
Demonstrar certas emoções costuma ser pré-requisito para o sucesso
em alguns ambientes profissionais,- afinal, quem escolheria um professor

de ginástica desanimado, um comandante militar exageradamente
emotivo ou uma professora de pré-escola fria e indiferente para seu filho?

POR DIETER ZAPF

ssa anedota é citada em uma pesquisa da socióloga

•americana Arlie Hochschild, que há quase 30 anos

perguntou a comissárias de bordo da Delta-Airlines qual o

maior fardo de seu ofício. O exemplo demonstra muito bem

em que consistia seu "trabalho emocional" (emocional labor]:

aquilo que para o passageiro é um pequeno gesto simpático

pode significar stress para uma profissional em um vôo de

longa distância: ela tem de ser gentil e sorrir, sorrir e sorrir...

Talvez por isso seja cada vez mais comum, nos dias de hoje,

encontrar tripulações mal-humoradas nos vôos.
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De fato, em muitas situações
sociais espera-se que demonstremos
determinadas emoções. Em uma festa,
devemos exalar bom humor,- em um
evento esportivo, mostrar entusiasmo;
ao visitar um doente, o adequado é
apresentar sinais de empatia e certa
contenção,- já em um funeral, a tristeza
cai bem, ainda que o falecido seja um
conhecido distante e que sua morte
não nos evoque grande pesar.

Mas aquilo que nos parece óbvio
no âmbito privado pode se tornar um
problema na vida profissional. Princi-
palmente áreas de prestação de ser-
viços exigem um "gerenciamento de
emoções" permanente. No trato com
clientes estão em jogo expectativas
semelhantes às dos relacionamentos
pessoais. É esperado que funcionários
de empresas aéreas e garçons, por
exemplo, sejam sempre simpáticos
e atenciosos com os clientes. O que
está por trás disso: o comportamento
voltado para o usuário gera satisfação
o que, por sua vez, leva ao sucesso
econômico da empresa.

Não seria exagero dizer que a
expressão de emoções torna-se, do
ponto de vista psíquico, resultado de
um cálculo econômico. A demons-
tração ou não de um determinado
sentimento não apenas influi no julga-
mento individual de cada funcionário,
mas se torna parte de sua profissão.

Enquanto empregos na área industrial
ou de produção são caracterizados
mais por demandas físicas e, nos
escritórios, intelectuais, nas áreas que
pedem relacionamento com o público
as exigências emocionais estão clara-
mente à frente. Ninguém quer uma
professora de jardim-de-infância que
se comporte com frieza em relação
às crianças, mesmo que a gritaria no
grupo seja exagerada. Não há muito
espaço para mau humor, é funda-
mental que seu tom de voz e gestual
transmitam aos pais uma mensagem
certeira: seu filho está em boas mãos.
Portanto, não seria exagero dizer que,
muitas vezes, o caminho mais simples
até um cliente satisfeito passa por um
sorriso do prestador de serviço.

COM MODERAÇÃO
As exigências constantes para co-
municar e perceber sentimentos
alheios, quando nem sempre se está
preparado para essa tarefa,, acarreta
uma sobrecarga de stress profissional.
Para muitos, encontrar a forma mais
adequada de se comportar diante de
dilemas que implicam afetos, disputas
de poder e manipulação da própria
expressão de sentimentos despertam
profundas inseguranças.

Em praticamente todas as pro-
fissões espera-se, como "demandas
emocionais padrão", certa dose de

simpatia e de prazer na atividade de-
sempenhada. Cada profissão, porém,
apresenta peculiaridades e, obviamen-
te, não se trata de buscar agir de forma
constantemente estereotipada - pois
há poucas coisas mais irritantes do que
ser atendido por alguém que lhe ofe-
rece respostas prontas, como se fosse
uma máquina do outro lado da linha
ou do balcão. Antes, a questão que se
coloca é: como encontrar caminhos
de equilíbrio para uma convivência
saudável, sem cair em excessos?

É comum que educadores que
trabalham com crianças pequenas,
por exemplo, eventualmente apresen-
tem emoções consideradas negativas,
como irritação, mas é fundamental
que essa emoção seja expressada
de forma comedida e adequada à
situação. Nesse caso, mais importante
que o "que" é o "como". Já em bancos
e hotéis, normalmente costuma ser
desaprovado que um funcionário diga
a um cliente, ainda que de forma edu-
cada, como realmente se sente - em
geral, isso é interpretado como sinal
de que alguma coisa deu errado. De
juizes, policiais e psicólogos não se
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esperam demonstrações especialmen-
te efusivas de emoção ou colocações
excessivamente pessoais. Pelo contrá-
rio: a postura indicada é a mais neutra
possível, embora a empatia seja muito
bem-vinda no caso de terapeutas.

