
DANIELA DEGANI E 
FELIPE RIBEIRO 

AS PERSPECTIVAS E TAMBÉM 

OS POSSÍVEIS FORMATOS DA 

FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE 

TRABALHO DOS EXECUTIVOS FOI 

OBJETO DA PESQUISA REALIZADA 

PELOS AUTORES. COM AUTOMOTIVAÇÃO, 

TALENTO E SUPORTE TECNOLÓGICO, 

MELHORES EXECUTIVOS FARÃO 

MELHOR USO DO TEMPO, PARA A 

EMPRESAE PARA SI MESMOS. 

Executivo, 
prepare-se. 
A forma como 
trabalhamos 
está com 
os dias contados 
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Muitas mudanças culturais e comporta-
mentais ocorreram na sociedade nos últimos 
anos, mas houve poucas alterações estrutu-
rais nas relações de trabalho corporativas. 
Apesar da grande evolução tecnológica, 
trabalha-se majoritariamente nos mesmos 
moldes de um século atrás. Oferece-se aos 
executivos um contrato padrão, que esti-
pula um escritório base, uma carga horária 
não negociável de 8 horas diárias, trabalho 
constante e ininterrupto pelos meses e anos 
à frente até que uma das partes resolva rom-
per definihvamente essa relação. 

Este texto resume, em suas linhas gerais, a 
pesquisa "Prospecções sobre expectativas e 
alternativas para o futuro do trabalho execu-
tivo" na qual os autores, ligados à Fundação 
Instituto de Administração da USP, entrevis-
taram especialistas e altos executivos, entre 
gerentes, diretores e CEOs, mapeando suas 
aspirações e expectativas. 

A conclusão: o trabalho executivo irá so-
frer profundas alterações em um futuro bre-
ve. Prepare-se! 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA 
DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

O trabalho que mais se assemelha às posi-
ções executivas aparece em meados da era 
industrial quando, além de se operarem as 
máquinas, surgiu a necessidade de controlar 
o sistema produtivo. Surge então uma nova 
classe de trabalhadores administrativos: os 
white Collar workers. 

A partir da Segunda Guerra Mundial, a 
sociedade industriai, centrada na produção 
em larga escala de bens materiais, deu vez 
à sociedade pós-industrial, centrada na pro-
dução de bens não materiais (serviços, infor-
mações, símbolos, estética, valores). 

Os aspectos valorizados na sociedade indus-
trial, como padronização, eficiência e produti-
vidade, são substituídos pela criatividade, sub-
jetividade, emotividade e qualidade de vida na 
sociedade pós-industrial (De Masi, 2003, p. 23). 

É a partir de constatações básicas dessa 
análise da evolução histórica do trabalho 
que são extraídas questões fundamentais: 

• o trabalho executivo/administrativo não 
é dependente dos bens produtivos de capi-
tal do empregador, mas ainda se constrói 
amplamente baseado na presença física dos 
empregados no mesmo local de trabalho 

• a qualidade dos resultados obtidos em 
nível gerencial não é diretamente propor-
cional nem dependente de longas jornadas 
de trabalho, mas de criatividade, conexões e 
incentivos (Malone, 2006, p. 118) 

• as ferramentas tecnológicas disponíveis 
estão incorporadas nas organizações. Seus 
efeitos mudam a forma de se relacionarem 
e executarem projetos e tarefas da organi-
zação, mas ainda não afeta grandemente as 
relações de trabalho existentes 

Como observa De Masi (2003, p. 24), "as 
máquinas mudam mais velozmente que os 
hábitos, as mentalidades e as normas". 

RELAÇÕES DE TRABALHO 
DIFERENCIADAS JÁ EXISTENTES 

No mercado corporativo, já existem pon-
tualmente alguns modelos alternativos. O 
home office foi adotado inicialmente pelas 
empresas de tecnologia, mas atualmente 
pode ser observada em vários segmentos. 

Embora mais encontrado em países de-
senvolvidos, como Estados Unidos, Cana-
dá, Austrália e países da União Europeia, 
no Brasil existem empresas que estimulam 
o home office seguindo a linha de suas ma-
trizes, como Siemens e Nokia. A Genzyme, 
uma das empresas líderes em biotecnologia 
no mundo, inclui em suas políticas de RH 
dois dias ao mês para que seus funcionários 
trabalhem em casa em projetos ou planos 
que exijam concentração. 

