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C o m p o r t a m e n to Dar expediente de pijama pode causar desde problemas físicos até dependência tecnológica

Os riscos de trabalhar sem sair da cama
Sue Shellenbarger
The Wall Street Journal

O que é mais produtivo e con-
fortável: usar o laptop esparra-
mado na cama ou devidamente
sentado em uma mesa?

Estudiosos de hábitos de tra-
balho dizem que uma nova gera-
ção, que praticamente nasceu
usando aparelhos móveis, está
cada vez mais acostumada a te-
clar recostada em almofadas,
deitada ou em posição fetal.

Metade dos mil trabalhadores
entrevistados neste ano pela Good
Technolog y, fabricante americana
de sistemas de segurança para pla-
taformas móveis, disse ler ou res-
ponder e-mails de trabalho sem
sair da cama. Um estudo com 329
trabalhadores britânicos revelou
que quase um em cada cinco passa
de duas a dez horas por semana
trabalhando da cama, segundo
uma pesquisa de 2009 da Credant
Te c h n o l o g i e s , empresa londrina
de segurança de dados.

Entre aqueles que trabalham
em meio aos lençóis, há quem
queira simplesmente monitorar a
caixa de entrada ou responder ra-
pidamente a clientes e colegas lo-
calizados em outro fuso horário,
mostram as pesquisas. Uma pes-
soa de 37 anos que respondeu a
uma pesquisa feita em 2012 pela
Infosecurity Europe, uma associa-
ção do setor em Londres, disse que
“quando você trabalha com gente
do mundo todo, é difícil evitar” le -
var serviço para a cama.

Laura Stack, especialista em pro-
dutividade radicada em Denver,
no Colorado, disse que o número
de clientes seus que trabalham na
cama dobrou na última década.

Muitos acham que, com isso, se-
rão mais produtivos. Volta e meia,
no entanto, é só uma desculpa pa-
ra adiar tarefas no horário normal

de trabalho. “O raciocínio é o se-
guinte: ‘Já que à noite vou traba-
lhar um pouco em casa, na cama,
posso muito bem tirar uma hori-
nha agora para checar o Fa c e b o o k
e o preço de passagens para minha
próxima viagem”, diz Stack. Seu
conselho? Que a pessoa se esforce
para ser mais eficiente durante o
expediente e reserve a cama para o
sono e o sexo, nada mais.

Alguns se deixam absorver de
tal maneira por aparelhos portá-
teis que se sentem relapsos se des-
ligam a parafernália. Para muitos,
trabalhar na cama é um passo ru-
mo à “sujeição à tecnologia”, diz
Daniel Sieberg, ex-repórter de tec-
nologia que publicou, em 2011, o
livro “The Digital Diet” (literal -
mente, “o regime digital”), no qual
conta como venceu o vício em apa-
relhos eletrônicos.

“Minha mulher tinha um ape-
lido para mim: ‘v a g a - l u m e’, por-
que mesmo na cama meu rosto
estava sempre iluminado por al-
guma tela”, conta. “Posso dizer,
por experiência própria, que fi-
car com o olho pregado em uma
tela não faz bem para a relação”.
Hoje, Sieberg fez do quarto uma
“zona livre de eletrônicos”.

Carregadores são plugados
em outro lugar da casa. Para
acordar, em vez do alarme do ce-
lular, ele usa um despertador.
Mais de metade das pessoas cujo
companheiro trabalha na cama
acha o hábito irritante, segundo
a pesquisa da Credant.

Pesquisas de mercado da ame-
ricana Reverie, fabricante de ca-
mas ajustáveis, sugerem que até
80% dos jovens profissionais na ci-
dade de Nova York trabalham re-
gularmente da cama, diz o dire-
tor-presidente da empresa, Mar-
tin Rawls-Meehan. A Reverie está
lutando para mudar a imagem da
cama ajustável — vista como “coi -

sa de hospital” —  para atrair o pú-
blico mais jovem. A ideia é mos-
trar que elevar a cabeça ou os pés
pode reduzir a tensão na hora de
ver TV ou trabalhar deitado.

