
Esqueça as flores 
 
O estilo linha dura de Judith é recente. Começou em 2000, quando ela e três ex-colegas de 
faculdade fundaram a agência Mair und Andere. Em busca de eficiência, as sócias aboliram os 
novos cânones da gestão moderna e apostaram no conservadorismo. A experiência é contada no 
livro Schluss mit Lustig (Acabou a Diversão), lançado em dezembro de 2002 e já na sexta edição. 
Nesta entrevista a AMANHÃ, Judith comenta o resultado.  
 
O que a disciplina e a rigidez que você defende trouxeram de bom para a sua agência de 
publicidade, a Mair und Andere? 
Desde que começamos a trabalhar unicamente das 9h às 18h, nosso trabalho se tornou mais 
efetivo e nossos finais-de-semana têm sido livres. Minhas sócias são mulheres e, desde que 
começamos a usar uniformes, passamos a ser levadas mais a sério pelos chefes de outras 
agências de publicidade, que quase sempre são homens mais velhos. Além disso, a nossa relação 
com freelancers e trainees se tornou mais fácil, porque agora todos vêm para o escritório para 
trabalhar, e não para conversar ou tomar cafezinho. Ficou mais fácil instruí-los, já que criamos 
uma distância formal com eles. 
 
Os funcionários gostaram das mudanças? 
Eles ganharam mais tempo livre, e viram que conseguem isso quando trabalham de forma mais 
efetiva. Não temos mais que passar a noite no escritório para finalizar um trabalho.  
 
Por que você resolveu adotar essa disciplina? 
Quando fundamos a agência, em 2000, éramos como qualquer outra empresa do ramo. 
Começávamos a trabalhar pela manhã e seguíamos trabalhando a noite toda. Entretanto, logo 
depois de nosso primeiro projeto, estávamos todas exaustas e irritadas umas com as outras. 
Então decidimos que nosso jeito de trabalhar teria que mudar. A primeira mudança foi limitar 
nosso horário de trabalho entre as 9h e as 18h. Depois passamos a usar uniformes e aceitamos a 
idéia de que, no trabalho, estaríamos apenas para trabalhar. Rapidamente, vimos que esse era o 
jeito mais eficaz de fazer as coisas acontecerem. 
 
Por que, então, as suas idéias causam tanta polêmica? 
O livro causa polêmica porque quebra os valores da Nova Economia. Valores esses que levaram à 
derrocada das ponto.com, em 1999. O conservadorismo se tornou necessário novamente. A 
sociedade européia sabe que é hora de voltar às raízes. Além disso, eu e minhas sócias somos 
mulheres e temos 30 anos. As pessoas nos vêem no contexto da Nova Economia e, por isso, ficam 
abismadas quando percebem que, na verdade, somos conservadoras. 
 
No seu livro, você diz que o horário de trabalho flexível derruba as barreiras entre a vida pessoal 
e profissional. Tamanha disciplina seria a maneira de reerguer essa barreira? 
Nos últimos anos, o trabalho de tornou mais complexo e dinâmico. A esfera profissional se 
expandiu e tomou posse de muitas partes da esfera privada e de nosso tempo livre. Você tem de 
ficar no escritório até a madrugada, levar trabalho para casa... Do seu computador, você checa os 
e-mails do trabalho e, com o seu celular, você fica sempre ao alcance do seu escritório, mesmo 
que fora do horário comercial. E tudo isso é feito sem que você seja remunerado, é claro. Tenho 
recebido vários cartões de visita que trazer o número de celular de clientes e parceiros de 
negócio. Mas por que eu precisaria ligar para o celular de uma pessoa, senão para importuná-la 
quando não está trabalhando? O celular serve para que se consiga falar com a pessoa a qualquer 
hora, mesmo que em um domingo, durante um almoço com a família e os filhos. Na prática, 
oferecer o número de celular é um desrespeito pela própria vida privada. Por isso, delimitar um 
horário rígido de atividades profissionais é uma maneira de impedir que o trabalho se intrometa 
na vida pessoal. É uma forma de dizer: "não, eu não estou sempre à disposição do escritório". 
Nem sempre isso é fácil. É óbvio que não paramos de trabalhar se um projeto precisa ser 
finalizado. Ninguém vai chegar para o cliente e dizer "desculpe, nós temos que ir para casa às 
18h". Mas, felizmente, trabalhar além das 18h se tornou uma exceção por aqui.  



 
Mas tanta disciplina não prejudica a motivação dos funcionários? 
Trabalhar unicamente entre as 9h e as 18h motiva os funcionários. Eles sabem que, com 
concentração e eficiência, eles terão mais tempo livre e fins-de-semana livres. Nossos 
funcionários sabem que nós confiamos neles e que tentamos tornar o ambiente de trabalho o 
mais confortável possível. Nós gostamos de fins-de-semana sem trabalho e queremos que nossos 
empregados tenham os mesmos privilégios. 
 
Quer dizer que o chefe durão ajuda a reduzir o estresse? De que maneira isso é possível? 
É perigoso se o trabalho e o tempo livre se misturam. Se meu chefe, indiretamente, organiza toda 
a minha vida, desde o horário em que tomo o café da manhã até o momento em que posso ir à 
academia de ginástica... Aí sim, trata-se de um sistema totalitário de trabalho. Não queremos 
isso. Queremos que as próprias pessoas sejam chefes de seu tempo livre. É absurdo impor o 
trabalho como substituto do lar, como símbolo de status ou algo que traga auto-realização ou 
diversão. Trabalho é apenas trabalho. 
 
É verdade que você proíbe objetos de decoração na sua agência como forma de estimular a 
concentração dos funcionários? Recentemente, a revista Der Spiegel descreveu sua agência como 
um lugar austero e pouco agradável... 
Em primeiro lugar, achamos que nossa agência é bonita e convidativa. Aliás, é uma agência como 
qualquer outra, não há nada de especial nela. Mas não colocamos fotos de namorados em nossa 
mesa de trabalho, tampouco cultivamos plantas e flores. Em vez disso, preferimos usar nosso 
horário de trabalho para trabalhar. O ambiente da nossa agência é belo e estimulante, e ninguém 
aqui discorda disso - exceto a Der Spiegel, talvez. 
 
Como estão as vendas do seu livro, Schluss mit Lustig? 
Neste momento, meu livro está na sexta edição aqui na Alemanha. Acabamos de traduzí-lo para o 
holandês. Mas estou procurando uma empresa ou editora que esteja disposta a publicá-lo em 
inglês, já que a demanda nesse idioma é bastante grande. 
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