiar. 
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Quadro 25 – Análise dos significados do âmbito familiar. 

 

Os resultados da área profissional os resultados foram semelhantes aos da 

área familiar. Todas as participantes expressaram satisfação. Dos homens, apenas 

Carlos e Sandro estavam satisfeitos com a área profissional. Na esfera profissional, 

a questão levantada pelos três executivos que não atribuíram 4 ou 5, foi referente ao 

momento profissional que vivenciavam e aos resultados alcançados, que ainda não 

correspondiam às próprias expectativas.  

As considerações dos participantes ao avaliarem a área profissional estão 

reunidas no quadro. 
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Quadro 26 – Análise dos significados do âmbito profissional. 

 

Além de estarem todas satisfeitas com a qualidade de vida familiar e 

profissional, as executivas participantes estavam igualmente satisfeitas com a esfera 

emocional. Nesse âmbito, no grupo masculino, somente dois expressaram 

satisfação. Os aspectos mais citados pelas executivas foram relativos a equilíbrio, 

controle e ritmo. Já os homens pareciam mais cautelosos e citaram mais o estresse, 

a crise, a turbulência. Apenas um deles se disse “equilibrado” (sic), mas completou 

na sequência, dizendo “não perfeito!” (sic).  

Apesar disso, vale ressaltar que o âmbito emocional foi o único a não registrar 

nenhuma nota 1 ou 2, por nenhum dos dez participantes.   

O quadro consolida o que cada participante considerou ao avaliar o âmbito 

emocional. 
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Quadro 27 – Análise dos significados do âmbito emocional. 

 

O âmbito sexual não recebeu nota de insatisfação no grupo masculino e 

registrou apenas uma nota de insatisfação no feminino. As referências feitas à área 

foram parecidas: três homens e três mulheres referiram estar satisfeitos com a área 

e dois de cada grupo, indicaram que precisavam se dedicar mais. 

 

O quadro a seguir apresenta as considerações dos participantes sobre o 

âmbito sexual/amoroso. 
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Quadro 28 – Análise dos significados do âmbito sexual/amoroso.

 

 

O âmbito social não recebeu nota de insatisfação do público feminino e 

recebeu apenas uma nota 2 do masculino, dado por Rodolfo, que justificou ser uma 

questão pontual, pois a chegada do filho recém-nascido não vinha deixando tempo 

livre para atividades sociais. Assim, de forma geral, pareceu ser uma área em que a 

questão da falta de tempo não foi tão levantada. Oito dos dez participantes fizeram 

menções positivas à área e referiram ter bons amigos e conseguir vê-los e ter boas 

vivências sociais.  

 

O quadro a seguir apresenta as considerações dos participantes sobre o 

âmbito social. 
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Quadro 29 – Análise dos significados do âmbito social.

  

O âmbito de saúde indicou que os homens estão menos satisfeitos que as 

mulheres. As referências femininas foram de exames de rotina em dia, bons 

resultados, exercícios, cuidados e questões pontuais. Os homens consideraram para 

essa autoavaliação o fato de não terem queixas, de não monitorarem a saúde, de 

não fazerem prevenção, de terem condições de acompanhamento e o fato de não se 

sentirem 100%. As notas masculinas também foram mais baixas Só uma satisfação, 

justificada por poder acompanhar os problemas de saúde já existentes. Quatro dos 5 

homens contaram que, naquele momento, não praticavam atividades físicas.Nas 

mulheres o número foi inverso, quatro das cinco mulheres afirmaram fazer exercícios 

físicos, rotineiramente.  

 

O quadro a seguir apresenta as considerações dos participantes na esfera da 

saúde. 
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Quadro 30 – Análise dos significados do âmbito de saúde.  

 

O âmbito do lazer foi o que apresentou resultados mais próximos, entre os 

gêneros. A falta de tempo voltou a aparecer nas citações de alguns participantes. O 

lazer registrou apenas uma nota de insatisfação masculina e uma feminina. Cinco 

dos dez participantes destacaram a satisfação com referências positivas como a de 

fazer o que se gosta, aproveitar bastante, viajar, fazer academia, andar de bicicleta 

etc. 

