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A globalização parece ter feito o mundo girar mais rápido. Para acompanhá-lo, as pessoas 
aceitam cada vez mais viver em ritmo acelerado, inclusive na esfera profissional. A acirrada 
concorrência do mercado, aliada à pressão por resultados rápidos, faz com que todos 
procurem demonstrar capacidade para as muitas tarefas do dia-a-dia, mesmo que isso resulte 
em longas e estressantes jornadas diárias. No entanto, mostrar serviço além do esperado nem 
sempre é sinônimo de produtividade e bons resultados.  
 
Trabalhar por dez horas ao dia já é considerado comum por grande parte dos executivos, cuja 
jornada costuma ultrapassar 12 horas em períodos críticos. O problema apontado costuma ser 
o mesmo: não ter hora para sair. Em meados deste mês, o governo de Barcelona apresentou 
uma pesquisa sobre os danos físicos e emocionais de uma jornada de mais de 40 horas. De 
acordo com os cientistas, os homens tendem a ter distúrbios no sono, enquanto mulheres 
mostram sintomas como hipertensão, ansiedade, aumento da probabilidade de fumar e 
insatisfação geral.  
 
A produtividade também é afetada pelo prolongamento das atividades profissionais. Quando o 
mal é inevitável, a saída apontada por executivos e consultores é recorrer a pausas sempre 
que se sentir esgotamento físico ou mental. Vladimir Valladares, diretor executivo e consultor 
em processos e qualidade da V2 Consulting, destaca a relação entre criatividade e momentos 
de ócio. “Muitas vezes, é preciso desconectar-se para perceber a solução de um problema. 
Quando o profissional está preso ao operacional, perde massa crítica para analisar formas mais 
eficientes de realizar sua atividade”, explica.  
 
PASSEIOS. Marisa Boueri, proprietária da rede de multimarcas de lingeries Lahiz, conseguiu 
tornar até mesmo as pausas produtivas. Quando está muito estressada e dispõe de um 
mínimo de tempo, opta por sair do escritório para dar um passeio de cerca de meia hora pelo 
calçadão do Leblon, onde fica a sede da empresa. Dessa forma, pode ver vitrines, analisar 
tendências de cores e cortes. Não é raro acabar os passeios com inspirações novas para as 
próximas compras da empresa.  
 
Marisa cuida do setor de compras das oito lojas da rede e precisa estar sempre antenada com 
lançamentos, buscando peças sazonais e outras sempre procuradas por consumidoras. Além 
disso, trabalha em casa nos afazeres domésticos e com os filhos. A empresária atribui a alguns 
cuidados a qualidade de vida de que dispõe, apesar da jornada tripla. “Nunca trabalho menos 
de oito horas por dia. Instalar a empresa em um escritório perto de casa não era opção, a meu 
ver, mas necessidade. Além disso, escolhi um espaço em cima da escola das crianças. Assim 
não perco tempo com trânsito”, diz.  
 
Praticar exercícios físicos também é apontado por Marisa como indispensável. Em função da 
licença-maternidade de uma das supervisoras de loja, ela está ainda mais sobrecarregada, o 
que a obrigou a sair da academia de ginástica. “Era um momento precioso e bastante lúdico, 
pois era o tempo em que pensava em qualquer coisa, menos em trabalho. O relacionamento 
com as pessoas ali era ameno, bem diferente do estabelecido em um ambiente profissional”, 
explica.  
 
A empresária presencia também jornadas extensas cumpridas pelas funcionárias das lojas de 
lingerie, principalmente em períodos aquecidos, como o fim de ano. Marisa costuma 
recomendar paciência às vendedoras, já que o contato direto com o público ocasiona alguns 
momentos desagradáveis, inclusive quando a funcionária já está esgotada.  
 
“Desde que não seja por um tempo prolongado demais, há sempre a euforia de se estar 
vendendo. As jornadas longas só acontecem em épocas aquecidas e há o alento de que vai 
acabar. O sufoco tem data de validade, dando a sensação de valer a pena”, avalia. A 
possibilidade de ganhos também incentiva o trabalho incessante em outros setores além do 
comércio. No entanto, Fátima Guimarães, consultora do Idort e sócia da Tendência 
Consultoria, descarta a relação direta entre horas extras trabalhadas e relevância nos projetos.  



 
“É preciso ter a consciência que estar ocupado não significa ser eficiente. O profissional deve 
fazer uma análise crítica do seu dia, para planejar as pausas e numerar as atividades que 
finaliza nesse tempo”, explica. A consultora destaca ainda as interrupções sem pertinência 
como inimigas da produtividade. Para ela, a tecnologia pode tornar-se vilã, quando o 
funcionário não souber utilizar os recursos de forma inteligente. “Melhor do que tentar ser 
produtivo em um período extenso de tempo é fazer o tempo mais produtivo”, conclui Fátima.  
 
PRAZOS. Para não tornar-se escravo da tecnologia, Roberto Amarante, diretor da agência 
publicitária Unlike, dispensa a portabilidade de seu laptop quando vai para casa. Deixar o 
computador no trabalho, inibe a tentação de checar e-mails fora do expediente. No fim de 
semana, não é diferente. O executivo explica serem comuns as dez horas diárias de trabalho. 
Quando projetos estão próximos da data de entrega, não são raras as viradas de noite na 
empresa. “Em propaganda, os prazos determinam as jornadas longas, porque os clientes 
costumam segurar as informações dos projetos até o último instante com medo de vazamento 
para a concorrência”, explica.  
 
Independentemente do número de horas trabalhadas, Amarante não descarta as atividades 
físicas. É nesse momento que desliga do ambiente corporativo e refresca a cabeça. Já durante 
a jornada, a descontração fica mesmo por conta das pausas. “Procuro parar em grupo, para 
conversar sobre amenidades e desligar um pouco”, revela.  
 
João Marcelo Sobral, que organiza leilões na galeria de arte TNT, prefere usar o tempo de 
descanso para caminhar no calçadão. Ao retornar para o trabalho, garante ter o rendimento 
melhorado. Opto sempre por fazer duas pausas. Quando passo o dia inteiro muito focado nas 
minhas atividades, começo a embaralhar tudo e a margem de erro aumenta. Nessa hora, 
geralmente, decido parar tudo e só retornar no dia seguinte”, explica Sobral.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 fev e 1, 2 mar. 2008. Carreiras, p. B-
20. 


