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Líderes que sabem como doar seu tempo
Há alguns anos, Margaret Barrett recebeu de um colega
da Intel Corporation um exemplar do livro Dar e receber,
de autoria de Adam Grant, da Wharton. O livro mudou sua
vida. Com sua empatia típica, Barrett notou pela posição
do marcador de páginas que o colega não havia terminado
a leitura, e então sugeriu que ele acabasse de ler antes de
emprestar. Ela já estava com o livro nas mãos, mas ele o
apanhou de volta, abriu uma página e apontou-lhe um trecho
dizendo: “Você precisa ler isto”. Quando ela leu, entendeu por
quê. De repente, muitas das dinâmicas de sua vida pessoal e
profissional ficaram claras.
“Comecei a andar com a cabeça um
pouco mais erguida”, lembra Barrett.
“O livro me ajudou a ter certeza de que
minhas contribuições eram valiosas.
Na luta diária em que estava envolvida
isso era, na verdade, bastante raro e
importante.”
Como doadora nata, Barrett se
sentia compelida a dividir seu tempo,
energia e conhecimento com outras
pessoas. Mas esse instinto nem sempre
a beneficiou profissionalmente como
especialista em decisão. “Contratação,
promoção, todos os mecanismos —
toda a infraestrutura está desenhada
para pessoas que se autopromovem e
são assertivas”, diz ela. Os receptores
contribuem para incendiar a competitividade da corporação. Mas eles podem
tornar a vida dos doadores extremamente difícil.
Esse conceito não é estranho para
Barrett. Certa vez ela preparou uma
apresentação e depois viu um colega
expor o trabalho como se fosse ele o
autor, dando a impressão de que ele
era o especialista. No passado, colegas
a bombardearam com pedidos de
informação, conexões e coaching. Para
muitas pessoas com quem trabalhou,
ela e colegas igualmente generosos
foram considerados “capachos.”
No entanto, doadores como Barrett
estão entre os melhores funcionários
das empresas. Sua inclinação sincera
para ajudar os outros a progredir e
partilhar gratuitamente sua expertise
pode levar a vitórias nas organizações
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colaborativas interconectadas atuais.
Como consequência, os doadores
são mais solicitados a participar de
equipes e projetos. Muitas vezes esse
padrão se repete em casa, onde cônjuge, familiares e amigos bebem da fonte
de generosidade dos doadores.
Até a fonte secar e a energia da
doação se esgotar. Foi exatamente o
que aconteceu com Barrett.
“Esgotamento da generosidade”: é
assim que Adam Grant e seu colega
Reb Rebele chamam esse fenômeno.
Eles descobriram que, embora seja
bom doar tempo, energia e intelecto
no trabalho, não é bom ser totalmente
abnegado. Sua pesquisa mostra que os
doadores mais efetivos fixam limites
para a própria generosidade. Os doadores que não fazem isso se esgotam.
Acabam prejudicando a si próprios —
e àqueles que querem ajudar.
A HBR conversou com alguns líderes
seniores e com profissionais que foram
entrevistados por Grant e Rebele. Muitos se sentem exaustos com as constantes solicitações de ajuda. Mas com
o passar do tempo eles aprenderam a
encontrar formas de minimizar o ônus
de ajudar os outros e ao mesmo tempo
aumentar o impacto de sua doação.
Brad Feld, empreendedor e
investidor na fase inicial do Foundry
Group, lembra o momento em que foi
atingido pelo esgotamento de generosidade. Ele tinha acabado de chegar a
Nevada para uma grande convenção

