
ar uma boa risada di-
minui os níveis de es-
tresse, reduz a pressão
arterial e até comba-
te dores. Além dos be-
nefícios para a saúde,
manter o espírito le-

ve ajuda no desenvolvimento profissio-
nal. Esta é a tese do livro The Levity Effect
(O efeito leveza, em português), dos ame-
ricanos Adrian Gostick, expert em análi-
se organizacional e co-autor do best-seller
empresarial O Princípio do Reconhecimento
(Editora Campus/Elsevier, R$ 66), e do hu-
morista Scott Christopher, publicado pela
Editora John Wiley & Sons, ainda inédito
no Brasil. Segundo a dupla, um ambiente
de trabalho "leve" favorece o crescimen-
to pessoal e aumenta a satisfação profis-
sional, além de contribuir positivamente
para o faturamento da empresa. Por leve
entenda-se um local em que há liberdade
para conversas, brincadeiras e, eventual-
mente, algumas piadas.



Profissionais bem-humorados também são
os primeiros a ser lembrados pelo presidente
da empresa quando o assunto é promoção. Um
estudo da consultoria americana Hodge-Cro-
nin & Associates apontou que 98% de 737 altos
executivos contratariam ou promoveriam o
boa-praça no lugar do carrancudo. Mas Scott
alerta: ter alto-astral não significa que você
precisa se transformar no palhaço do escritó-
rio. "Leveza não tem a ver com gargalhadas
fora de hora, e sim com a vontade de encarar
os problemas com otimismo sem deixar de
apresentar bons resultados", diz ele.

AVIÕEZINHOS E PRODUTIVIDADE
s irmãos paulistanos Guilher-
me e Maurício de Almeida Prado,
de 33 e 37 anos, respectivamen-
te, são adeptos do bom humor
no trabalho. Formados em ad-

ministração de empresas, eles fundaram em
2001 a agência de promoção de eventos Pla-
noi e se preocuparam em instituir uma cul-
tura de descontração, que é construída des-
de o processo seletivo. Para entrar na com-
panhia é essencial ter bom relacionamento
interpessoal e espírito positivo. "Um profis-
sional sério não se adaptaria bem ao nosso
clima", diz Maurício. Os 85 funcionários da
Planoi comemoram o alcance das metas com
almoços temáticos fora do escritório, podem
contar histórias engraçadas na newsletter da
agência e até participar de campeonatos de
aviãozinho de papel — no ano passado, os
profissionais foram até o campus da Univer-
sidade de São Paulo para lançar as dobradu-
ras. Os donos dos aeroplanos mais velozes e
performáticos foram premiados com brindes.
A Acesso, empresa paulistana de digitaliza-
ção de documentos, também cultiva o cli-
ma de diversão. A cada 15 dias, os funcioná-
rios participam de um café da manhã cole-
tivo, repleto de guloseimas, no qual são es-
timulados a contar histórias pessoais. "É co-
mum ouvir funcionários que vieram de ou-
tras empresas dizendo que trabalham me-
lhor na Acesso porque se sentem à vontade

para ser eles mesmos", diz Diego Torres Mar-
tins, fundador da empresa.

Ao contrário do que possa parecer, partici-
par de práticas divertidas não prejudica a pro-
dutividade. Uma pesquisa citada no livro The
Levity Effect mostra que um aumento de cerca
de 10% na satisfação dos funcionários no tra-
balho resulta num crescimento de aproxima-
damente 40% em produtividade. "Se você tra-
balha com alegria e participa de programas
que instigam o humor, consegue se concen-
trar mais para resolver problemas e cumprir
metas difíceis, características fundamentais
para se tornar um bom líder", diz Thais Tre-
visan, consultora de comunicação estratégi-
ca da Hewitt Associates, consultoria em ges-
tão de RH, em São Paulo.

RIR PARA NÃO CHORAR
coordenadora de marketing e
sustentabilidade da Visa Vale,
Raffaella Milfont, de 37 anos,
costuma liderar uma equipe
de quatro funcionários com o

astral lá no alto: não é difícil ouvi-la dando
risada pelos corredores. Ela credita parte de
seu sucesso profissional à maneira leve, mas
compromissada, de encarar o trabalho. Quan-
do trabalhava em empresas mais sisudas, Ra-
ffaella sofria por ter de esconder esse traço de
sua personalidade. "Sei que, depois de rela-
xar com o riso, consigo encontrar soluções
para problemas complexos", conta Raffaella.
Isso acontece, em parte, porque a descontra-
ção estimula a criatividade. O pesquisador
do humor C.M. Consalvo, uma das fontes
do The Levity Effect, afirma que o riso facili-
ta a transição do sentimento de medo para o
de segurança, o que, consequentemente, au-
menta os níveis de pensamento criativo. En-
frentar a insegurança com otimismo é uma
competência. "Fazer comentários motivado-
res para colegas e subordinados em momen-
tos difíceis, compartilhar as preocupações e
chamar a equipe para uma reunião de novas
idéias são atitudes importantes para quem
quer encontrar boas soluções", explica Ali-



ne Souki, professora de comportamento or-
ganizacional e gestão de pessoas da Funda-
ção Dom Cabral, em Minas Gerais.

