
Madeleine Blankenstein, 53
anos, sócia da Grant Thornton
Brasil, tem flexibilidade de ho-
rário no trabalho. Quando pre-
cisa escrever um relatório que
exige concentração, opta por
escrever o documento em ca-
sa, onde se sente mais confor-
tável e num ambiente mais re-
servado. Às sextas-feiras, sai
uma hora mais cedo para a au-
la de fisioterapia. Mas quando
tem reuniões, preocupa-se em
fazê-las no escritório.

“Consigo organizar minha
vida pessoal e tenho mais quali-
dade de vida”, conta Madelei-
ne, uma das adeptas ao mode-
lo de organização de trabalho
que começa a ganhar espaço
no Brasil. “O importante é
cumprir as responsabilidades
do cargo. Não trabalho menos,
isso tem que ser desmistifica-
do. Quando tiro horas do expe-
diente para fazer outra tarefa,
acabo compensando e esten-
dendo o trabalho aos finais de
semana, por exemplo.”

Ter algumas horas a mais an-
tes do início do expediente ou
poder sair mais cedo do traba-
lho ao final do dia pode fazer a
diferença na rotina diária. Uma
pesquisa realizada pela Regus,
fornecedora global de soluções
para o escritório, indica que
72% dos 16 mil gerentes senio-
res entrevistados no Brasil se
sentem mais motivados e esti-
mulados graças às condições fle-
xíveis de trabalho.

“Dessa forma, é possível evi-
tar o estresse do trânsito, prin-
cipalmente em uma metrópo-
le como São Paulo, e sincroni-
zar a vida pessoal e profissio-
nal, o que reflete em aumen-
tam da satisfação e produtivi-
dade, e reduz a rotatividade
de profissionais no cargo”,
aponta Guilherme Ribeiro, di-
retor da Regus no Brasil.

A flexibilidade, portanto, aca-
ba servindo para reter talentos
nas empresas, algo que ganha
mais importância com a baixa
taxa de desemprego no país. É
um momento propício para ne-
gociação do benefício.

Antoniel Silva, diretor da

área de gestão de pessoas da
consultoria onde trabalha Made-
leine, a Grant Thornton, aponta
que ter horários flexíveis pode
ser bom para quem trabalha me-
lhor à noite, por exemplo. “O
executivo, naturalmente, irá
produzir mais se dormir mais e
sair um pouco mais tarde do es-
critório”, diz.

Mas a flexibilização não
acontece por completo. Áreas
de atendimento ao cliente são
as primeiras a adotarem a polí-
tica. Já áreas de back office,
como departamentos jurídi-
cos e financeiros, acabam
mais presos à rotina e a horá-
rios. Também é mais comum
encontrar profissionais com
horários flexíveis a partir de
cargos de gerência.

Ter liberdade de horário, co-
mo destaca Madeleine, não sig-
nifica trabalhar menos, mas
otimizar o tempo no escritó-
rio. Por isso, só vale para quem
tem organização e disciplina.
“É necessário comprometi-
mento do profissional, que
tem que entender que a liber-
dade é para seu próprio benefi-
cio. Ele tem que cumprir suas
obrigações para usufruir dessa
liberdade. Caso contrário, re-
sulta em perdas para a empre-
sa”, diz Silva. ■

Mais produtividade e muito mais
disciplina no horário flexível

Rodrigo Capote

Ter algumas horas a
mais antes do início
do expediente ou
poder sair mais cedo
pode fazer a diferença
na rotina diária

45%das empresasadotam modelono país

TRABALHAR

Dados das pesquisa International
Business Report 2012 (IBR)
da Grant Thornton apontam que
45% das empresas privadas
no Brasil implementaram políticas
de horários flexíveis no trabalho
no ano passado. O número
está abaixo da média mundial
(52%) e representa uma queda
de 17% em relação a 2010,
quando 62% das companhias
tinham políticas semelhantes.

Para Antoniel Silva, diretor
da área de gestão de pessoas
da consultoria, o número de
empresas que adotam a prática
deve voltar a aumentar nos
próximos anos. “O crescimento
da economia brasileira
provocou escassez de mão
de obra qualificada e dificultou
a implantação da flexibilidade
nas empresas, que têm déficit
de profissionais”, explica. M.A.

Liberdade de agenda não significa
trabalhar menos, mas ter organização

FINANÇAS PESSOAIS

DESEMPENHO E RECEITA
O que pensam 16 mil gerentes seniores sobre horário flexível

73% 
das empresas
no Brasil  declararam 
que a produtividade 
aumentou após 
aplicarem práticas 
flexíveis no ambiente 
corporativo

70%
relacionam 
receitas 
maiores às 
novas 
condições 
de trabalho

72%
dos entrevistados alegaram

que se sentem mais motivados
e estimulados graças às 

condições flexíveis
de trabalho

76% 
declararam que trabalham 

mais enquanto estão 
se deslocando de um local 

a outro

68%
declararam que os 
profissionais na sua 
empresa levam uma 
vida mais saudável 
graças às condições 
flexíveis de trabalho

75%
deles acreditam 
que aumentará 
o número
de pessoas
que começará 
a trabalhar
meio período
em algum 
momento
da carreira

81%
dos colaboradores 
de pequenas 
empresas e 61% 
dos entrevistados 
que trabalham
nas grandes  
disseram que as 
condições de 
trabalho estão 
mais flexíveis 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 34.




