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O jeito mais
simples de
reiniciar o cérebro
NUM DIA DE FOLGA, não há nada me-
lhor do que aquele cochilo no meio da
tarde. Já cair de sono no trabalho é pés-
simo, sobretudo se o dorminhoco é pe-
go no flagra. Às vezes, porém, o cansa-
ço vence. Uma pesquisa feita em 2008
nos Estados Unidos pela National Sleep
Foundation revelou que quase um ter-
ço dos adultos que trabalham pelo me-
nos 30 horas por semana dormiu ou fi-
cou extremamente sonolento no traba-
lho — algo que a empresa costuma ver
com maus olhos. É um erro? Pode ser.
Numa economia movida a conhecimen-
to — que por sua vez exige uma mente
a l e r t a , uns minutinhos de sono po-
dem fazer bem para a empresa.

Um relatório na edição de junho de
2009 da publicação Proceedings of the
National Academy of Sciences mostrou
que um cochilo com sono REM (o está-
gio do sonho) melhora a capacidade do
indivíduo de integrar informações dis-
persas para a solução criativa de pro-
blemas. Além disso, estudo após estudo
mostra que dormir é bom para a memó-
ria. Se decorar uma lista de palavras e
em seguida tirar um cochilo, a pessoa vai
lembrar de mais palavras ao despertar
do que lembraria se não tivesse dormi-
do. Até um cochilinho de seis minutos —
sem contar o tempo até a pessoa cair no
sono, que é de cinco minutos se estiver
muita cansada — faz diferença.

Meus colegas e eu achamos indícios de

que, durante a fase inicial do sono, conhe-
cida por hipnagógica, há uma importante
atividade no campo da memória. Nessa
hora, o cérebro parece estar "etiquetan-
do" a memória de problemas em aber-
to para posterior processamento. Vimos
também que uma soneca pode ajudar a
pessoa a separar o joio do trigo de infor-
mações obtidas recentemente e que um
pouquinho de sono REM melhora sua ca-
pacidade de achar ligação entre palavras
com baixa correlação — um bom sinal de
que cochilar turbina a criatividade.

Quando está com sono, no entanto a
pessoa começa a perder certas funções.
A discriminação visual, que permite que
identifique o que vê, pode ir diminuin-
do ao longo do dia (para mais efeitos ne-
gativos da falta de sono, veja "Déficit de
sono: o inimigo do bom desempenho",
HBR Outubro 2006). Um cochilo de 30
minutos pode deter o cansaço. Já 60 a 90
minutos que incluam sono REM vão me-
lhorar a discriminação visual.

A prova de que dormir contribui para
a memória e o aprendizado, e para des-
pertar a mente, vem de situações da vi-
da real, não só de experimentos científi-
cos controlados. Um estudo recente na
Nova Zelândia mostrou que controlado-
res de tráfego aéreo do turno noturno se
saíam muito melhor em testes de aler-
ta e desempenho se tirassem um cochilo
programado de 40 minutos durante o ex-
pediente. Outro exemplo: um consultor

(professor aposentado da Harvard Busi-
ness School) que conheci num voo "con-
fessou" que a forma mais produtiva de
organizar suas idéias depois de dias con-
versando com executivos era cair inten-
cionalmente no sono e — caneta e papel
ao alcance da mão — esperar que surgis-
se, enquanto dormia, uma solução.

Como instituir uma política pró-cochi-
lo? Em certas empresas, há salas especiais
para o pessoal dormir. Já a Google tem
umas poltronas especiais que bloqueiam
luz e som. Segundo a empresa, esses "nap
pods" são uma extensão da política de
horário flexível — cada um trabalha do
jeito que bem entender. Se isso tudo soa
caro, há como institucionalizar a soneca
sem gastar um centavo. Basta comunicar
a todos que tirar um cochilinho é permi-
tido, pois é bom para a produtividade.
Prove a idéia numa divisão da empresa
e veja o que acontece. Diante dos milhões
gastos em programas para aumentar
a produtividade, esse experimento mo-
desto e de baixo custo vale o esforço.
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