
O QUE O MOTIVA NO SEU EMPREGO? O FACTO DE NECESSITAR 

DAQUELE TRABALHO OU O MEDO DE O PERDER? APESAR DE, 

APARENTEMENTE, A PERGUNTA NOS COLOCAR PERANTE DUAS 

POSSIBILIDADES DE ESCOLHA, TAL NÃO É VERDADE. MUITOS SÃO 

OS QUE SABEM NÃO HAVER TAL “HIPÓTESE” QUANDO PENSAM EM 

MANTER UM EMPREGO. ESSA É, IGUALMENTE, A MAIOR MENTIRA 

QUE NOS CONTARAM. 
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Certo é que esse mal-estar 
traz sofrimento para dentro 
das organizações, tendo-se 
tornado o desemprego um 
fantasma incontornável da 

vida em sociedade.
Há algum tempo atrás, um deputado britâni-
co, à época responsável máximo dos jovens 
conservadores1, propôs a esterilização dos 
desempregados. Para que não fiquem dú-
vidas, ele pretendia que os desempregados 
fossem impedidos de ter filhos. Deste modo, 
alegadamente, o Estado teria menos despesas 
ao subsidiar estas crianças, que - por estarem 
sempre em número exagerado - empobre-
ceriam o país. Relembro que quando há um 
político a defender esta ideia haverá muitos 
mais cidadãos a pensar como ele. E isto deve 
obrigar-nos a refletir a propósito do tempo 
passado nas empresas e do quanto isso tem 
a ver com a dignidade de se ser humano.
Com a entronização da sociedade de consu-
mo, passamos a viver naquilo a que eu chamo 
mundo sem função. No caso do bem-estar 
será o mesmo que dizer na ausência de uma 
dimensão da existência concretizadora de 
propósito humano. Isto em especial nos 

1Ben Bradley. http://www.alertadigital.com/2018/01/18/un-diputado-conservador-del-reino-unido-propone-
esterilizar-a-los-desempleados-para-que-dejen-de-cobrar-ayudas-por-hijos/

locais de trabalho. E daqui nasce grande 
parte do sofrimento. Assim se permitindo que 
muitos entre nós se tenham transformado em 
espectadores de si mesmos, ignorando, apesar 
da evolução tecnológica, a responsabilidade 
de ser e existir como humano. Certo é que 
quando isto se observa nas famílias ou nas 
escolas já pouco há a bem-viver. 

QUANTO VALE O  
TEMPO QUE PASSA  
NO EMPREGO?
Pelo que tenho apreciado, a resposta a esta 
questão não poderia ser mais elucidativa. 
Para justificar as horas passadas nas organi-
zações como tempo de bem-existir lanço, 
habitualmente, uma pergunta: imagine que 
tem 24 horas de vida. O que faria com esse 
pouco tempo que lhe resta? Não encontrei 
um único exemplo que tivesse referido  
o tempo de trabalho como fazendo parte 
da lista de prioridades perante tal desafio. 
Então, por que razão a vida profissional 
é, tantas vezes, entendida como o horário 
nobre das nossas vidas? Porque é que  
a colocamos à frente de tudo? A resposta 

Despeça-se 
já!