Perceber os sentimentos alheios é
outro aspecto do trabalho emocional.
Se as interações sociais não decor-
rerem de forma rotineira - como é
o caso de um porteiro de hotel que
cumprimenta todos os hóspedes que
chegam com um amigável aceno de
cabeça -, torna-se necessário voltar
a atenção para os sentimentos do
outro a fim de colocar-se da melhor
forma possível. E essa postura exige
um dispêndio extra de energia. Mas,,
se esse movimento não ocorre, pode
acontecer, por exemplo, de um cliente
achar que não está sendo levado a
sério: por mais simpático que seja um
bancário, obviamente seria péssimo
se ele simplesmente continuasse a
sorrir quando um cliente demons-
trasse preocupação com as altas taxas
cobradas pela instituição ou tentasse
renegociar urna dívida.

NO AUTOMÁTICO
Em algumas circunstâncias deparamos
com dilemas emocionais. E o caso
da promotora de vendas que tem de
se mostrar delicada mesmo com um
comprador antipático que claramen-
te não tem razão. Tal "dissonância"
caracteriza situações nas quais se deve
apresentar sentimentos que as pessoas
normalmente não teriam em condi-
ções semelhantes. Naturalmente,, aqui
há também um componente subje-
tivo: aquilo que não tem nenhuma
importância para um pode fazer outro
subir pelas paredes. Seria, porém,,
equivocado partir do princípio de que
o fato de uma pessoa ficar brava de-
pende somente de suas características
de personalidade. A grande maioria
das pessoas concorda quanto ao que
seria simpático, ofensivo ou agressivo.

Muito mais ampla, entretanto, é a
margem individual quanto à questão
sobre como uma pessoa deve reagir em
uma dada situação.

Em entrevistas com equipes de
vôo e controladores de passagens,
Hochschild percebeu que a obrigação
de sorrir constantemente pode afetar
a saúde. A pesquisadora constatou o
abuso freqüente de medicamentos ou
de álcool, dores de cabeça e distúrbios
sexuais nesses grupos profissionais.
Por que então cada vez mais pessoas
procuram (escolhem e se preparam
para exercer) profissões que requerem
contato muito próximo com o outro,
em que essa capacidade de lidar com

emoções (e às vezes disfarçá-las) é tão
indispensável? Bem, isso certamente
não ocorreria se não houvesse tam-
bém aspectos positivos no trabalho
de prestação de serviços, como de-
monstraram vários estudos empíricos
depois de Hochschild.

As vezes, o sorriso é apenas uma
fachada simpática, outras vezes, é
sincero. Se, por exemplo, uma cliente
conhecida entra na loja, logo surge
um sorriso no rosto da vendedora
que a cumprimenta genuinamente
alegre. Sem controle consciente, de
forma "automatizada", a vendedora
mostra a emoção positiva desejada,
porque a situação, a sensação interna
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£ e os processos fisiológicos corres-
pendentes estão em harmonia com
o que é socialmente esperado dela
naquele momento.

A questão fica mais complicada
quando o sentimento desejável não

@ surge automaticamente. Se a vende-
dora, por exemplo, está passando por
um momento de luto, é preciso que
se esforce conscientemente para ofe-
recer aos clientes a mesma simpatia e
atenção de sempre. É aí que se inicia o
verdadeiro trabalho emocional: a pro-
fissional precisa deixar de lado a pró-
pria tristeza para corresponder, pelo
menos aparentemente, às expectativas
externas. A forma como ela consegue
isso interessou a James Gross, pro-
fessor da Universidade Stanford, um
dos mais influentes pesquisadores da
regulação da emoção.

Segundo ele, o trabalho emocio-
nal pode estar viculado à reação ou
ao desencadeador. Se um sentimento,
como aversão a um determinado
cliente reclamão já surgiu, então o
trabalho emocional relacionado à
reação "traça" estratégias que freiam
a demonstração da raiva. A apresen-
tação de um comportamento que não
condiz com o que de fato a pessoa
sente é denominada surface acting
(atuação superficial) -tudo permane-
ce apenas na superfície. Mas é preciso
admitir que sempre houve dúvidas

quanto à estratégia do surface acting,
por parte dos pesquisadores, pois a
simpatia fingida externamente pode
ser percebida e interpretada como
sinal de hipocrisia. E um interesse
forçado costuma ter efeito inverso ao
intencionado. Afinal, as pessoas con-
seguem diferenciar um sorriso sincero
de um falso, como descobriram os
psicólogos americanos Paul Eckman
e Wallace Friesen, em 1982. Em um
sorriso fingido, certos músculos faciais
da região ocular não são ativados e a
expressão é mais fortemente assimé-
trica (ver artigo na pág. 53).

SENTIR DE VERDADE
Para que prestadores de serviço pare-
çam autênticos ao atender seus clien-
tes, é importante que realmente expe-
rimentem os sentimentos que devem
demonstrar. A questão é: como fazer
isso? Essas estratégias são denominadas
deep acting (atuação profunda). Para
James Gross, caracterizam a segunda
variante da regulação da emoção, a
relacionada ao fator desencadeador. Em
vez de ignorar com grande esforço
o próprio sentimento e acobertá-lo,
como no caso do surface acting), nessa
situação deve-se apostar no desenca-
deamento das emoções desejadas.

