
VIDA EXECUTIVA

Eles não têm
hora para nada
Eles passam meses sem folgar nem no fim de
semana. Depois se entregam com a mesma
compulsão a seus hobbies. São os bingeworkers

Quando atendeu o celular na
tarde do dia 20 de julho, uma
quinta-feira, o publicitário Sér-

gio Magalhães não estava no escritó-
rio. Era dia útil e Sérgio não estava
de férias, mas não tinha ido trabalhar.
Ele estava em Miami, no campo de
golfe do clube de Fisher Island, pre-
parando-se para iniciar uma partida.
Magalhães, de 32 anos, está longe
de ser um boa-vida. Dono de uma
agência de publicidade, a Centoe-
seis, ele diz trabalhar 18 horas por
dia quando está em fase de prepara-
ção de campanhas para seus clientes
- grandes marcas como Samsung e
Zorba. Nessa época, segundo ele,
sua vida profissional não tem pausas
nem nos fins de semana e feriados.
Em compensação, tira vários dias de
folga seguidos após o trabalho.

Existe um nome para gente que traba-
lha como ele, cunhado por um acadêmico
do Departamento de Recursos Humanos
da Henley Management School, da Ingla-
terra: bingeworkers, ou, em uma tradução
aproximada, trabalhadores compulsivos.
A palavra vem de um comportamento
comum entre ingleses, o bingedrinking
- passar dias sem beber, e então tirar
um dia para beber com empolgação e

Como vive um
bingeworker?
• Não aceita contratos longos
• Trabalha meses sem folgar
• Tira folgas longas para viajar
• Tem horários ultraflexíveis
• Busca satisfação, não salários altos

Tim Osborn Jones, da Henley Management School
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sem nenhum limite. Magalhães trabalha
compulsivamente e sem ser obrigado a
isso. Mas depois, quando folga, leva seu
hobby a sério. E dedica longas viagens à
busca de bons campos de golfe.

Os bingeworkers são um fenômeno dos
anos 2000. São cria de uma era em que
o trabalho intelectual vale mais que
qualquer outro e pode ser feito indivi-
dualmente, sem apego ao horário de ex-
pediente. Eles têm jornadas de trabalho
ultraflexíveis e não se incomodam em
varar as noites no escritório. Dizem não
sentir falta de descanso nos feriados e
fins de semana durante meses, enquanto
tocam projetos. Querem cultivar laços
fortes de comprometimento com o traba-
lho, desde que possam aplicar nele todos
os seus talentos. Buscam mais satisfação
pessoal que dinheiro.

"Trata-se de uma mudança de atitu-
des e valores culturais", afirma Tim Os-
borne Jones, o professor que detectou
o fenômeno. Bingeworkers não acre-
ditam em empregos para a vida toda,
não confiam na aposentadoria pública
e rejeitam a maneira como seus pais

viveram, presos a salário. O sucesso
profissional para eles tem outra cara.
Sabem que trabalharão mais horas por
dia e ao longo de mais anos que as ge-
rações passadas. Por isso, querem se
divertir. "Quem entra no mercado de
trabalho hoje com 25 anos sabe que vai
ter de trabalhar por 50 anos pelo menos
oito horas por dia. Como
eles podem abraçar essa
causa?", diz Jones.

A vida de um binge-
worker tem muito traba-
lho, mas não está limita-
da a essa dimensão - ao
contrário do que aconte-
cia com os workaholics,
os viciados em trabalho
típicos dos anos 80 e 90.
Quando os bingeworkers
tiram folga, exigem um padrão de sa-
tisfação pessoal tão alto quanto o que
buscam no trabalho. Fazem vários pe-
ríodos longos de pausa por ano e saem
pelo mundo atrás dos melhores lugares
para praticar seus hobbies.