 

O quadro apresenta as considerações dos participantes sobre o âmbito de 

lazer. 
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Quadro 31 – Análise dos significados do âmbito de lazer.

  

Sobre o âmbito educacional, o grupo masculino parecia estar um pouco mais 

insatisfeito. Dos cinco executivos desse grupo, três se autoavaliaram como 

insatisfeitos (notas 1 e 2). No grupo feminino não houve nenhuma nota de 

insatisfação, mas três das cinco executivas escolheram o grau 3, indicando 

neutralidade na questão da satisfação com a qualidade de vida. O âmbito 

educacional foi citado como menos impactante na satisfação de cinco dos dez 

participantes, sendo três mulheres e dois homens. As considerações femininas 

sobre essa área fizeram referência à boa formação, ao fato de já ter estudado muito 

e a querer aprender coisas novas, não formais. Em contrapartida, três dos cinco 

participantes do gênero masculino manifestaram o desejo de participação em cursos 

formais.  

O quadro apresenta as considerações dos participantes sobre o âmbito 

educacional. 
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Quadro 32 – Análise dos significados do âmbito educacional.

  

Por fim, as entrevistas confirmaram que os âmbitos mais relevantes para a 

satisfação de todo o grupo de participantes são o familiar e o profissional. Essas 

áreas foram citadas por todos os participantes, como de maior importância. Essa 

observação pode indicar o porquê, na autoavaliação da satisfação geral, os homens 

estarem um pouco menos satisfeitos com a própria qualidade de vida do que as 

mulheres, já que a avaliação deles, nessas áreas, também foi menor. 

 

5. 13 – A análise dos tempos 

O segundo instrumento permitiu analisar a forma como os participantes 

distribuem o tempo, em uma semana típica. Uma visão geral desses tempos, e de 

todo o grupo, revelou que 75% do tempo era consumido por três áreas da vida: 

profissional (33%), sono/descanso (28%) e familiar (14%). Já os sete outros âmbitos 

analisados dividiram os 25% restantes das horas semanais. 

O quadro apresenta os resultados gerais de todos os participantes, 

relativamente à organização do tempo. 
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Quadro 33 – Distribuição de horas em percentual do tempo: real (R) e desejado (D) 

gênero feminino.

 

 Quadro 34 – Distribuição de horas em percentual do tempo: real (R) e desejado (D) 

gênero masculino. 
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A seguir, apresentamos algumas constatações que nos pareceram 

relevantes, por área estudada: 

 

Profissional  

A área profissional foi a que registrou maior concentração de tempo dedicado 

para todos os participantes do estudo, com 33% da semana direcionada para o 

trabalho. As mulheres consideraram que dedicam mais tempo de uma semana típica 

(37% - média de 62 horas), do que os homens (29% - média de 49 horas) à área 

profissional. Mas elas desejam reduzir esta carga horária e chegar ao mesmo 

número de horas trabalhadas pelos homens, ou seja, o desejado por elas equivale 

ao real deles (29%). Os executivos do gênero masculino expressaram também o 

desejo de reduzir um pouco, passando a trabalhar 26% das horas semanais. No 

entanto, nove dentre os dez participantes da pesquisa identificaram a esfera 

profissional como a área em que mais investem tempo e reconheceram que, caso 

escolham melhorar a qualidade de vida de outros âmbitos da existência, terão que 

reduzir a atual jornada de trabalho. O único executivo que afirmou não ser a área 

profissional a que mais demanda tempo, explicou que suas atividades de trabalho se 

misturam com as sociais e de lazer, porque seus amigos são os mesmos do trabalho 

e, naquele momento, estava em fase de transição de atividades, por isso alocou 25 

horas em profissional e 25 horas em social, tendo dificuldade para separar a 

natureza dessas duas atividades. Todos os demais participantes apresentaram 

jornadas de trabalho entre 50 e 75 horas. A média dos homens, provavelmente, foi 

afetada pelas 25 horas do executivo citado acima. Se computássemos as 25 horas 

sociais, como de trabalho a média do grupo masculino iria para 54 horas da semana 

ou 32% do tempo, mas ainda assim seria um pouco menor que a média do grupo 

feminino (37%). 
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Sono e descanso 

