
Mais estresse e tecnologia para crescer na carreira  
 
O estresse, a tecnologia e os chefes não são os maiores vilões no universo do trabalho hoje. 
Pesquisa realizada pela consultoria Towers Perrin com 90 mil funcionários, de 18 países, 45% na 
faixa entre os 30 e 44 anos de idade, investigou o nível de engajamento desses empregados e 
chegou a constatações curiosas.   
 
No Brasil, onde foram ouvidos 1, 5 mil trabalhadores, 79% afirmaram ser imunes ou até mesmo 
energizados pelo estresse no trabalho. "O mundo passa por transformações e o estresse é 
inerente a qualquer atividade profissional", justifica José Eduardo Prado, consultor sênior da 
Towers Perrin. O contra-senso, segundo ele, é que esses mesmos funcionários querem ter mais 
equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e esperam contar com a ajuda de seus gerentes para 
isso.   
 
O uso da tecnologia, que muitas vezes faz com que o funcionário fique à disposição da 
companhias 24 horas, também é visto de forma positiva no levantamento. Para 92% dos 
participantes, os aparatos tecnológicos ajudam a alcançar o tão sonhado equilíbrio entre trabalho 
e vida pessoal. "Elas encaram o domínio da tecnologia como um fator crítico para o sucesso 
profissional", diz o consultor.   
 
Embora as pessoas estejam trabalhando muito- em média 45 horas por semana, sendo que quase 
um quinto dos entrevistados trabalha 51 horas semanais ou mais- poucos acreditam que vivem 
para o trabalho. "Elas não se sentem escravas da organização", diz o consultor.   
 
Outro mito derrubado no estudo é que a insatisfação no trabalho não está relacionada com a 
desaprovação do chefe imediato. Na pesquisa, 73% dos participantes disseram gostar de seus 
chefes. "O velho ditado de que as pessoas não trocam de emprego mas de chefe não parece estar 
valendo", diz Prado. Os resultados, segundo ele, mostram que a reputação da empresa assim 
como sua política dirigida aos empregados e a participação da alta liderança exercem uma 
influência bem maior na atitude do funcionário e no seu nível de engajamento.   
 
Entre os brasileiros, 80% dos entrevistados se mostraram confiantes em alcançar o sucesso e 
79% disseram estar otimistas em relação ao futuro. Nesse quesito, portanto, não há surpresa, 
uma vez que o otimismo dos brasileiros é notório. (SC)   
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