No exterior, já se pode observar trabalho 
meio período e até mesmo em dias alterna-
dos para funções mais administrativas. No 
Brasil, o que observamos é a flexibilização A ut
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do horário da sexta-feira, na maioria dos ca-
sos encerrando-se o expediente ao meio-dia 
ou no início da tarde, com a compensação 
dessas horas nos demais dias da semana. 
Podem-se citar Unilever e Bayer como cor-
porações que adotam essa prática. 

Em grandes empresas, cada vez mais pro-
fissionais - especialistas de marketing, enge-
nheiros, consultores e até gerentes - estão se 
tornando freelancers internos, trabalhando em 
pequenas equipes que estão a todo momento 
se formando à medida que os projetos vêm 
e vão. Malone (2006) cita que na Hewlett-
Packard as iniciativas são divulgadas em uma 
rede interna. Essa nova configuração permite 
aos profissionais deliberar sobre em que mo-
mentos se dedicarão intensivamente a pro-
jetos e em que momentos farão pausas para 
reciclagem profissional, iniciativas empreen-
dedoras, acadêmicas ou mesmo familiares. 

Uma prática ainda não muito comum, 
mas que já pode ser observada em algumas 
empresas, consiste na possibilidade de o em-
pregado tirar licenças não remuneradas por 

um período predeterminado, normalmente 

de três meses a um ano, para os mais diver-
sos fins. Realizar uma viagem, um curso no 
exterior, cuidar de um filho pequeno ou até 
mesmo realizar um período sabático é pos-
sível em empresas como Unilever, IBM e 
Whirlpool. 

Outro exemplo interessante é o descrito 
por Semler (2006). Ele observa que o tra-
balho infiltrou-se cada vez mais em nossas 
vidas pessoais, seja em casa, na praia, à noi-
te, em viagens ou nos fins de semana. As 
pessoas, porém, ainda não aprenderam a se 
desconectar do horário formal de trabalho 
e realizar atividades de lazer, ócio ou pes-
soais durante os dias da semana, causando 
assim um grande desequilíbrio. Foi com 
esse pensamento que criou programas como 
o "Aposente-se aos poucos", mediante o qual 
funcionários podem eleger um dia da sema-
na para realizar atividades de lazer ou proje-
tos pessoais que, numa visão tradicional, só 
poderiam realizar ao se aposentarem. 

Verificou-se que é bastante comum em-
presas patrocinarem seus executivos em cur-
sos de atualização e pós-graduação para sua 
capacitação, porém algumas vão ainda mais 
longe. A Google, por exemplo, disponibiliza 
20% do tempo de seus funcionários e tam-
bém seus laboratórios para que realizem in-
vestigações e experiências que podem ou não 
ter como objetivo o negócio da companhia. 

A 3M também é outro caso interessante. 
Ela estimula seus colaboradores a participa-
rem de projetos sociais, permitindo inclusive 
que usem meio período por semana de suas 
horas de trabalho para dedicar-se a eles. 

O QUE NOS DIZEM OS EXECUTIVOS 
O objetivo da pesquisa, realizada com 55 

altos executivos, em sua maioria alunos dos 
MBAs International e Executivo Internacio-
nal da FIA, foi analisar as expectativas e a 
predisposição dos profissionais à adoção de 
modelos diferenciados de trabalho e quais 
as alternativas mais viáveis. 

Do total, 78,2% concordam plenamen-
te ou parcialmente que deixam de realizar A ut
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projetos pessoais por falta de tempo. Dos 
executivos entrevistados, 83,6% entendem 
como necessária sua presença no local para 
a realização de seu trabalho, mas 63,6% con-
cordam que os horários poderiam ser mais 
flexíveis. Outros 60% afirmam ainda que se 
sentem atraídos por uma empresa que tenha 
horários mais flexíveis mesmo que a remu-
neração seja equivalente à atual. Ainda mais 
relevante é o fato de que 53,7% concordam, 
parcial ou totalmente, em trocar parte de 
sua remuneração por mais tempo livre. 

Na média, os entrevistados abririam mão 
de até 15% de sua remuneração para uma 
média de 9,26 horas livres por semana. 