Os participantes contaram dedicar, em média, 28% do tempo ao sono e 

descanso. Não houve diferença significativa entre os gêneros na carga horária 

dedicada. Na média masculina, obtivemos 28% do tempo, mesmo percentual grupal 

e 27% foi o percentual feminino. De forma geral, os executivos avaliam dormir entre 

6 e 7 horas, em média, por noite. Interessante foi observar que as mulheres 

desejaram dormir mais, em um cenário ideal, passando a dedicar 31% do tempo a 

esta atividade. Já os homens não alteraram esse percentual e desejaram manter a 

mesma quantidade de horas dedicadas ao descanso. 

 

Familiar  

A média geral do tempo dedicado à família foi 14%; a mesma para o grupo 

masculino e bastante próximo para o feminino, que registrou 15%. Os executivos 

não manifestaram o desejo de alterar esse tempo, pois, no desenho ideal, os 

homens mantiveram os 14% e as mulheres reduziram um pouco, desejando dedicar 

apenas 13%. Vale destacar que as duas executivas que não tinham filhos, 

consideraram a família de origem (seus pais e irmãos) nesse tópico e colocaram o 

tempo alocado à relação conjugal nas atividades sexuais e amorosas. O mesmo 

fenômeno não ocorreu nos dois executivos, sem filhos, do público masculino. 

Interessante observar que, apesar da grande importância dada ao âmbito familiar, 

citada nas entrevistas, o tempo de dedicação parece não ser uma questão a ser 

modificada para os participantes deste estudo. 

 

Transporte e Mobilidade 

O tempo médio consumido no transporte pelos participantes foi de 6% da 

semana, ou seja, dez horas semanais. O comportamento não verbal de nove dos 

dez participantes demonstrou aborrecimento com esse tema. Todos desejaram 

reduzir esta carga horária, mas foram predominantemente conservadores e 

mantiveram o realismo entre o atual e o ideal. No público masculino, a queda 
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desejada é de 6% para 3% e aí registramos dois extremos: um executivo alterou 

para zero o número de horas no trânsito diário, dizendo que gostaria de poder ir a pé 

para o trabalho e um outro manteve as dez horas diárias de locomoção, nos dois 

cenários: o real e o desejado. O que poderia parecer sem sentido, fica mais fácil de 

entender, durante a entrevista, quando esse segundo executivo relatou que viajava 

toda semana e agora está trabalhando apenas em São Paulo, o que reduziu, 

drasticamente, o tempo com mobilidade. Como a mudança é recente, talvez ele 

ainda não tenha sentido necessidade de alterar esse patamar de dedicação.  

O público feminino foi unânime em optar por reduzir o tempo em transporte, 

de forma mais relevante que o masculino. Disseram gastar 5% e querem gastar, no 

máximo 2%. Nesse item, não tivemos qualquer discordância entre os gêneros. 

 

Social 

Os participantes disseram dedicar 5% do tempo da semana às atividades 

sociais, o grupo masculino um pouco mais de tempo que o feminino (6% contra 4%). 

As executivas desejaram manter esse mesmo patamar, no cenário ideal. Já os 

executivos optaram por reduzir para 5%. Esse âmbito da vida não apresentou 

movimentação entre o real e o desejado e foi citado como de menor impacto para a 

satisfação geral de quatro dos dez participantes. 

 

Lazer 

A média geral de todos os participantes foi 5% e apresentou relevante 

diferença entre os gêneros. Os homens disseram gastar 8% do tempo semanal em 

lazer, já as mulheres apenas 3%. Elas desejaram aumentar um pouco esta carga 

horária no cenário ideal, chegando a 4%, enquanto que eles mantiveram os 8%, no 

real e desejado. E nessa área, apenas um participante do grupo masculino afirmou 

ser esse um âmbito de baixo impacto na autoavaliação de satisfação com a 

qualidade de vida.  
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Saúde, Educação, Cultural e Sexuais/amorosas  

Os participantes do estudo acusaram investir a mesma porcentagem de 

tempo nesses quatro âmbitos da vida, ou seja, 2% do tempo semanal para cada um 

e, igualmente, desejaram ampliar todos esses tempos de dedicação. Em saúde, 

expressaram a vontade de dobrar o investimento de tempo, chegando a 4% e, nos 

outros três, desejaram chegar aos 3%. Mas, há diferença relevante entre os 

gêneros.  

