




está em casa e deveria desfrutar a família, mesmo quando
supostamente não deveria estar fazendo nada, bem-vin-
do: você faz parte de uma cansada, altruísta e bem remu-
nerada elite mundial. No passado você seria chamado de
workaholic, mas hoje em dia você não passa de um execu-
tivo normal, um entre milhares no mundo todo que dorme
(tarde) e acorda (cedo) pensando nos problemas da empresa.

Os americanos usam a expressão 24x7 para falar
dessa jornada ininterrupta dos que estão plugados 24 horas
por dia, durante toda a semana, aos eventos de suas compa-
nhias. Os executivos, principalmente os mais graduados,
deixaram de ver suas casas como um refúgio tranqüilo a
ser desfrutado com a família. As novas tecnologias, como
o celular e o BlackBerry, destruíram o muro que separava
a vida privada do trabalho. A consulta aos e-mails antes de
dormir e logo depois de acordar foi incorporada aos costu-
mes modernos. As conversas ao celular para tratar de ne-
gócios em horários de descanso, antes vistas como incon-
venientes, passaram a ser aceitas. São os frenéticos tempos
da globalização. Movida pela tecnologia, ela está gerando
um impacto na experiência do tempo somente comparável
à reinvenção da noção de hora pelos mon-
ges beneditinos no século 16, para ordenar
a vida monástica. "Os computadores não
são apenas ferramentas, eles são a pró-
pria orientação do tempo", afirma o eco-
nomista americano Jeremy Rifkin, autor
do livro Time Wars ("Guerras do tempo").
"Ao introduzir o ritmo do nanossegun-
do (bilionésimo de segundo), eles marcaram
um ponto de virada na maneira como
as pessoas se relacionam com o tempo."

Um levantamento da consulto-
ria Korn/Ferry com 2,3 mil executivos
do mundo inteiro revelou que 81% es-
tão acessíveis 24 horas por dia por meio
de equipamentos eletrônicos. "Para al-
guns executivos, trabalhar 24x7 não é
mais uma metáfora, mas uma realidade.
Essa é uma das grandes mudanças de

nosso tempo", disse a Época NEGÓCIOS o psicólogo so-
cial americano Robert Levine, um estudioso da manei-
ra como as pessoas se relacionam com o tempo e autor do
livro A Geography ofTime ("Uma geografia do tempo"),
publicado pela editora americana Basic Books. "Para os
que estão envolvidos com transações internacionais, de-
cisões são tomadas mesmo enquanto dormem. Não há
um período de trégua para esses profissionais", afirma.

O celular foi o primeiro equipamento a tumultuar
a antes metódica e previsível vida dos executivos. Nos últi-
mos anos, recebeu a ajuda do BlackBerry, um celular turbi-
nado com capacidade de receber e enviar e-mails. Inventado
em 1999, o aparelho explodiu nos países desenvolvidos em
2004 e chegou ao Brasil no ano seguinte. As companhias o
consideram atualmente um instrumento básico para seus
funcionários mais graduados. Um episódio ocorrido recen-
temente no Brasil mostra a importância que esse aparelho
adquiriu no dia-a-dia corporativo. A diretoria de uma ins-
tituição financeira resolveu distribuir BlackBerries a seus
colaboradores. Por temer as idiossincrasias da lei trabalhis-
ta brasileira, o departamento jurídico houve por bem tomar
precauções contra os riscos dessa decisão: pediu para que
cada funcionário assinasse o compromisso de que não usa-
ria o aparelho nas horas de folga. A orientação, obviamente,
foi feita para ser ignorada. O sucesso do BlackBerry (marca
do fabricante canadense Research in Motion que também é
usada para designar os aparelhos de outras companhias), é