As camas da Reverie vêm com
tomada embutida na base para
quem quiser conectar uma lâmpa-
da, um televisor, um laptop. Tanto

a tomada como os ajustes da cama
podem ser operados com controle
remoto, ou por Wi-Fi e Bluetooth
através do celular ou do tablet.

David Spiegel evitava trabalhar
da cama por achar desconfortável.
Mas desde que comprou uma ca-
ma ajustável da Reverie, seis meses
atrás, o advogado de Chicago pas-
sou a checar e enviar e-mail à noite.
Elevar a cabeceira e o pé da cama
impede a tensão nas costas, diz.
Além disso, o ritual noturno de tra-
balho o ajuda a “ficar por dentro e
a garantir que esteja tudo em or-
d e m” — e a saber que vai chegar no
dia seguinte “p r e p a r a d o”.

A fabricante americana de ca-
mas de luxo E.S. Kluft & Co., da Ca-
lifórnia, acaba de lançar uma cama
gigante (com 2,15 metros de lar-
gura e comprimento). O modelo é
16% maior que uma cama king
normal e 30 centímetros mais lar-
go que uma versão já maior, a Cali-
fornia King. Um modelo tem ajus-
tes separados para cada lado, em

parte para permitir que o casal es-
palhe papéis na cama e trabalhe
dali mesmo, diz o diretor-presi-
dente da empresa, Earl Kluft. Uma
propaganda recente mostra um
casal checando o laptop lado a la-
do. A cama é vendida como “um
lugar de encontro, um local de tra-
balho, uma zona de conforto para
o casal”, diz Kluft.

A Steelcase, fabricante america-
na de mobiliário de escritório, vem
estudando hábitos de trabalho da
geração do milênio e de outros jo-
vens trabalhadores. Há pouco, lan-
çou uma linha de poltronas recli-
náveis com apoio para a cabeça e
almofadas para quem deseja tra-
balhar ou conversar com colegas
de uma posição mais confortável.
A empresa espera que mais empre-
gadores substituam um cubículo
ou dois por mobiliário flexível co-
mo esse. “Talvez a pessoa até diga,
‘vou trabalhar aqui, não hoje a noi-
te na cama’ ”, diz James Ludwig, di-
retor global de design da empresa.

Especialistas em ergonomia não
botam fé na tendência. Segundo
Sieberg, muita gente que leva o
laptop ou outros aparelhos para a
cama acaba com torcicolo ou dor
nas costas por manter o corpo em
uma posição desconfortável —
apoiado nos cotovelos ou virando
de lá para cá na tentativa de achar
uma boa posição. Usar sem maio-
res compromissos um smartpho-
ne ou tablet na cama traz menos
risco de um problema ergonômico
que realizar um trabalho variado e
intenso no laptop. Mas trabalhar
em qualquer aparelho portátil na
cama por mais de uma hora sem
apoio lombar, com o pescoço mui-
to curvado para a frente ou com os
braços e as mãos suspensos em um
ângulo incômodo, provavelmente
vai causar dor e desconforto.

Don Chaffin, diretor emérito do
Centro de Ergonomia da Universi-
dade de Michigan, nos Estados
Unidos, recomenda o uso de um
teclado solto sobre uma mesinha
de colo ou uma almofada. E, tam-
bém, apoiar cotovelos e braços de
modo que os pulsos estejam em li-
nha reta quando estendidos. Qual-
quer tela ou monitor deve ficar no
nível dos olhos, ou abaixo dele, tal-
vez em uma mesinha móvel ou
braço retrátil, para que o usuário
não tenha que dobrar o pescoço
em um ângulo de mais de 15
graus. Um apoio lombar para as
costas e mais almofadas sob as per-
nas podem aliviar a tensão muscu-
lar, diz Chaffin. E mais: a cada hora,
mais ou menos, a pessoa deve le-
vantar e se mexer um pouco.

O sono também pode ser pre-
judicado, é claro. Russell Rosen-
berg, presidente da Fundação
Nacional do Sono, nos EUA, diz
que a luz da tela de eletrônicos
tende a suprimir o hormônio do
sono, a melatonina. E o hábito de
trabalhar na cama pode “romper
o elo entre o sono e o quarto” e
desencadear ou piorar um qua-
dro de insônia, diz.