de tecnologia. “Duas horas depois de
chegar a Las Vegas”, ele recorda, “eu
estava no meu quarto no hotel com a
porta trancada, as luzes apagadas, e
um travesseiro sobre a cabeça. Eu não
estava conseguindo lidar com o que
estava acontecendo.”
Aquele foi o começo de seis meses
de depressão, que Feld atribui, em
boa parte, à sua natureza de doador.
Antes disso, ele tinha seguido quase religiosamente o mantra dar em
primeiro lugar. Tutorar e conectar
jovens empreendedores na indústria
de tecnologia foi durante muito tempo
útil para ele. Procurar e oferecer ajuda
é essencial para fazer as startups
decolar. Mas a depressão de Feld lhe
ensinou algo inesperado. Ele percebeu que seu comportamento estava
tornando “insustentável sua filosofia
subjacente havia um bom tempo”.
O fenômeno do esgotamento da
generosidade se tornou mais prevalente na era da internet, da comunicação instantânea e das redes de
contatos profissionais amplamente
disseminadas. “Se meu pai ainda estivesse vivo e me visse no meu escritório
hoje, ele diria ‘vocês estão malucos’”,
comenta Sarah Robb O’Hagan, rindo.
Mas a ex-presidente da Gatorade e
da Equinox afirma que os efeitos das
redes sociais hoje vão muito além da
simples gestão do tempo. “Nos últimos
dez anos as comportas foram abertas.
Só porque todos podem perguntar,
isso não significa que responder seja
produtivo.”
Essa foi a lição que O’Hagan, que
se autodescreve como “doadora
compulsiva”, aprendeu a duras penas.
Atualmente, fundadora da plataforma de mídia ExtremeYou, ela passou
pela experiência do esgotamento da
generosidade várias vezes ao longo da
carreira. Certa vez, numa viagem que
fez às pressas para atender uma
pessoa da família, ela se viu chorando no avião devido a um atraso na
decolagem.
“Você só pode se doar aos outros
se estiver completamente revigorado”,
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“Você faz mais pelos outros
quando tem tempo de
ser egoísta.”
— Sarah Robb O’Hagan,
fundadora da ExtremeYou.
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observa. “É como um banco. Se
você continua gastando dinheiro sem
equilibrar suas contas, provavelmente
acabará no vermelho. Você faz mais
pelo outro quando encontra tempo
para ser egoísta.”
Heidi Roizen, parceira operacional
da DFJ, empresa de capital de risco
do Vale do Silício, aprendeu a ser uma
doadora que se autoprotege — o tipo
que, segundo Grant e Rebele, é o mais
eficiente. Quando Roizen encontra
receptores gananciosos, ela se defende
se comportando como um “comerciante”, o que significa basicamente que ela
ganha pontos e espera reciprocidade.
Como Feld, Roizen trabalha no
mundo das startups de alta tecnologia,
onde os “pedidos” de ideias, conexões
e fundos são abundantes. “Eu me
refiro jocosamente a ele como doador
universal”, diz Roizen. Mas, como
Grant e Rebele mostraram, é preciso
ser seletivo sobre quem ajudar. “Você
não pode simplesmente dar, dar e dar”,
salienta Roizen.
Quando lhe pedem conselhos sobre
carreira ou apresentação a pessoas influentes, comenta Roizen, é importante
você salvaguardar seu tempo e proteger
as pessoas com quem se relaciona.
Você não quer destruir suas reservas
de energia e seu capital social. “Não
se trata apenas de gastar seu capital”,

observa ela. “Você está me pedindo para gastar também o capital de outros.”
O que Roizen faz? Primeiro, diz não.
(O sentimento de culpa finalmente
diminuiu, ela acrescenta.) Segundo,
impõe limites. “Não posso proferir cem
palestras por semana para alunos de
faculdades de administração”, comenta. Quando Roizen realmente vai
além de seus limites, ela faz isso muito
seletivamente, quando se trata de uma
causa que particularmente vale a pena.
E fala a sério quando diz não, e se
afasta de receptores insistentes. “Você
pode falar de forma educada”, ela

observa, “mas também precisa ser
firme: ‘não estou usando bem o meu
tempo, não vou mais fazer isso para
você’.”
Proteger-se contra pedidos desmedidos é uma coisa. Mas, para os doadores, o objetivo de dar é dar. Dizendo
de outra forma, faz bem para você e
faz bem para os outros.
Faz bem também às organizações.
Os gestores do alto escalão estão chegando à conclusão de que os doadores,
que contribuem para o avanço de
projetos importantes para a empresa
mesmo que não sejam diretamente
beneficiados, são seus melhores funcionários. As organizações precisam de
pessoas que compartilham livremente,
que têm visão do todo e que possuem
redes de contatos criadas para ajudar
os outros.
É por isso que John Rogers Jr., CEO
da Ariel Investments, se previne contra
doadores que se protegem muito. (No
entanto, ele reconhece o outro lado da
moeda: o altruísmo chega até o ponto
em que se torna contraproducente.)
As práticas de Roger de generosidade de longo prazo foram inspiradas em
seu passado. Ele foi criado em Chicago,
viu sua mãe participar de movimentos
de direitos civis, participou do conselho da Mobil Oil, Howard University e
Trans World Airlines.