O ASSOBERBADO
ROGERINGOLD, presidente da consultoria Accenture no Bra-
sil, ainda se admira com as mudanças que a tecnologia e a economia
global impuseram a sua rotina. "O celular transformou meu carro
numa extensão do escritório", diz. "Antes ouvia música quando voltava
para casa. Hoje participo de conferências telefônicas." Nas férias - são
duas semanas de descanso no meio do ano e duas em dezembro - ele
continua acessível aos problemas da empresa. No ano passado, quan-
do descansava com a família na Sicília, Itália, levou um susto ao ser
acordado à IfaSO com o toque do celular. "Fiquei com medo que fosse al-
gum problema de família. Era apenas um colega americano querendo
informação sobre um orçamento", diz. "A tecnologia agilizou nossas
vidas, mas criou uma demanda maluca. Qualquer um pode acessá-
lo em qualquer lugar." Afirma que é preciso se organizar para tentar
viver de forma saudável num mundo sern fronteiras entre trabalho e
vida privada. Por isso, evita ler e-mails à noite para não perder o sono.

uantas horas você trabalha por dia?
Ou, posto de outra forma, quantas ho-
ras por dia você está à disposição de
sua empresa? Se você é daqueles que
está conectado ao trabalho mesmo
nos fins de semana, mesmo quando







tamanho que virou até nome de doença. O "polegar de Black-
Berry", caracterizado por fortes dores nesse dedo, atinge
as pessoas que utilizam continuamente computadores de
mão, problema identificado pela Associação Americana
de Fisioterapia. "Levo o BlackBerry para todo lugar. É im-
prescindível, mesmo no fim de semana", afirma o paulis-
tano Moses Dodo, que dirige em Manhattan as operações
em todo o continente do banco alemão WestLB. "A família
às vezes reclama, mas não há o que fazer. Acabou a divisão
entre vida pessoal e trabalho", diz o executivo de 47 anos.

Junto com as novas tecnologias, a economia globali-
zada ajudou a virar a vida dos executivos de ponta-cabeça.
O esforço para conquistar espaços no mercado internacional
exige que as companhias se espalhem por diversos fusos
horários. Executivos, clientes e fornecedores conversam
entre si de acordo com as conveniências de seus negócios e
não de suas vidas particulares. Uma conference call com
participantes em Hong Kong, Berlim e São Paulo acontece
necessariamente num horário inconveniente para a maio-
ria - mas as pessoas ouvidas durante esta reportagem não
se queixam nem se rebelam contra isso. Encaram as agruras
do horário e a corrosão da privacidade como ossos do ofício.

Está em curso, claramente, uma revolução no
tempo das empresas e de seus profissionais. A economia
conectada e global exige que o executivo não somente tra-
balhe mais, às vezes em horários inusitados, como tam-
bém realize várias tarefas simultaneamente. Nas reuni-
ões corporativas, os participantes dividem suas atenções
entre a discussão dos colegas, a checagem de e-mails no
BlackBerry e o envio de SMSs (os torpedos de celular), com
as mãos convenientemente colocadas embaixo da mesa.
É um cenário novo, e muita gente se dedica a entendê-lo.

O FLEXÍVEL
JOSÉ ANTÔNIO SCODIERO, vice-presidente de marke-
ting para a América Latina da / MD, fabricante americana de chips, se

« mantém em prontidão - disponível para a matriz 24 horas ao dia. "É o
preço a pagar pelo cargo", afirma. Tempos atrás, ele planejou desfrutar
o fim desemana com a mulher e os três filhos num hotel-fazenda no
interior de Minas. Mal chegara lá, foi informado de que a companhia
havia adquirido uma rival. Cabia a ele a divulgação do fato no Brasil.
Scodiero passou o sábado trocando e-mails com diretores da AMD. Na
noite de domingo, já em Belo Horizonte, participou de uma conferên-
cia telefônica com dirigentes nos EUA e na Europa. No dia seguinte,
conversou com os jornalistas em São Paulo, onde trabalha. "Em outras
ocasiões, a tecnologia compensa esses imprevistos", diz Scodiero. "Ou-
tro dia deixei a empresa às 16 horas, com celular e BlackBerry ligados,
e assim pude acompanhar um evento dos meus filhos na escola."

