
Trabalhando muito para ter ar de ocupado  
Jan Hoffman  
 
Para um transeunte, a loja de vestuários elegantes em Mott Street, Manhattan, parecia 
mergulhada em um mar de atividade. Em uma recente tarde de um dia de semana, Carolyn 
Bailey, uma supervisora, mexia animadamente na vitrine de roupas femininas, mudando de 
lugar pilhas de suéteres perfeitamente dobrados, separando cabides em um milímetro de 
distância, discutindo furiosamente pelo telefone com um superior sobre a combinação de 
peças.  
 
Embora parecesse ocupada, e de modo proposital, ela estava criando uma ilusão de negócio. A 
loja NoLIta estava às moscas. Você não vai querer que algum executivo entre aqui e veja que 
não está fazendo nada , explicou Bailey. É preciso se manter ocupado aos olhos dele e dos 
clientes. Ser proativo... Ela parou de falar para substituir um lindo par de botas na vitrine. Daí 
espanamos, dobramos e voltamos a dobrar. Seria até capaz de limpar o chão! Quando chegou 
o final do dia, seis clientes haviam entrado na loja. Bailey conseguiu convencer três deles a 
fazer compras. Estou pondo minha energia nisso , disse ela, que é mãe solteira. Preciso 
continuar com pensamentos positivos. E ocupada.  
 
Em uma economia de vacas gordas, os empregados costumam brincar a respeito de descansar 
nas horas de trabalho de épocas tradicionalmente calmas, como janeiro, certos de que em 
breve voltarão a ter muito o que fazer. Parecer ocupado quando não se está, a fim de driblar o 
chefe, pode ser uma arte.  
 
Entretanto, no momento atual, quando os negócios andam muito devagar e as possibilidades 
de demissões são a fria realidade, parecer ocupado não é uma brincadeira. No setor de varejo 
e no imobiliário, em restaurantes e escritórios de advocacia, muitos funcionários trabalham 
duro para se tornar necessários mesmo quando não têm muito o que fazer.  
 
Sua preocupação é justificada. A taxa de desemprego é de 7,2%, mais demissões foram 
prognosticadas para 2009 e os empregadores reduzem as horas de trabalho. Embora a 
redução das equipes tenha deixado muitos dos empregados remanescentes sem fôlego de 
tanto que têm a fazer, nas companhias onde o tempo ocioso é evidentemente claro, os 
empregados se tornam criativos sobre como disfarçar a ociosidade.  
 
Um gerente de portfólio de 30 anos, que trabalha para uma empresa de private equity em 
Nova Jersey, espalha papéis sobre a mesa quando sai para longos almoços, combina com os 
amigos de outros escritórios para que o chamem e, deliberadamente, deixa o celular na sua 
sala com o volume alto. (Como muitos dos funcionários entrevistados para esta matéria, ele 
pediu que nem seu nome nem o de sua empresa fossem mencionados, temeroso de pôr em 
risco seu cargo).  
 
Um advogado de Nova York quis dar a impressão de que estava trabalhando até tarde da 
noite, mas era denunciado pela luz que apagavam automaticamente quando saia de sua sala. 
Assim, ele comprou um ventilador giratório que enganava os detectores de luz, mantendo as 
luzes acesas após ele deixar o escritório.  
 
Arrumação  
 
Michelle Kirby, uma corretora de imóveis da Gustave White Sothebys International Realty em 
Newport, no estado norte-americano de Rhode Island, estava acostumada a trabalhar como 
louca. Atualmente, ela aparece no escritório mais pelas companhias e para refinar seus 
contatos. Mas com que frequência ela pode se encontrar com um cliente para dizer que a casa 
não foi mostrada nenhuma vez em um mês? Para manter-se ocupada, ela começou uma 
escavação arqueológica da sua mesa. Encontrei documentos de 2003 , disse.  
 
Cyberfloating  
 



Um executivo do ramo de publicidade em Manhattan com cerca de 30 anos de idade que 
supervisiona os anúncios impressos de uma grande conta de uma companhia que está à beira 
de entrar em colapso, posicionou seu monitor no sentido da janela, de modo que seus colegas 
não podem ver o que ele está fazendo: designs de brinquedos para o filho que ele e sua 
esposa estão esperando para as próximas semanas.  
 
De fato, o cyberloafing uso do computador da empresa por funcionários para fins pessoais 
serve frequentemente para dar cobertura àqueles que querem fingir que estão ocupados. 
Outra estratégia que tem sido adotada é programar o computador para enviar e-mails de 
trabalho no meio da noite, fazendo parecer que o funcionário dedica-se 24 horas por dia, sete 
dias por semana.  
 
Há diversas maneiras para convencer seus superiores de que está sempre ocupado e sua 
presença é importante: reorganizar documentos, estudar regulamentações relacionadas a sua 
área de atuação, enviar notas de agradecimento a clientes etc.  
 
Uma vendedora de uma outlet que costumava reclamar sobre o tempo que gastava 
redobrando as roupas provadas pelos clientes agora dá graças a Deus quando entra no 
provador e depara-se com um monte de roupas amontoadas.  
 
Quando a economia começou a desacelerar, Patrick Gray, que trabalha na Corrao, Miller, Rush 
& Wiesenthal, empresa de recrutamento na área jurídica, percebeu que suas ligações 
telefônicas para advogados eram perda de tempo. Eu estava me sentindo infeliz e tenso , ele 
disse.  
 
Deste modo, ele criou um blog para atrair a atenção de ex-colegas com quem trabalhou na 
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Quando a economia se recuperar, ele espera que seu 
blog lhe traga novos clientes. Eu estou mais ocupado porque eu tenho uma direção para onde 
ir , disse Gray. Trata-se de um trabalho com propósito. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 fev. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


