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se torna mais relevante. 
A integração da vida profissional 
com a familiar não é novidade. 
Com conflitos entre trabalho e 
família, podemos ter menos 
satisfação, mas pode haver maior 
contribuição do trabalho para a 
vida pessoal e vice-versa. Mas 
quem se beneficia e quem sofre 
nessa nova era da conectividade? 
Examinamos o impacto da 
tecnologia sobre o equilíbrio 
trabalho-vida com foco no 
individual e organizacional. No 
individual, temos de olhar as 
preferências e comportamento de 
uma pessoa - se é "integrador", 
"separador" ou se está no meio 
termo. Para um separador, é fácil 
dizer onde termina a vida 
profissional e onde a familiar 
começa, e há limites claros entre 
a carreira e as aspirações da 
família. Alguns nunca enviam de 
casa e-mails de trabalho e 
preferem não discutir assuntos 
relacionados com a família. Para 
o integrador, porém, é difícil 
definir onde termina o trabalho e 
começa a vida pessoal. Somente 
o antiquado ato de bater ponto 
pode realmente afastar os 
integradores do trabalho. 
Curiosamente, era uma 
ferramenta para controlar os 
empregados, mas, hoje, teria o 
propósito de protegê-los do 
mundo conectado. Mas onde 
colocar tal dispositivo se o local 
de trabalho está em todo lugar? 
0 segundo nível a considerar é o 
da organização. Muitas 
estabelecem políticas de 
conciliação trabalho-família. 
Algumas operam sob ROWE 
(Results only work environment, 

ambiente de trabalho somente 
para resultados), mensurando os 
resultados e não as horas 
passadas no local de trabalho. 
Essas iniciativas são destinadas a 
ajudar as pessoas a encontrar um 
equilíbrio em suas vidas, para 
criar maior fidelidade e 
comprometimento e aumentar o 
desempenho no trabalho. 
Para muitos, pode parecer 
atraente, mas tais sistemas 
proporcionam felicidade somente 
aos integradores e não 
separadores, ou vice-versa. Por 
exemplo, pessoas que buscam a 
separação são menos satisfeitas 
com as políticas de integração. Se 
você é um separador e seu gerente 
um integrador, conflitos podem 
ser gerados pelos diferentes estilos 
de trabalho e expectativas. 
Imagine comemorar o aniversário 
de seu filho no sábado e ser 
bombardeado com e-mails e 
telefonemas urgentes do seu 
gerente. Se ignorá-los, poderá 
haver ressentimentos na segunda. 

O outro lado 
Por outro lado, se você é um 
integrador e sua empresa não faz 
nada para ajudá-lo nesse sentido, 
pode tornar-se insatisfeito. 
Imagine trabalhar de casa a noite 
toda, chegar atrasado ao 
escritório na manhã seguinte e 
ser mal recebido. Além do mais, 
é justo que você mesmo invista 
em tecnologias utilizadas para 
seu trabalho? 
Esses conflitos estão se tornando 
mais relevantes na medida em 
que uma nova geração entra no 
mercado e a tecnologia muda 
nossas vidas. Gostamos de 

pensar que dominamos a 
tecnologia, mas o fato é que ela, 
muitas vezes, é que nos domina. 
0 desafio do futuro é garantir 
ambientes de trabalho que 
possam acomodar todos os perfis 
e assegurar que ambos recebam 
apoio de suas organizações e 
gestores. Para que isso aconteça, 
precisamos discutir abertamente 
os limites entre o trabalho e o lar, 
pois esses são antecedentes de 
muitas questões e conflitos 
relacionados ao trabalho. A 
forma como lidamos com elas é 
profundamente baseada na nossa 
bússola interna de separador/ 
integrador. 
Por fim, cada organização 
precisa estabelecer sua cultura, 
normas e políticas. É mais 
vantajoso assumir o controle do 
que deixar cada gerente impor 
regras baseado em suas próprias 
normas. Lembre-se: muitas vezes 
as pessoas deixam uma 
organização por causa de seu 
gestor, e não da empresa em si. 
Em um futuro distante, no 
entanto, a dicotomia do 
integrador/separador pode entrar 
em colapso devido aos avanços 
tecnológicos, novas estruturas 
organizacionais e simplesmente à 
maneira como trabalhamos cada 
vez mais integrados. Os melhores 
empregadores terão de descobrir 
como redesenhar os processos de 
trabalho para beneficiar sua 
competitividade e produtividade, 
além da vida de seus funcionários. 

"Karsten Jonsen é pesquisador 
no IMD, especializado em 
comportamento organizacional. 
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Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, Especial Tecnologia, São Paulo, p. 54-55, 2011.