Edward Hallowell, um ex-professor da Harvard Me-
dicai School, compara esse estado de concentração titubean-
te a jogar tênis com duas bolas. Afirma que o salto de uma
tarefa para outra não apenas diminui o rendimento profis-
sional das pessoas como pode provocar transtornos como
déficit de atenção, distúrbio no qual é especialista. Hallowell
acredita que as pessoas fazem mais do que podem e, dessa
forma, perdem a habilidade de pensar em profundidade.
Um estudo da Universidade da Califórnia constatou que atu-
almente os profissionais levam em média apenas 11 minutos
até que se distraiam de uma tarefa. A soma dessas interrup-
ções consome em média duas horas de cada dia de trabalho.

A BAGUNÇA PERFEITA
A pergunta inevitável é: por que as empresas acei-

tam a queda de produtividade de seus colaboradores. Não
seria mais sensato impedir que façam várias tarefas ao mes-
mo tempo? O escritor David Freedman, um estudioso do
assunto e autor âeAPerfectMess ("Um bagunça perfeita"),
recém-lançado nos Estados Unidos, afirma que essa ques-
tão não faz mais sentido. A conexão eletrônica ininterrupta
entre fabricantes, fornecedores, vendedores e clientes impõe
essa nova realidade. As demandas sobre as empresas e os
seus profissionais deixaram de ser lineares: vêm de todos
os lados e exigem respostas imediatas. A possibilidade de
um funcionário trancar-se numa sala para se dedicar a um
único projeto durante semanas, enquanto outros problemas
aguardam na gaveta, é coisa do passado. Até porqui ^e-
cessidades dos negócios mudam a toda hora, o ciclo ij /ida
dos produtos é curto e as inovações pipocam numa veloci-
dade espantosa. Por tudo isso, a prioridade deixou de ser a
conclusão de uma tarefa no menor tempo possível, para que

então se possa começar outra atividade. A
realização de várias empreitadas simultâ-
neas é a nova exigência do mercado. O en-
xugamento ocorrido dentro das empresas
nos últimos anos reforçou essa tendência.
Houve uma redução nos cargos de che-
fia, o que significa mais responsabilida-
des para um menor número de pessoas.

O mundo estafante do trabalho
24x7 não significa que os executivos pre-
cisem obedecer cegamente a todas as
suas imposições. Ainda que a realização
de tarefas simultâneas seja uma deman-
da da nova economia, os especialistas
em administração do tempo acreditam
que é preciso saber separar o que de fato
é importante do que deve ser ignorado.
Avaliam que os líderes se dedicam com
freqüência a coisas de pouca monta. Uma



pesquisa da Marakon Associates calculou que 80% do tem-
po de um dirigente é dedicado a assuntos responsáveis por
menos de 20% do resultado de uma organização. A caixa
de e-mails de um executivo é uma amostra do desperdício
de energia. Costuma ser ocupada com consultas de colegas,
atas de reuniões e outras coisas de pequena importância.
Poucas mensagens tratam de questões fundamentais, que
afetam os resultados da companhia. "Muita gente perde
tempo com assuntos que não são estratégicos. Tento res-
ponder apenas aos e-mails realmente importantes. Evito
gastar tempo com bobagens", afirma o vice-presidente-
executivo da Samsung, José Roberto Ferraz de Campos.