Em saúde, as mulheres gostariam de passar dos atuais 3% para 5% e os 

homens, que no cenário real apresentaram apenas 1% de dedicação, quiseram subir 

para 3%. Vale lembrar que as mulheres estão satisfeitas nessa esfera (satisfação 4) 

e os homens neutros (satisfação 3), o que pode fazer sentido com a proporção de 

crescimento escolhida em cada segmento. Mas todos concordaram que precisam 

dar mais atenção à saúde. 

No âmbito educacional, o cenário se inverteu. Na média, desejaram ampliar 

de 2% para 3%, mas as executivas desejaram ir do atual 1% para 2%. Já os 

executivos quiseram passar de 3% para 5%. Isso faz sentido, se lembrarmos de que 

eles estão menos satisfeitos do que elas nesse quesito (satisfação 3.4 para as 

mulheres e 2.8 para os homens). Novamente, todos concordaram que esse aspecto 

da vida precisa ser mais explorado, mas o volume de horas alocadas às outras 

atividades parece, novamente, influenciar o índice de satisfação.  

No cultural, área de menor satisfação geral, as mulheres se posicionaram de 

forma idêntica ao âmbito educacional, objetivando ir de 1% para 2%. Já os homens, 

que estavam no cenário real com 3%, optaram por manter o mesmo percentual no 

idealizado. A satisfação geral do grupo nesse âmbito foi a mais baixa (2.6) e menor 

nas mulheres (2.2), do que nos homens (3.0), o que associado ao ponto de partida 

de cada gênero, pode explicar a diferença do cenário desejado. 

Por fim, o sexual/amoroso também apresentou diferença entre os gêneros. Os 

homens partiram de 2% do tempo semanal e gostariam de, no cenário ideal, manter 
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os mesmos 2%. Já as mulheres, disseram dedicar 3% hoje e querer mais, 

objetivando dedicar 4% de seu tempo às atividades sexuais e amorosas. 

Possivelmente a satisfação com essa área da vida (satisfação 3.8 para os homens e 

3.2 para mulheres) pode ter influenciado, novamente, o desejo de manter ou elevar 

o investimento de tempo expresso pelos participantes. 

 

Emocional 

Quando o assunto foi o tempo gasto com atividades emocionais, as médias 

não expressaram diferença. Todo o grupo consome próximo de 1% do tempo 

semanal com atividades relativas ao campo emocional e não deseja mudar; 

mantiveram o 1% no cenário ideal. Nesse caso, o destaque foi para o grande 

número de participantes que reconheceu não dedicar tempo algum para as 

atividades emocionais, Quatro homens e duas mulheres escreveram zero neste 

espaço e, desses seis, dois mantiveram zero no cenário desejado, um homem e 

uma mulher. Vale ressaltar que, nas entrevistas, esse item sempre causava 

questionamentos, muitos perguntavam o que poderia ser classificado como atividade 

emocional, parecendo estar muito pouco envolvimento com o tema. 

 

Espiritual 

Por fim, na esfera espiritual os participantes, na média, desejaram ampliar o 

tempo gasto de 1% para 2%. O desejo de mudança foi mais presente nas mulheres. 

No cenário desejado, todas ampliaram o número de horas dedicadas ao tema. No 

grupo masculino, três executivos desejaram ampliar e dois não manifestaram 

qualquer desejo de ampliar esse patamar de dedicação.  

Assim, apesar dos âmbitos emocional e espiritual, algumas vezes, terem sido 

apresentados como de alto impacto na satisfação com a qualidade de vida, foi 

possível observar que, mesmo em um cenário ideal, tenderam a permanecer muito 

pouco expressivas na distribuição do tempo do grupo analisado. 
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Capitulo 6 – Discussão e Considerações finais  

O objetivo geral desse estudo foi investigar se e como a forma de os 

executivos organizarem suas rotinas e distribuírem o seu tempo influencia a 

avaliação que fazem da própria qualidade de vida. Para facilitar a conclusão é 

importante retomar os quatro objetivos específicos. 