é dolorosa. “Há que pagar as contas no 
final do mês...”. Está confirmado. Somos 
escravos. Prisioneiros por dívidas sem dar 
por isso. E esta é uma condição que nos 
leva a perder o rumo do bem-estar também 
nas organizações. 
A sociedade baseada na crença irracional 
de “trabalhar por trabalhar”, reconhecendo 
que a maior parte dos empregos em pouco 
engrandecem o ser humano, afasta-nos de 
uma ideia de propósito, significado, iden-
tidade, realização, criatividade, autonomia, 
e, consequentemente, do bem-estar. Este 
último está demasiado distante dos locais 
de trabalho. Por exemplo, desde 2014 que  
a Gallup tem alertado para o facto de a gran-
de maioria dos norte-americanos (E.U.A.) 
não sentirem que o trabalho lhes propor-
ciona envolvimento de propósito integral. 
Segundo David Graeber, da London School 
of Economics, citado pelo site World Eco-
nomic Forum2, muitos são os funcionários 
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que consideram as suas tarefas do dia a dia 
de trabalho desnecessárias, trazendo-lhes 
avultados danos morais e espirituais. Aliás, 
ainda há poucos dias, a propósito do Dia 
Internacional da Felicidade questionei se 
a maioria dos portugueses não seria feliz 
no local de trabalho. Então por que há 
cada vez mais pessoas a necessitarem de 
um trabalho para 
serem felizes? Não 
obtive resposta...
O tecido empre-
sarial está doente. 
E com isso o bem-
-estar esvai-se. Rut- 
ger Bregman, histo-
riador, considera que a falta de sentido na 
grande parte dos empregos se tornou um 
dos maiores tabus dos tempos modernos, 
propondo o fim da atual definição de tra-
balho humano. Em alternativa sugere um 
rendimento incondicional3. 

O FIM DO EMPREGO 
COMO OBRIGAÇÃO  
SOCIAL
Não será a Inteligência Artificial que ficará com 
os nossos empregos. É o próprio modelo de 
trabalho contemporâneo que está esgotado. 
Relembro Agostinho da Silva. Ele defendia 

que o ser humano 
não foi feito para 
trabalhar, mas sim 
para criar. Para que 
isso seja possível, 
todos terão de de-
sempenhar tarefas 
concretizadoras de 

sentido nos seus empregos. Quem tiver 
dúvidas sobre isto poderá ler sobre Ikigai. 
Segundo esta filosofia japonesa, um dos 
erros mais comuns na sociedade atual está 
em definir o ser humano numa perspetiva 
utilitarista, ou seja, neste caso através da 

2https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/10155086297901479/
3Em Portugal, rendimento básico incondicional. 

“O tecido empresarial  
está doente. E com isso  
o bem-estar esvai-se.” } }

alienação pelo trabalho. Aqui, a proposta 
é o fim do emprego visto como obrigação 
social. Os seguidores do Ikigai buscam 
no trabalho a humanidade, a exigência 
de sentido pleno e de satisfação no que  
o emprego nos proporciona. 
Com o intuito de uma vida significativa  
e com elevado sentido existencial, na pro-
cura da transformação e da realização do 
nosso potencial humano, como poderemos 
aplicar esta filosofia? Pelas perguntas cor-
retas! Primeira: O que é que gosto mesmo 
de fazer? Segunda: Poderei vir a ser uma 
referência nessa área? Para o Ikigai, esta 
pergunta não está ligada àquilo a que no Oci-
dente chamamos sucesso ou reconhecimento 
exterior. Aqui, eles referem-se ao sentido da 
excelência e grandeza nesse desígnio. Terceira 
pergunta: Posso ser pago para o fazer? Para  
o Ikigai é fundamental fazer o que se ama 
com excelência, pois só assim estaremos  
a cuidar de nós próprios e dos outros, capi-
talizando esse talento rumo ao bem-estar de 
uma equipa. Quarta e última pergunta: Terá 
isso um resultado positivo na construção de 
um mundo melhor para todos?
Para que todos sejam, efetivamente, os ativistas 
da mudança dentro de uma organização, 
aconselho o investimento em metas com-
partilhadas entre os elementos da equipa  
e da comunidade envolvente. Com tal ali-
nhamento de trajetória pessoal e profissional, 
expandimos a visão de propósito comum 
de uma comunidade. Ainda deveremos 
patrocinar a cultura da cooperação, nunca  
a da competição, gerando sinergias através de 
comunicação empática, não violenta. Lembre-
-se: sempre que não aprendemos uns com os 
outros, quando não cooperamos, sofremos.  
E isso é tudo menos bem-estar.
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