DISCUTIR NA MADRUGADA
Os executivos modernos sabem que não é mais pos-

sível sonhar com a construção de um novo muro que sepa-
re a vida privada do trabalho. É uma luta inglória contra
os avanços tecnológicos. Eles também entendem que não
adianta reclamar quando é
preciso discutir na madru-
gada uma questão urgen-
te com um interlocutor do
outro lado do mundo. Mas
acham, em sintonia com os
conselhos dos especialistas
em administração do tem-
po, que é possível impor pe-
quenos limites entre a casa
e o trabalho que ajudem a
manter a cabeça fresca e a
preservar o convívio com
a família. A brasileira Sil-
via Lagnado, responsável mundial pela área de produtos
para culinária e alimentos resfriados da Unilever, já con-
segue desligar seu BlackBerry aos domingos. "No começo,
achei o aparelho uma delícia. Fiquei até um pouco viciada,
checando os e-mails o tempo todo. Agora estou normal",
afirma a executiva, mãe de dois pré-adolescentes. "No últi-
mo domingo, dei uma escorregada, chequei meus e-mails à
noite e me arrependi. Alguém me mandou uma mensagem
de trabalho de que não gostei. Dormi mal", diz. Os execu-
tivos, conforme mostra o relato de Lagnado, ainda estão
aprendendo a lidar com a nova realidade do trabalho 24x7.
Domingos Bulus, presidente da White Martins, relata que
um dia levou uma bronca do filho por ter atendido o celu-
lar em casa para tratar de assuntos da empresa. "Pai, você
fica apenas 20% do seu tempo com a gente. Não é justo que
bem nessa hora fale de trabalho." Bulus concordou: gastara
minutos preciosos dedicados à família com uma longa con-
versa de pouco significado para a companhia. Hoje encer-
raria o bate-papo profissional de uma forma mais rápida.

O ESTRESSE NO
ALTO ESCALÃO
FAZ OS JOVENS
REAVALIAREM

SUAS AMBIÇÕES

O estado de espírito dos executivos ouvidos para esta
reportagem confirma os resultados de uma pesquisa publi-
cada pela. HarvardBusiness Review, na qual foram entrevista-
dos 1,5 mil profissionais escolhidos entre os mais bem pagos
dos EUA. De acordo com o levantamento, 35% dizem traba-
lhar mais de 60 horas por semana e 10% mais de 80 horas.
Apesar de afirmarem adorar suas atividades, 58% dos que
têm uma jornada extenuante reconhecem que o trabalho im-
pede uma relação mais sólida com os filhos. Ou seja, os pro-
fissionais bem-sucedidos têm enorme satisfação por estar
bem colocados na carreira, com uma vasta gama de respon-
sabilidades e, é óbvio, salários elevadíssimos, mas sabem que
pagam um preço alto por tudo isso, que precisa ser atenuado.

Ao mesmo tempo que um número crescente de exe-
cutivos sêniores se dedica ao trabalho ininterrupto, ganha
força o coro dos que defendem a importância do equilíbrio
entre vida privada e profissional. Hoje, os cursos de admi-
nistração incluem no currículo discussões sobre responsa-

bilidade social e qualidade
de vida. Essa preocupação é
forte principalmente entre os
profissionais iniciantes. Um
estudo da Wharton, escola
norte-americana de negócios,
mostra que o preço elevado
pago por ocupantes de cargos
com grande responsabilida-
de faz com que um número
cada vez maior de profissio-
nais reavalie o seu conceito
de sucesso. A organização
não governamental Fami-

lies and Work Institute, de Nova York, entrevistou 100 exe-
cutivos de dez multinacionais. Entre esses líderes, 21% dos
homens e 34% das mulheres disseram que reduziram suas
aspirações profissionais. Desses, dois terços afirmaram que,
se mantivessem seus objetivos anteriores, os sacrifícios que
teriam de fazer em sua vida pessoal seriam elevados demais.

O sinal é claro e as companhias parecem ter desper-
tado para o fato de que perdem talentos ao não se preocupa-
rem com a qualidade de vida de seus profissionais. Muitas
já oferecem a eles a escolha dos horários mais convenientes
para a entrada e saída. Nos EUA, mais de 40% da mão-de-
obra tem acesso a esse benefício, o chamado horário flexível,
e de acordo com as pesquisas essa parcela está mais satisfeita
com a vida familiar do que a outra. Uma medida ainda mais
relevante, a permissão para o trabalho em casa ou nos clien-
tes, está sendo adotada pelas corporações. Na IBM, 40% dos
330 mil funcionários aderiram ao programa. Tudo leva a
crer que o trabalho ininterrupto deve ficar restrito aos níveis
mais elevados da hierarquia, onde parece ser inevitável.
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