1. Conhecer a avaliação que os executivos participantes fazem de sua própria 

qualidade de vida, em cada um dos seguintes âmbitos da vida: saúde, educacional, 

cultural, sexual/amoroso, espiritual, profissional, familiar, social, emocional e de 

lazer.  

2. Conhecer quanto tempo os profissionais dedicam a cada um dos âmbitos 

avaliados, ou seja, como distribuem e organizam seu tempo. 

3. Analisar a relação da organização do tempo com a satisfação em cada uma 

das áreas citadas. 

4. Identificar se há diferenças entre os executivos de gênero masculino e 

feminino quanto à organização temporal e à avaliação que fazem da própria 

qualidade de vida. 

A presente pesquisa utilizou a metodologia qualitativa e, para tanto, priorizou 

as análises individuais, procurando investigar cada executivo em sua singularidade. 

Da mesma forma, analisou cada âmbito proposto, buscando compreender o 

significado que cada participante dava a essa parte da vida e, na sequência, buscou 

conhecer a parte do tempo que cada executivo dedicava a cada âmbito analisado. 

Esse cruzamento dos dados coletados, resultante da utilização de dois instrumentos 

de autoavaliação, associados à entrevista, possibilitou o acesso a muitos dados, o 

que enriqueceu a análise dos resultados individuais, detalhados no capítulo 5.  

O olhar sobre os âmbitos, seja do ponto de vista de seus significados para o 

grupo, seja pela autossatisfação com a qualidade de vida manifestada pelos 

participantes, seja pelo tempo dedicado a cada área permitiu realizar algumas 

considerações sobre o grupo como um todo, destacando as semelhanças ou 

diferenças entre os gêneros, sem qualquer pretensão de generalização, o que 
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também foi discutido na análise dos dados grupais. A seguir, procuramos destacar 

as principais conclusões deste trabalho.  

Retomando a questão norteadora do estudo, que procurou analisar se e como 

a forma dos executivos participantes organizarem suas rotinas e distribuírem o 

próprio tempo influenciava a avaliação que faziam da própria qualidade de vida, 

podemos considerar que a pesquisa mostrou que a influência existe, para todo o 

grupo e é considerada relevante para oito dos dez participantes. As entrevistas 

confirmaram que há um alto impacto da organização temporal na autossatisfação 

com a qualidade de vida desses executivos. 

O conhecimento das autoavaliações da satisfação com a qualidade de vida 

geral e por âmbito (saúde, educacional, cultural, sexual/amoroso, espiritual, 

profissional, familiar, social, emocional e de lazer) indicou que a maioria desse grupo 

está satisfeita com a qualidade de vida que conquistou, já que oito dos dez 

participantes se autoavaliou como satisfeito e dois como neutros, ou seja, nem 

satisfeito, nem insatisfeito com a própria qualidade de vida, mas nenhum registrou 

insatisfação. Mesmo a observação por âmbito apontou pouca insatisfação: eram dez 

âmbitos e dez participantes, foram realizadas cem avaliações e apenas dezessete 

delas indicaram insatisfação. Uma visão geral por âmbitos permitiu observar que os 

de maior satisfação são o familiar e o profissional e os de menor satisfação o cultural 

e o espiritual. Vale ressaltar que mesmo nas áreas de menor satisfação, se 

fizéssemos uma média dos dez participantes usando os graus de satisfação 

registrados, na escala de 1 a 5, o âmbito cultural ficaria com 2.6 e o espiritual com 

2.9, ou seja, mais próximos da neutralidade do que da insatisfação.  