A forma mais fácil de conseguir
isso é interferir na própria situação. Psi-
cólogos ambientais defendem que se

o local de trabalho for decorado de
forma agradável, organizada, com co-
res claras, as pessoas se sentirão mais
valorizadas, terão prazer em ocupar
o espaço e certamente apresentarão
uma postura profissional mais posi-
tiva. Um restaurante com ambiente
agradável não eleva apenas o ânimo
dos freqüentadores, mas também o
dos garçons e atendentes. Muitas
vezes, porém, é quase impossível
interferir na situação. São necessá-
rios, então, outros artifícios como os
utilizados por atores profissionais e
comissários de bordo. Encarar uma
situação com humor ou evitar dar a ela
mais importância do que realmente
tem (psicólogos comportamentais
falam em "reestruturação cognitiva")
ajuda muito a manter o distanciamen-
t o interno necessário para manter a '
calma - e as vezes o emprego.

Algumas companhias aéreas, por
exemplo, durante os treinamentos
orientam as tripulações para enxergar
o avião como a sua sala de estar e os
passageiros como suas visitas. Pois,
em geral, costumamos ser automati-
camente gentis e hospitaleiros com
nossos convidados. Se um ou outro
passageiro for antipático ou implicar
com o serviço, a pessoa pode agir
como se tratasse de crianças - que
consideramos menos responsáveis
pelo seu comportamento inoportuno

50 MENTE&CEREBRO ABRIL 2009



- e, assim, os sentimentos negativos
tendem a surgir de forma diluída. Se,
além disso, o profissional é capaz
de se colocar no lugar do outro, fica
mais fácil demonstrar compreensão
e manter a cabeça fria em situações
carregadas de emoção.

Se o cliente faz um comentário
grosseiro e absolutamente desne-
cessário, pode ser út i l que nesse
momento o interlocutor se volte
para "pensamentos confortáveis" e
se recorde, por exemplo, do quanto
foram agradáveis suas últimas férias
ou do sorriso de sua namorada. Com
isso, criará alguma distância da situa-
ção e dominuirá sua importância no
contexto geral da vida. Não é à toa
que alguns consultores aconselham
palestrantes com pouca experiência
a imaginar os integrantes da platéia
vestidos apenas com as roupas de bai-
xo, para que se sintam menos tensos
e recobrem a desenvoltura. A detached
concern, uma espécie de preocupação
com o cliente, alicerçada no distancia-
mento interno, pode ser compreen-
dida como sinal de profissionalismo.
Porém, isso exige controle de proxi-
midade c distanciamento. As pessoas
muito estressadas e sobrecarregadas,
porém, raramente conseguem essa
regulação interna.

ELOGIOS, POR FAVOR
Se os cantos da boca permanecem
voltados para baixo, apesar de seus
esforços ou das técnicas que colocou
em prática (ver os quadros acima e na pág.
49), isso talvez se deva ao fato de que
você simplesmente não suporta manter
o sorriso permanentemente. Isso pode
ocorrer involuntariamente porque a
pessoa não consegue - ou de fato não
quer - controlar demonstrações de seus
sentimentos ou ainda porque está exaus-
ta demais. Pode também haver intenção
por trás disso, uma espécie de desistên-
cia interna, porque o funcionário não
aceita as regras da organização.

Como Hochschild já havia conclu-
ído, a expressão de emoções como uma
máscara (smface actittg) freqüentemente
tem conseqüências negativas: as pessoas
afetadas se sentem afetivamente exaus-
tas, a satisfação com o trabalho diminui
e surgem sintomas psicossomáticos.
No caso da âeep acting é diferente: se o
profissional consegue se colocar na situ-
ação emocionalmente exigida, ou seja,
se realmente tem simpatia pelo cliente,
isso aumenta o sentimento de realização
pessoal. Uma outra associação também
é interessante: um elogio, seja oral ou
monetário, por meio de uma gorjeta
adequada, melhora a auto-estima e o
desempenho do profissional.

Assim, o deep acting contribui para
que a qualidade do serviço prestado seja
percebida positivamente pelos clientes.
Mas o contrário vale para a surface acting,
quando alguém expressa uma emoção
que não sente de verdade. Apesar de,
em geral, ser mais indicado manter a

compostura e possivelmente controlar a
raiva, com submissão, falsa passividade e
hipocrisia dificilmente a pessoa atingirá
bons resultados. Aí entra uma questão
pessoal, que quase sempre independe
do ambiente: quanto mais uma pessoa
olha para si buscando compreender os
próprios mecanismos de funcionamen-
to, responsabilizando-se (em vez de
culpar-se) pelas situações que deflagram
reações às vezes incontroláveis, fica
mais tranqüilo lidar com as angústias.
E é até possível evitar uma armadilha
comum: mudar de trabalho, de cenário
e de colegas ou clientes, mas continuar
vivendo os mesmos tormentos. ™&
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