Foi em busca de uma vida adaptada
a esse padrão que o curitibano Marce-

O fenômeno foi
detectado por

um especialista
inglês. "Trata-

se de uma
mudança de

atitude"

Io Karam, de 46 anos, pediu demissão
da consultoria em que trabalhava. Ele
diz que na época da demissão deixou
para trás uma renda mensal de quase
R$ 30 mil. "As pessoas me chamaram
de louco", afirma. Em sua nova car-
reira, ele dá treinamentos e palestras
sobre qualidade de vida para exe-

cutivos em companhias
como Volvo, Fiat e Itaú.
Muitas vezes, passa fins
de semana seguidos pre-
so ao trabalho. É nesses
dias que os executivos
têm tempo livre para ser
levados à prática de es-
portes radicais. Ele diz
ganhar por treinamento
o que recebia por um mês
de trabalho. Só que agora

não tem garantia de renda e trabalha
mais horas que quando era emprega-
do. Mesmo assim, considera sua vida
atual mais equilibrada. Pelo menos
quatro vezes por ano, Karam tira uma
semana para viajar pelo sul do país em
busca dos melhores pontos para fazer
rafting, trekking e escalada. ^
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ALMA LEVE
O consultor Felipe

Bindo, em um
templo hindu em

São Paulo. Ele
trabalha até cinco
meses sem folga.
Depois faz longos

retiros em templos
da religião hindu

vaishnava

Um estudo de Tim Jones em grandes
empresas mostra que o comportamento
de Karam está se tornando um padrão
entre altos executivos. Segundo ele, um
contrato tradicional de trabalho com be-
nefícios, bônus altos por desempenho e
horários fixos já não retém talentos em
uma empresa. Dos entrevistados, 56%
disseram que satisfação, incentivo dos
superiores, reconhecimento e possibili-
dade de desenvolvimento são mais im-
portantes que dinheiro para se manter
onde estão. Eles são o tipo de gente que
o mercado disputa e não precisa ficar
preso a arranjos insatisfa-
tórios. "As pessoas querem
retorno do investimento
emocional que depositam
no trabalho", diz Jones.
"Para reter talentos, as
empresas precisam esta-
belecer o que chamamos
de contrato psicológico."

Não é qualquer um
que pode se tornar um
bingeworker. Não é uma
questão de vontade. Em países desen-
volvidos, a tendência é que eles dei-
xem de ser exceção para virar regra.
No Brasil, o movimento já começou a
acontecer em algumas ilhas de excelên-
cia. São setores nos quais a competição
de cada profissional é com talentos glo-
bais. É o que ocorre com profissionais
de tecnologia da informação e consul-
tores empresariais. "São áreas em que
o capital intelectual é muito importante
para o negócio", afirma Dárcio Crespi,
diretor-geral da empresa de contratação
de executivos Heidrick & Struggles. "As

62

Trabalho sem
jornadas fixas
só dá certo em

carreiras em
que o capital
intelectual é o

mais importante

consultorias de gestão trabalham dessa
forma. O cliente quer o trabalho para
ontem, e as equipes são pequenas e de
alto capital intelectual", diz Crespi.

O consultor empresarial Felipe Bindo,
de 28 anos, aderiu ao estilo bingeworker
para manter em dia sua vida espiritual.
Os projetos em que ele trabalha na con-
sultoria Jai, de origem indiana, exigem
dedicação exclusiva durante até cinco
meses sem folgas. No intervalo entre
um projeto e outro, ele viaja para retiros.
Adepto da vaishnava, uma linha espiri-
tual hindu que conheceu em uma estada

de seis meses na índia,
Bindo tirou o mês de ju-
lho para encontrar seu guru
e "se renovar". Quando os
intervalos são mais curtos,
ele tira uma semana e vai
a Campos do Jordão, onde
há um templo dedicado a
essa prática.

Brasileiros que querem
aderir ao estilo de vida
bingeworker não devem

alimentar muita esperança, a menos que
estejam em um dos setores em que a
novidade já começou a aparecer. "No
Brasil, estamos discutindo se o patrão
deve ou não pagar o fundo de garantia
às empregadas domésticas. É uma dis-
cussão muito anterior", afirma Willian
Buli, especialista em recursos humanos
da consultoria Mercer. •
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O publicitário Sérgio Magalhães
jogando golfe: ele costuma viajar para Miami
para percorrer o campo de Fisher Island
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