Tirando os poréns, há quem jure
que trabalha melhor na cama. O
poeta americano Charles Simic,
vencedor de um Pulitzer, diz que
escreveu “parte absurda” de seus
19 livros de poesia em meio ao
emaranhado dos lençóis. Mesmo
quando tinha uma sala com vista
para o Capitólio, durante sua tem-
porada como Poeta Laureado dos
EUA, ele preferia a cama. “Tudo flui
muito melhor” ali, diz.

Leia nas págs B11 e B12 mais conteúdo do
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Quando o quarto é o escritório
Trabalhar na cama deixa especialistas em ergonometria arrepiados.

Fontes: Centro de Ergonometria da Universidade de Michigan Center for Ergonomics, Credant Technologies

istas em ergonometria arrepiados.

Usar um laptop que não 
está alinhado corretamente 
com os olhos e o pulso 
pode causar dores

Sentar-se sem apoio 
lombar adequado 
força as costas, o 
pescoço e os ombros

Absorver as ondas de luz da tela 
do computador atrapalha o 
relógio biológico e atrasa o sono

Trabalhar na cama pode 
virar um empecilho para 
a intimidade do casal

Esticar-se para pegar 
arquivos pode levar a dores 
no pescoço e nos ombros

Estender as pernas 
pode afetar as costas

HP registra prejuízo de US$ 6,8 bilhões
Re s u l t a d o s
Bruna Cortez
De São Paulo

A adoção crescente de disposi-
tivos móveis — principalmente
smartphones e tablets — em de-
trimento do mercado de compu-
tadores é um dos cenários que se
tornaram motivo de preocupa-
ção para a Hewlett-Packard (HP)
em sua história recente. Mais que
outras concorrentes, a compa-
nhia demorou a entrar na dispu-
ta pelo mercado de tablets. On-
tem, a empresa informou prejuí-
zo de US$ 6,85 bilhões em seu
quarto trimestre fiscal, encerra-
do em 31 de outubro, ante lucro

líquido de US$ 239 milhões no
mesmo período de 2011.

Atualmente, a HP tem dois mo-
delos de tablet no mercado, mas
prepara-se para ir além. “Estamos
apenas começando com nosso
portfólio [de máquinas] com Win-
dows 8”, disse a HP em nota envia-
da ao Va l o r , em referência à sua
presença no segmento de tablets.

O mercado de smartphones é
outro alvo da companhia, embo-
ra no longo prazo. “Acreditamos
que a HP precisa estar no merca-
do de smartphones conforme
ocorre uma convergência dos
dispositivos”, disse a companhia.

A estratégia da HP em relação a
tablets e smartphones pode ser de-
cisiva para a companhia superar as

dificuldades que tem enfrentado
para responder a dúvidas de inves-
tidores sobre seu destino.

No acumulado do ano fiscal
2012, o prejuízo líquido foi de
US$ 12,65 bilhões, comparado
ao lucro líquido de US$ 7,07 bi-
lhões do ano anterior. A receita
líquida no trimestre foi de US$
29,95 bilhões, com queda de 7%
na comparação anual. No ano
fiscal, a receita líquida atingiu
US$ 120,36 bilhões, 5,4% a me-
nos que em 2011.

A reação do mercado aos núme-
ros do balanço foi negativa. Du-
rante o dia, as ações da companhia
chegaram a cair 13%. Os papéis da
HP terminaram o dia em queda de
11,95%, cotados a US$ 11,71.

Nova York na ponta dos dedos
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Os nova-iorquinos estão testando o
novo serviço de busca inteligente em
um terminal instalado perto da Union
Square, em Manhattan. Ontem, a LG e
a fornecedora de conteúdo City 24/7
apresentaram a adaptação feita nas
cabines telefônicas para abrigar o que
foi batizado de “estação interativa
i n te l i g e n te ”. Na nova plataforma, são
exibidos em tempo real os serviços
oferecidos na região, informações
sobre trânsito, eventos, opções de
alimentação e entretenimento.
Sensíveis ao toque, as telas foram
instaladas em dez pontos do bairro.
Outras 240 vão funcionar em toda a
cidade nos próximos meses. As
estações são equipadas com recursos
para deficientes e podem ser
acessadas em vários idiomas.