  Apesar de alguns estudos anteriores, focados em executivos, terem indicado 

haver mais insatisfação do que satisfação com a qualidade de vida na autoavaliação 

desses trabalhadores, este estudo mostrou que pode ocorrer o inverso. Pode ser 

que o fato de termos pesquisado altos executivos (não havia representantes do nível 

gerencial, somente cargos de direção ou superiores) e com uma faixa etária mais 

elevada (de 35 a 49 anos) tenha tido impacto no resultado geral. Uma hipótese 

levantada para explicar essa concentração maior de satisfeitos nesse grupo foi a 

que a fase do ciclo vital em que se encontra a maior parte dos participantes (42 a 49 
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anos) tenha influenciado a autoavaliação de satisfação que fizeram. Assim, nos 

deparamos com a primeira possibilidade de pesquisa futura: será que, se os 

participantes fossem de nível gerencial, eventualmente mais jovens e menos 

maduros, o grau de satisfação seria menor? Espero que possamos explorar essa 

questão, no futuro. 

A pesquisa também permitiu conhecer a rotina semanal típica e a organização 

temporal do grupo, apontando que 75% do tempo semanal do grupo eram 

consumidos com três tipos de atividades: profissionais com 33%; sono/descanso 

com 28%; e familiares 14%. O transporte entre as atividades representou 6% do 

tempo e se destacou por ser maior que os outros oito âmbitos que dividiram os 19% 

das horas semanais restantes: social e lazer registraram 5% do tempo cada; saúde, 

educacional, cultural e sexual/amoroso ficaram com 2% do tempo cada um e, por 

fim, espiritual e emocional consumiram 1% cada um. Mas, o desejo desses 

executivos, de uma forma geral, é trabalhar uma carga horária um pouco menor (de 

33% para 28%) e gastar 50% menos tempo em transporte (diminuir de 6% para 3%), 

para redistribuir esses 8% de tempo reduzido por seis âmbitos. Dormir mais e incluir 

atividades para saúde ganharam 2% cada. Educacional, cultural, sexual/amoroso e 

espiritual receberam 1% cada, totalizando os 8%. A distribuição ideal de horas do 

grupo não registrou alteração para os âmbitos familiar e emocional.  

O estudo apontou algumas diferenças entre os gêneros. O grupo feminino se 

autoavaliou um pouco mais satisfeita do que o masculino. Todas as executivas 

estavam satisfeitas (grau 4 da escala de 1 a 5) e os homens se dividiram: houve dois 

neutros (grau 3) e três satisfeitos (graus 4; 4.5 e 4.5). A análise dos âmbitos também 

mostrou diferenças entre os gêneros. Comparativamente, as mulheres disseram 

estar mais satisfeitas nos âmbitos saúde, profissional, familiar e social. E o grupo 

masculino mostrou-se mais satisfeito nos âmbitos espiritual e cultural. Um olhar para 

dentro do grupo, comparando os âmbitos, permitiu identificar que o ponto mais alto 

de satisfação do grupo masculino foi o sexual/amoroso. No grupo feminino, os 

âmbitos profissional e familiar dividiram o grau maior de satisfação.  

Interessante notar que, nas entrevistas, algumas falas semelhantes repetidas 

por participantes diferentes, chamaram a atenção pelo número de repetições. Um 
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exemplo disso foram as diversas considerações relativas à otimização do tempo. Era 

comum ouvir do grupo que era preciso “otimizar” (sic) e usar “um mesmo tempo para 

dedicar-se a mais de um âmbito” (sic), era uma alternativa para a falta de tempo. As 

otimizações mais comuns envolveram as atividades sociais, de lazer e familiares. 

Outra expressão comumente repetida era “planejamento do tempo” (sic) citado como 

um facilitador para se chegar à distribuição desejada do tempo semanal. Assim, 

recursos administrativos usados para atingir bons resultados profissionais podem 

estar sendo utilizados também na vida pessoal, na busca de tratamento mais 

racional para as questões relativas à satisfação.  

Outro posicionamento repetido por alguns participantes satisfeitos foi 

identificado nas entrevistas, quando eles explicavam o que faltava para estarem 

muito satisfeitos ou, em outras palavras, por que não escolheram o grau 5 da escala 

de satisfação. As respostas afirmavam que o 5 era “demais” (sic); “quase 

inalcançável” (sic); que “não deixa espaço para melhorar” (sic);  “tem que ser muito 

feliz” (sic) “é quase inalcançável” (sic) ou até “não teria graça ser 5, a oscilação é 

positiva” (sic). Afirmações como essas deixam em aberto alguns questionamentos: 

pode haver uma preocupação em manter um espaço a ser satisfeito para evitar 

paralisações? Pode haver descrença sobre um grau máximo de satisfação? Enfim, 

possibilidades que o escopo do estudo não conseguiu aprofundar.  