Para evitar o clima pesado no escritório
nos períodos de estresse alto, o sócio-líder
de auditoria da KPMG, Charles Krieck, de 47
anos, resolveu instituir, em 2009, o progra-
ma Busy Season. Em janeiro e fevereiro, épo-
ca crítica para os auditores que estão em ple-
no fechamento de relatórios financeiros, os
funcionários da empresa têm massagistas à
disposição e recebem um par de ingressos
de cinema, que devem ser usados, preferen-
cialmente, para levar o namorado, a esposa,
os filhos ou um amigo de fora do escritório

para passear. "Ações desse tipo fazem com
que a tensão diminua e o espírito de equi-
pe se fortifique", diz Charles.

Algumas atitudes bem simples ajudam os
profissionais que querem manter essa for-
te união do time e melhorar o clima no es-
critório. "Cumprimentar as pessoas no cor-
redor, agradecer publicamente aos funcio-
nários que fizeram um trabalho excepcio-
nal, ser cortês quando precisar dar um feed-
back negativo, dar crédito quando a idéia que
salvou um projeto não for sua, tudo isso faz
com que você se torne querido por seus co-
legas — o que é fundamental para uma pro-
moção, por exemplo", diz Scott.



COMUNICAÇÃO EFICIENTE
dramaturgo irlandês Bernard
Shaw (1856-1950), autor de peças
como Pigmaleão e César e Cleópatra,
já alertava: "Se você pretende fa-
lar a verdade para as pessoas, se-

ja engraçado. Caso contrário, corre o risco de
ser assassinado". Pode não ser tão trágico as-
sim no dia a dia do trabalho, mas o humor faz
com que os ouvintes se interessem mais pelo
discurso e memorizem o que foi dito. Segun-
do os autores do livro, estudantes alcançam
notas 15% maiores quando assistem às aulas
de professores engraçados. Mas não é neces-
sário tomar lições de comédia stand-up antes
de conduzir uma reunião importante.

A comunicação descontraída é mais fácil do
que parece. Scott dá a dica: "Começar o encon-
tro comentando sobre aquele vídeo engraçado
que está em alta no YouTube ajuda a diminuir a
tensão e a estimular as pessoas a participarem
da conversa", diz. O mais importante é que vo-
cê não esqueça que está conversando com pes-
soas, e não com computadores. "Caso contrá-
rio, ninguém vai prestar atenção ao que você
diz." Relaxar é o primeiro passo para comunicar
melhor. Scott e Christopher dizem que é fun-
damental, antes daquela apresentação impor-
tantíssima, reservar alguns minutos para res-
pirar fundo e se acalmar. "Você precisa contro-
lar as suas emoções para mostrar o seu melhor
potencial." Na noite anterior, nada de perder o
sono porque vai falar em público. "Repasse os
tópicos mais importantes, ensaie na frente do
espelho, prepare uma sacada bem-humorada
e vá para cama cedo", aconselha Scott. "O mau
humor aumenta quando estamos cansados."

Manter um diálogo transparente é outra
medida importante. Na empresa de tecnolo-
gia Kaizen, a chefia se reúne mensalmente
com os funcionários para mostrar quais fo-
ram os resultados e as novas metas a serem
cumpridas. A intranet também disponibili-
za os valores de salários de todos os cargos
da companhia. E a arquitetura aberta entre
as estações de trabalho estimula a comuni-
cação constante. "Todo mundo percebe que

ajuda a empresa a crescer de verdade e se sen-
te prestigiado, já que informações aparente-
mente sigilosas estão disponíveis e são de fá-
cil acesso", explica Daniel Dystyler, diretor de
talentos da empresa.

E SE EU FOR MAL-HUMORADO?
última coisa que se pode
exigir de um profissional
é que ele mude completa-
mente de personalidade",
diz Scott. Por isso, nada de

se forçar a contar uma história hilária para fa-
zer seu chefe gargalhar se você não for um pia-
dista nato — essas tentativas desastradas po-
dem piorar a sua imagem profissional ou, no
mínimo, vão fazer você parecer o bobo da cor-
te. "O humor tem que aparecer naturalmen-
te, não pode ser forçado. Caso contrário será
malvisto pelos outros", diz Scott.

A questão central para que seu relaciona-
mento interpessoal seja eficiente é se expres-
sar da maneira como você se sentir mais con-
fortável, seja com a expressão séria ou sorri-
dente. No entanto, levar a vida mais leve não
faz mal a ninguém. Lembre-se que ficar fran-
zindo as sobrancelhas e revirando os olhos o
tempo todo pode ser péssimo para a sua ima-
gem. De acordo com uma pesquisa desenvol-
vida pelo Instituto Opinium, na Inglaterra, os
mal-humorados são responsáveis por 37% da
irritação geral no escritório. E você não quer
ter esse rótulo colado em seu rosto, certo?

Scott insiste que até os mais sérios conse-
guem melhorar a imagem e se cercarem da au-
ra de leveza. "Seus colegas vão perceber que vo-
cê quer e pode ser uma pessoa mais diverti-
da se começarem a notar seu interesse genuí-
no pelos problemas dos outros e sua vontade
de enxergar pontos positivos mesmo em mo-
mentos de crise." Aproximar-se dos mais riso-
nhos também pode ajudar os mais introver-
tidos a se soltarem — a convivência com o ri-
so estimula o desenvolvimento de uma pos-
tura bem-humorada. Scott explica: "A leveza
é um exercício que precisa ser praticado todos
os dias." Comece hoje.
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