Seminário Boas Práticas de

GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
Palestrantes mestres e doutores
com especialização acadêmica e
experiência prática qualificada
em gestão de risco

26-11

Debatedores das mais
bem estruturadas companhias abertas

Valor da inscrição subsidiado para
disseminara cultura de gestão de risco
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26 de novembro de 2012 Renaissance São Paulo Hotel – Alameda Santos, 2233, São Paulo-SP
Informações: Telefone 11 3107.5557 ou e-mail: nilsonjunior@abrasca.org.br
Programa completo: http://www.abrasca.org.br/gestao/includes/pdf/programacao.pdf

PROGRAMA CONDENSADO

Painel 1 – Identificando os Riscos da Empresa
Moderador: Otavio Yazbek, Diretor, CVM
Palestrante: Antonio Melo, Professor, MIT- Massa-
chusetts Institute of Technology; o professor Melo
acumula extensa experiência à frente de empresas
financeiras tendo sido economista-chefe do Banco
de Portugal, quando da entrada do país no Sistema
Monetário Europeu, além de atuar hoje como como
pesquisador residente no Banco Central Europeu, no
FED de Chicago e no Banco de España.

Painel 2 – Como Monitorar os Riscos Financeiros
Moderador: Antonio D.C. Castro, Presidente, Abrasca
Palestrante: Sandro Manteiga, Gerente de sistemas
do Itaú Unibanco Holding S/A e Coordenador do MBA
Gestão de Risco Financeiro, Instituto Educacional
BM&FBOVESPA; é Mestre em Modelagem Matemática
Financeira (Derivativos e Risco) pelo IME/FEA/USP e
Doutorando em Ciência de Computação pelo IME/USP.
É professor do Instituto Educacional BM&FBOVESPA
desde 2005, especialista na concepção e desenvol-
vimento de sistemas de wealth management, algo
trading, P&L, pricing, otimização de retorno ajustado a
risco e gestão de risco de mercado.

Painel 3 – A Gestão dos Riscos Financeiros
Moderador: Carlos Antonio Rocca, Presidente, CEMEC
Palestrante: Gustavo Liberali, Mestre em Econonomia
pelo Insper (2008). Certificado pela Global Association
of Risk Professionals (2003) e pela Professional Risk

Management International Association (2004). Traba-
lhou em Corporate Desks dos bancos CCF e HSBC até
2002. Gestão de Riscos na Braskem de 2002 a 2006.
Latam Head of Market Risk na Louis Dreyfus Commodi-
ties 2007 a 2009, Group Deputy Controller em 2010.

Painel 4 – Controles Internos e a Gestão De Risco
Moderador: Amarilis Prado Sardenberg, Presidente do
Conselho BSM, Conselho de Supervisão – BSM
Palestrantes: Sergio Odilon dos Anjos, Chefe do
Departamento de Normas, Banco Central do Brasil

Painel 5 – Boas Práticas na Implantação de um
Sistema de Risco
Moderador: Lucy Sousa, presidente, APIMEC Nacional
Palestrante: Luis Antônio Barron Guerra Vicente,
Diretor de Administração de Risco da BM&FBOVESPA;
é Mestre em Finanças pelo Imperial College, Londres
(UK) e responsável pelas áreas de administração de
risco de crédito, de risco de mercado, de administra-
ção de garantias, de apreçamento e de modelagem
de risco da BM&FBOVESPA.

Encerramento – Melhores Práticas na Imple-
mentação do Hedge
Moderador: Antonio D. C. Castro, Presidente, ABRASCA
Palestrante: Gilson Finkel, Diretor do Banco Santan-
der (Brasil) S.A.; especializado em Gestão Avançada
pela INSEAD (França) e Diretor Executivo para Deri-
vativos, FX, Renda Fixa e Câmbio do Banco Santander.

O almoço, incluído na inscrição, faz parte do evento.
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