Outro aspecto importante foi o número de vezes que a expressão “falta de 

tempo” (sic) foi utilizada por todos os participantes, especialmente para justificar as 

insatisfações. O interessante é que, quando foram convidados a fazer a distribuição 

ideal de tempo, nem sempre a área da insatisfação recebia de volta o tempo faltante 

citado. Isso levantou a possibilidade de que a falta de tempo pudesse ser um 

pretexto utilizado para postergar o enfrentamento de algumas insatisfações. Nesse 

caso, a falta de tempo teria uma função, o que poderia justificar não desejar alterar 

tal contexto.   

É verdade que essas falas, posicionamentos ou expressões destacadas não 

nos permitem afirmar haver um padrão, nem para esse grupo, menos ainda para os 

executivos de uma forma geral. São apenas questões que geraram saudáveis 

inquietações durante o trabalho e que se tornaram possibilidades de estudos. 
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Como deve ser, além de responder ao objetivo geral e aos específicos 

propostos, um estudo pode presentear os pesquisadores com novas perguntas. 

Assim foi nessa pesquisa. Por sua importância, destacamos nesses últimos 

parágrafos algumas questões que poderiam ser estudadas, futuramente.  

Além disso, o trabalho de campo e a análise dos dados levantaram outras 

dimensões não previstas no projeto original, como, por exemplo, a possibilidade de 

uma maior investigação sobre dimensão cultural. É inegável a importância da 

dimensão temporal para esse segmento de trabalhadores, mas estudar o 

significado, o valor dado ao espaço, especialmente o profissional, é igualmente 

relevante e pode enriquecer muito o estudo sobre executivos. Recebemos esses 

questionamentos deste estudo como presente. E, junto, veio a vontade de encontrar 

tempo para pesquisar mais. 
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Anexo 1 – Instrumento de Autoavaliação da Qualidade de Vida. 

 (BASSANI, CORRÊA e EINSTADT, 2002) 
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Anexo 1 – Continuação  

 

Observações: 
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APÊNDICE A – Instrumento de Avaliação de Organização do Tempo* 

*Adaptado de Questionário aos médicos sobre trabalho, tempo livre e lazer, Goldenstein (2011) 

 

Participante _______________________________      Data ___________ 

Tempo – Início___________h  Término_______________h 

 

Este é um instrumento de avaliação referente à organização de seu tempo. 

No quadro abaixo, você encontra algumas áreas da vida. 

Pense uma semana normal, que represente a sua rotina, nas quatro ultimas semanas. 

Considere que uma semana tem 168 horas, sendo que 48 horas são de sábado e domingo, 

e 120 horas pertencem aos dias úteis. 

Qual o número de horas que você dedica a cada uma das áreas da vida? Escreva na 

primeira coluna. Se a atividade for dedicada a mais de uma área, escolha a de maior 

importância. 

Na segunda coluna, expresse qual o número de horas você desejaria dedicar a cada uma 

destas áreas. O total de horas deve somar 168 horas.  

 

 

Atividades semanais 168 horas 
Tempo real 
dedicado 

Tempo desejado 
de dedicação 

Sono/Descanso 
  

Atividades profissionais 
  

Atividades com a família 
  

Atividades sociais 
  

Atividades educacionais 
  

Atividades de lazer 
  

Atividades físicas ou para a saúde 
  

Atividades culturais 
  

Atividades sexuais e/ou amorosas 
  

Atividades ligadas à espiritualidade 
  

Atividades para desenvolvimento emocional 
  

Transporte/mobilidade entre atividades. 
  

Total 168 168 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista 

 

A ser aplicado após o Instrumento de Autoavaliação de Qualidade de Vida: 

1. Como foi sua experiência de questionar-se sobre sua autossatisfação com os 

dez âmbitos de sua vida? 

2. Explique o que levou em consideração para definir a autossatisfação com 

cada âmbito. 

