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Para evitar distração, companhias instituem reuniões ‘laptopless’, sem computadores, Blackberries 
ou celulares  
 
Como terra natal da tecnologia, o Vale do Silício tem mais cacarecos per capita do que qualquer 
outro lugar do planeta. Mas, mesmo lá, estar sempre conectado online pode ser um ponto 
negativo. 
 
Frustrados com trabalhadores distraídos plugados em seus apetrechos eletrônicos durante 
reuniões de negócios, um número crescente de empresas está se tornando “laptopless”: estão 
proibindo a entrada de laptops, Blackberries, iPhones e quaisquer outros equipamentos pessoais 
em seus encontros. 
 
Reuniões nunca foram populares no Vale do Silício. Engenheiros preferem escrever códigos a falar 
sobre eles. Ao longo dos anos, as empresas têm criado maneiras inovadoras de impedir seus 
funcionários de perder tempo e entediar-se. Algumas até eliminam as cadeiras, para que todos 
falem rapidamente - já que estão em pé. 
 
Mas com laptops cada vez mais leves e smartphones cheios de recursos, as pessoas passaram a 
fazer mais contato visual com suas telas do que com outras pessoas. A prática tornou-se tão 
prejudicial que Todd Wilkens, da companhia de design Adaptative Path, escreveu no blog 
corporativo que estava começando uma “guerra contra o CrackBerry”. Segundo ele, os eletrônicos 
portáteis tornaram reuniões e sessões de trabalho em grupo muito difíceis.  
 
“Laptops, Blackberries, Sidekicks, iPhones e similares impedem as pessoas de estarem 
completamente presentes”, escreveu Wilkens. Por isso, sua empresa passou a pedir que os 
funcionários deixassem os laptops em suas mesas. Celulares e smart phones são colocados em 
uma caixa durante a reunião. “Foi preciso tempo, mas as pessoas se convenceram de que 
produziam mais interagindo.” 
 
Não é que as pessoas tenham déficit de atenção. Linda Stone, executiva de software que atuou na 
Apple e na Microsoft, chama o comportamento de “atenção parcial contínua”.  
 
A sempre crescente velocidade e capacidade dos equipamentos permitem aos empregados 
alternar rapidamente as tarefas. A revolução sem-fio transformou cada laptop em um hub de 
comunicação.  
 
“É cada vez mais difícil conseguir toda a atenção de uma pessoa”, diz Pamela Hinds, pesquisadora 
da Universidade de Stanford na área de tecnologia e comportamento. “As pessoas argumentam 
que estão prestando atenção, mas na verdade não estão inteiramente focados.”  
 
PRIORIDADES 
 
“A etiqueta e as normas sociais dizem que a pessoa com quem você conversa sempre tem 
prioridade sobre e-mails, mensagens e telefonemas”, diz Sue Fox, autora do livro Etiqueta de 
Negócios para Dummies. “Muitas pessoas ficam sem ação ao serem deixadas de lado por celulares 
e mensagens.” 
 
Nelson Minar, ex-engenheiro do Google, diz que muitas vezes os diretores têm as atitudes mais 
ofensivas. “Uma das minhas maiores frustrações era ver que, enquanto eu apresentava um 
projeto que levei horas preparando, três quartos dos executivos estavam mais preocupados com 
seus laptops.”  
 



Mas há pessoas que não se incomodam com os apetrechos digitais. Selina Lo, CEO da Ruckus 
Wireless, por exemplo, não proíbe que seus funcionários façam outras tarefas durante as 
reuniões. 
 
Ela própria se considera uma workaholic que faz diversas tarefas ao mesmo tempo. “Se por acaso 
percebo alguém excessivamente concentrado em outra coisa, chamo sua atenção para a 
discussão. Tudo bem se distrair, contanto que por um tempo curto. Todo mundo faz isso em 
reuniões, com ou sem eletrônicos”, diz Lo. 
 
“As pessoas detestam reuniões”, diz Jeremy Zawodny, desenvolvedor de softwares terceirizado da 
Yahoo. “Elas se tornam fonte de frustrações. Cada um deve responder a pergunta ‘no que estou 
trabalhando esta semana’, e é proibido falar sobre semanas anteriores, dúvidas, anúncios, etc.” 
 
O ex-diretor de marketing da Yahoo, Joe Lazarus, concorda. Ele fez o seguinte comentário no blog 
de Zawodny: “Reuniões com laptops não fazem sentido. Na verdade, qualquer tipo de reunião faz 
menos sentido ainda.”  
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 mar. 2008, Economia, p. B22. 


