
Navegação livre pode aumentar
a produtividade, diz pesquisa
Ficar horas navegando no
Orkut ou no Twitter atrapa-
lha o trabalho, certo? Nem
sempre. Segundo um estudo
daUniversidadedeMelbour-
ne, na Austrália, ter liberda-
de para navegar na internet
durante o trabalho pode aju-
dar a aumentar o rendimen-
to profissional.

“Pessoas que navegam
por diversão no trabalho são
9% mais produtivas do que
as outras”, diz o pesquisador
BrentCoker,dodepartamen-
todeadministraçãoemarke-
tingdaUniversidadedeMel-
bourne.Opesquisadorinven-
tou até um conceito para is-
so: “Wilb”, as iniciais de
“Workplace Internet Leisu-
re Browsing” (navegar na
web por lazer no ambiente
de trabalho).

Em entrevista ao Link,
Coker explicou que “wil-
bear” (sim, ele se refere à ati-

vidadecomoumverboconjuga-
do) cumpre o mesmo papel da
saída para o cafezinho: arejar a
cabeçaeajudararetomaracon-
centração após uma tarefa difí-
cil. Isso acontece, segundo o
pesquisador, porque as pes-
soastêmumaconcentraçãoim-
perfeita.Napesquisa,eleexem-

plifica: “lembre-se de quando
você assistia uma aula. Depois
de 20 minutos sua concentra-
ção provavelmente caía e só se-
riarestabelecidadepoisdeuma
pausa. Acontece o mesmo no
ambiente de trabalho”.

Na pesquisa, feita com 300
trabalhadores australianos,

71% dos entrevistados admiti-
ramusarainternetporlazerdu-
rante o expediente. As empre-
sas australianas, porém, ainda
não admitem a prática. “Como
no resto do mundo, os trabalha-
dores são punidos por ‘wil-
bear’”, diz Coker.

Para ele, as empresas gas-
tam muito dinheiro com meca-
nismos de controle e punição
quando, na verdade, essa pode
não ser a melhor solução. “Os
empregados que são autoriza-
dos a navegar livremente sen-
temquetêmliberdadeeautono-
mia no ambiente de trabalho. E
os trabalhadores que têm esse

senso de autonomia são mais
leais e trabalham mais duro do
que aqueles que não o têm”, diz
o pesquisador.

As atividades mais comuns
de “Wilb” são ler notícias, pro-
curar informações sobre hob-
bies, acessar e-mails pessoais,
jogar games e navegar em re-
dessociais.Atividadespessoais
como organizar as finanças,
checar o resultado da loteria e
fazercomprastambémsãocon-
sideradas “Wilb”.

O curioso é que, quanto mais
o trabalhar se distrair, mais a
vai trabalhar depois. “As ativi-
dades mais divertidas afetam a
produtividade mais positiva-
mente”, explica Coker. Segun-
do o estudo, assistir vídeos no
YouTube, ler blogs não relacio-
nados ao trabalho e navegar no
Twitter e no Facebook são as
atividades que mais melhoram
o desempenho profissional.

“Eu acho saudável que a pes-
soa dedique parte do tempo de-
la ao lazer, ainda mais hoje, em
que as pessoas passam 12 ho-
ras, 14 horas no escritório”, dis-
se ao Link Roberto Britto, ge-
rente da Robert Half, consulto-
ria internacional de recursos
humanos. Mas ele pondera: “é
difícil comparar um profissio-
nalaustralianocomumbrasilei-
ro.Agenteprecisaterumtraba-
lho de conscientização forte pa-
ra chegar a esse nível”.

O próprio Coker admite que
a liberdade tem limites. O
“Wilb” não é recomendável pa-
ra pessoas que apresentam sin-
tomas de vício em internet (ca-
so de 14% dos trabalhadores na
Austrália). Mesmo para quem
não é viciado, há um tempo má-
ximo para a liberdade: 12% do
expediente, ou mais ou menos
50 minutos na jornada brasilei-
ra de oito horas. “Mais tempo
doqueissofazprodutividadeco-
meçaracair”,dizCoker. ● T.M.D

Limite: uso pessoal
da internet não deve
ocupar mais de
12% do expediente

‘FREEDOMTOSURF’–ParaCoker, navegação livre refrescaamente
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