3. Que âmbitos considera apresentarem maior impacto em seu nível de 

satisfação geral? 

4. E quais seriam os de menor impacto? 

5. Usando a mesma escala de 1 a 5, qual seria sua avaliação para sua 

Satisfação Geral de Qualidade de vida? 

 

Roteiro para entrevista  

A ser aplicado após o Instrumento de Autoavaliação de Organização do Tempo 

1. Como foi sua experiência de mapear a utilização de seu tempo em uma 

semana típica? 

2. O resultado já era conhecido ou algo o (a) surpreendeu? 

3. Como foi a experiência de definir sua organização ideal de tempo? 

4. O resultado já era conhecido ou algo o (a) surpreendeu? 

5. Quais as principais diferenças entre o real e o ideal? 

6. O que mais o (a) agrada e desagrada em sua organização do tempo? 

7. Que fatores poderiam ajudar e prejudicar uma mudança do real para o ideal? 

8. Que impacto tem a real organização do tempo sobre seu atual nível de 

satisfação com a Qualidade de Vida? Positivo ou negativo? Alto? Médio? 

Baixo? Por quê? 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Convido-o (a) a participar do estudo com Título Provisório “Administrando a própria vida: o 

estilo e a qualidade de vida de um grupo de executivos de São Paulo” que se dispõe a 

estudar o estilo e a qualidade de vida de um grupo de executivos que reside e trabalha na 

cidade de São Paulo, em empresas de grande porte. 

Baseada nos pressupostos da Psicologia Ambiental, a pesquisa procurará analisar os 

fatores constitutivos do estilo de vida dos participantes e os impactos destes fatores na 

percepção da própria qualidade de vida. 

O estudo será realizado por Cláudia Lúcia Fernandes Langoni, psicóloga, CRP 35754, aluna 

do Programa de Estudos Pós Graduados em Psicologia Clínica da PUC/SP, do Núcleo 

Configurações Contemporâneas da Psicologia Clínica, como exigência parcial para a 

obtenção do título de Mestre em Psicologia Clínica, sob a orientação da Professora Doutora 

Marlise Aparecida Bassani. 

Durante a pesquisa, serão aplicados dois instrumentos de avaliação: um relativo à 

satisfação com sua própria qualidade de vida e outro que buscará investigar sua forma de 

organização do tempo, além de uma entrevista que abordará as questões citadas nos 

instrumentos. 

Para fins de registro e análise, as entrevistas serão gravadas e transcritas, sempre em 

acordo com as exigências éticas da Resolução 166/12, do Conselho Nacional de Saúde. 

Estima-se que o tempo total necessário para concluir sua participação seja de 60 a 90 

minutos. Será garantido o atendimento psicológico ao participante, em caso de qualquer 

necessidade decorrente da pesquisa. 

Diante do exposto, 

Declaro ter recebido todas as informações sobre a pesquisa, ter entendido e ter esclarecido 

todas as minhas dúvidas, concordando em participar, livremente, do estudo descrito. 

Estou ciente de que as informações coletadas são de cunho científico, de que meus dados 

de identificação não constarão da pesquisa, que haverá total sigilo sobre eles e também 

autorizo a publicação das informações prestadas em meios acadêmicos. 
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Por fim, declaro que tenho conhecimento de que posso, a qualquer momento, retirar meu 

consentimento, sem qualquer penalidade e que terei acesso aos resultados do estudo, após 

a conclusão dos trabalhos. 

Dados para contato sobre esta pesquisa 

Pesquisadora: Claudialangoni@globo.com ou telefone 9 9960 0099. 

Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP: cometica@pucsp.br. 

São Paulo, ________ de ____________________________ de 2014. 

Nome e CPF do participante 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do participante 

_____________________________________________________________ 

Nome da pesquisadora 

_____________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

_____________________________________________________________ 

Nome da testemunha 

_____________________________________________________________ 

Assinatura da testemunha 

_____________________________________________________________ 

Nome da testemunha 

_____________________________________________________________ 

Assinatura da testemunha 

 

mailto:Claudialangoni@globo.com
mailto:cometica@pucsp.br