“Você não está apenas usando o
meu capital. Você está me
pedindo que use também o
capital de outras pessoas.”
— Heidi Roizen,
sócia operacional da DFJ.
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“Manter a pontuação é realmente
um problema enorme no mundo
dos negócios e na vida em geral.”
— John Rogers Jr.,
CEO da Ariel.
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Mas sua predisposição para doar se
cristalizou durante os anos em que
participou da equipe de basquete
da Princeton jogando com o lendário
treinador Pete Carril.
“Ele martelava que não era você o
mais importante”, lembra Rogers, “era
a equipe, era ajudar seus colegas a
serem bem-sucedidos em quadra.”
Rogers viu exemplos claros de atitudes generosas que levaram a novas
oportunidades.
“Eu frequentei quadras de basquetebol e de beisebol, e todos falavam de
trabalho em equipe”, comenta Rogers.
“Mas, na verdade, não mudavam o comportamento. O treinador sabia como
mudar sua forma de pensar sobre a vida
e sobre os outros. Foi profundamente
impactante para mim, porque eu, como
filho único, tinha sido muito mimado.”
Nesses anos em que jogou basquete, Rogers aprendeu a usar uma
abordagem de “formação de equipe”
para ajudar os outros constituída de
três pontos. Primeiro, ele trata todos
os grupos e organizações em que trabalha como equipes, o que lhe impõe
alguns limites. Qualquer coisa que não
beneficie suas equipes provavelmente
não é a forma certa de investir tempo
e energia. Mas, uma vez dentro da
equipe, ele dá tudo o que tem.
Segundo, ele acredita que colegas
de equipe que compartilham valores
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compartilham também o trabalho mais
facilmente. Eles estão menos dispostos
a se cansar — “deixam pra lá” — quando estão muito ocupados ou quando
é muito oneroso levar alguma coisa
adiante por conta própria.
Terceiro, as equipes das quais
participa geralmente estão conectadas
(por exemplo, militam na mesma área
de filantropia ou de ações políticas),
por isso apoiam umas às outras, o que
amplifica seu impacto. Cada ato de
doação vai mais adiante.
Rogers sugere que para evitar o
esgotamento de generosidade é tão
importante encontrar formas de

amplificar sua doação quanto se proteger de doar em excesso. Afinal, observa ele, os doadores, em última análise,
são mais felizes e mais influentes que
os insaciáveis receptores.
“As pessoas que eu vejo como
infelizes são as egoístas que nunca
estão na sala — a sala onde o espetáculo se desenrola”, diz Rogers. “Outras
pessoas começaram a perceber isso
e dizem que se tivessem de tomar
alguma decisão difícil trabalhariam em
coisas difíceis, pois querem ter na sala
pessoas que estejam pensando em
como ajudar a atingir as metas comuns.
Pessoas que agem de forma egoísta
percebem tarde demais que perderam
essas oportunidades.”
Como Rogers, Mike Ghaﬀary, CEO
da Yelp, subsidiária da Eat24, herdou
dos pais seu impulso inicial para a
doação. Eles se sentiam revigorados
quando ajudavam as pessoas. Sua
veia de autoproteção foi herdada
também dos pais. Sua mãe, escaldada pelas experiências negativas com
parasitas, se preocupava que outros
pudessem se aproveitar dela se ela
desse demais.
Uma técnica que Ghaffary adotou
foi filtrar as solicitações. Logo no início
ele faz várias perguntas específicas que
o ajudam a descobrir o que as pessoas
realmente querem.

“As pessoas exageram quando você
começa a lhes dar novas oportunidades
e elas dizem ‘bem, eu simplesmente não
tenho tempo para isso’.”
— Mike Ghaﬀary,
CEO da Eat24.
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