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O que fazer quando não há muito o que fazer? Para muitas pessoas este é um novo e 
desagradável desafio no ambiente de trabalho. Com as empresas caminhando para a recessão, 
os funcionários cada vez mais tentarão justificar sua existência, se esforçando para parecerem 
ocupados e tentando assegurar que a pessoa ao lado é que irá para o olho da rua. 
 
Mas como você faz para parecer ocupado quando o volume de trabalho a matéria-prima do 
estar ocupado está em falta. Você finge? Você deveria fingir? Aqueles que são preguiçosos por 
natureza podem ter uma vantagem. Eles têm anos de prática fingindo que trabalham mais do 
que realmente trabalham. 
 
Corinne Maier, economista e diretora da companhia de energia francesa EDF quando escreveu 
o best-seller "Bonjour Pares-se!" (Algo como "Bom dia, folgado!"), em 2004, afirma que numa 
recessão as dicas usuais ainda são relevantes: "A ideia é ocultar que você está trabalhando 
pouco", diz ela, reiterando suas outras dicas: "Finja que está muito ocupado; trabalhe até mais 
tarde; organize muitas reuniões sem sentido; coloque uma pilha de papéis sobre sua mesa; 
explique a todos que as coisas estão melhorando; mostre seu otimismo em relação ao futuro 
da companhia; finja que sabe de coisas confidenciais e jogue o nome de pessoas importantes 
nas conversas". 
 
De fato, há muitas manobras que ajudam a proteger os que não têm um emprego muito bom 
de ficarem sem emprego nenhum. Chegar ao serviço antes do chefe e sair depois ajuda a 
passar a impressão de dedicação, assim como uma mesa cheia e a tela do computador com 
muitos documentos. 
 
Envie e-mails em momentos estratégicos, como no começo da manhã, para sugerir que você 
já está na ativa. Visitar amigos em outras partes do prédio mata dois coelhos com uma 
cajadada só; um café também pode ser uma reunião fora do prédio. O uso de folders e 
revistas de trabalho também criará uma aura de importância e indispensabilidade. 
 
É claro que alguns funcionários estão achando fácil demais demonstrar dedicação, na medida 
em que se esforçam para fazer o trabalho de duas pessoas, quando já houve demissões na 
empresa. 
 
"Nove meses atrás, você provavelmente teria sido demitido por fingir", diz Cary Cooper, 
professor de psicologia organizacional da Lancaster University. "Mas cada vez mais as pessoas 
vão querer saber quais funcionários estão de fato se esforçando." Miranda Kennett, da 
consultoria especializada em treinamento pessoal First Class Coach, sugere que parte da 
batalha é ter disposição e assumir o controle. "Quando as coisas vão mal, as pessoas tendem a 
se fazer de vítimas, o que é algo desanimador. Portanto, ajuda se você puder ser alguém que 
ainda vai aparecer com ideias e maneiras de resolver as coisas." 
 
Kennett também diz que os funcionários tendem a adotar uma visão de curto prazo quando as 
coisas estão ruins e que manter um foco mais estratégico e de longo prazo pode ajudar você 
pessoalmente e ajudar a diferenciar você dos colegas que estão preocupados. Finalmente, diz 
ela, sendo um pouco maquiavélica: "Se você demonstra que é muito competente, isso pode 
plantar a ideia de que poderia substituir seu chefe, que recebe mais que você." 
 
Stephen Viscusi, autor de "Bulletproof Your Job" (algo como "Blinde seu Emprego"), diz que 
essa não é a hora de demonstrar medo: "Você precisa chamar a atenção de seu chefe para as 
suas realizações". A chave para a superação de qualquer excesso de modéstia é reconhecer 
que você precisa justificar sua existência às vezes, simplesmente ter consciência disso é 
suficiente. 
 
Durante o prolongado período de aquecimento da economia, muita gente se esqueceu, ou 
nunca aprendeu, como se faz para provar seu valor: "Mas as pessoas terão que se lembrar ou 



aprender. Se você trabalha no comércio, ninguém entra na loja e você não está tirando poeira 
das prateleiras, então você é um idiota." 
 
Em outras situações, tentar criar a ilusão de estar ocupado pode não ser a melhor ideia. Em 
companhias onde nada está acontecendo e a situação é amplamente reconhecida pela 
hierarquia, fingir estar ocupado pode parecer ingenuidade. Melhor, talvez, você se manter 
ocupado, mas fazendo outras coisas. "Está tudo absolutamente parado aqui e todo mundo 
sabe disso", diz um financista. "Os negócios não estão sendo feitos. Eu poderia passar todo o 
meu tempo fingindo que estou trabalhando, mas em vez disso prefiro ir à academia. Pelo 
menos fazer exercícios é visto como uma coisa boa." 
 
Miranda Kennett também sugere que para aqueles que não estão fazendo nada, é prudente 
gastar um tempinho analisando os piores cenários possíveis. "Se você faz isso, a situação 
deixa de ser tão amedrontadora", diz ela. 
 
Se tudo indica que a crise vai atingir seu setor com uma gravidade desproporcional, acrescenta 
o professor Cooper, "você poder planejar uma mudança para outro setor mais resistente, em 
vez de ficar sentado esperando." 
 
Essa maneira de ficar ocupado provavelmente não deve ser muito visível. Se sua empresa está 
realmente em maus lençóis, isso faz sentido. Mas se a empresa sobreviver, você não vai 
querer ser um candidato óbvio à "tesoura", parecendo que quer ir embora ou insinuando que 
tem grandes esperanças de conseguir outro emprego. 
 
Com todas essas reuniões, projetos, sugestões, novas estratégias e relações públicas pessoais 
para cuidar, há muita coisa para manter você ocupado. Como diz Stephen Viscusi: "No 
momento, manter seu emprego é quase ter um outro emprego." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 dez. 2008, Eu & Investimentos, p. D10. 