Quanto à carga horária, fica claro que o 
modelo workaholic cultuado pelos baby 
boomers está cada vez mais fora de moda. 
Apenas 9,1% dos executivos entrevistados 
alegam trabalhar mais de 12 horas por dia. 
Do total, 83,4% concordam parcial ou to-
talmente que gostariam de trabalhar menos, 
horas por semana. 

Dos modelos alternativos propostos, os que 
captaram maior interesse foram trabalhar 
um dia a menos por semana (38,2%) e tra-
balhar duas horas a menos por dia (25,5%). 

RELAÇÕES DIFERENCIADAS: TODOS 
OS PROFISSIONAIS ESTÃO APTOS? 

Uma vez identificado o desejo de executi-
vos por relações mais flexíveis, o que é preci-
so para que possamos adotar novos modelos e 
manter ou ainda melhorar a produtividade? 

Para adaptar-se e colher resultados neste 
ambiente novo, o executivo deve apresen-
tar uma automotivação em maior grau que 
o habitualmente necessário. O controle do 
andamento das atividades por terceiros pra-
ticamente desaparece e o que resta é o com-
promisso do profissional com a realização 
de suas responsabilidades com excelência. 

No modelo atual, é o contrato de traba-
lho e a cultura organizacional da empresa 
que dita onde as pessoas se reúnem para o 
trabalho e em quais horários. Novas possi-
bilidades de organização deixam a cargo do 

profissional a decisão quanto a esses dois as-
pectos. No ambiente externo ao escritório, 
infinitas distrações podem surgir e a força 
motriz capaz de manter o profissional foca-
do em seu trabalho é a disciplina. Não que 
ela não seja importante na realização do tra-
balho executivo hoje, mas será ainda mais 
crítica quando esse profissional não estiver 
limitado a quatro paredes de um escritório, 
com obrigação de permanecer aí por um 
número fixo de horas. 

Hoje, com o advento dos smartphones, 
notebooks e Internet banda larga, a infor-
mação ganha tempo real e uma enorme 
mobilidade. Com toda essa possibilidade, 
a tecnologia pode ser libertadora, mas pode 
também tornar-se opressora, uma vez que 
não há mais uma barreira que limite a ex-
pectafiva do interlocutor. 

Os profissionais que trabalham sob mode-
los diferenciados terão, portanto, de desen-
volver novas competências de gerenciamento 
do tempo e de negociação das expectativas de 
seus interlocutores, por meio de acordos for-
mais ou informais, para estabelecer com as 
organizações uma relação produfiva de liber-
dade com responsabilidade, como observou 
o Prof Jacques Marcovitch em entrevista. 

Cada vez mais, múltiplos assuntos serão 
conduzidos simultaneamente e a capacida-
de de liderar estrategicamente sua agenda, 
identificando atividades relevantes ou não, 
certamente será outro pré-requisito para este 
executivo, pondera o Prof. Washington Ma-
thias (entrevista). 

Em um trabalho remoto e mais flexível, 
os controles passam a ser menores, cedendo 
lugar para um gerenciamento baseado em 
fatos e dados, leia-se, estabelecimento de 
metas claras, mensuráveis e cumprimento 
dos objetivos. O nível de esforço, antes uma 
métrica bastante importante, agora cede es-
paço para a lógica do desempenho, compro-
missos de equipe e cumprimento de metas. 

Será preciso mudara forma como a lideran-
ça é exercida em níveis gerenciais com mo-
delos diferenciados de trabalho. Comando A ut
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e controle darão espaço a coordenação, ca-
pacidade de comunicação, motivação e co-
laboração para organizar trabalho e equipe 
de modo que os resultados sejam atingidos, 
esteja o gestor presente fisicamente ou não. 

Nesse novo modelo, os vínculos entre as 
pessoas e a colaboração tornam-se ainda mais 
cruciais, pois é muito provável que as conexões 
horizontais, entre departamentos da organi-
zação, condicionem os bons resultados, mais 
do que as verticais, determinadas pelas rela-
ções hierárquicas de subordinação e chefia. 

Comunicar diretamente é uma compe-
tência essencial para executivos, que têm de 
transmitir suas ideias e posições a interlocu-
tores muitas vezes com bagagens de conhe-
cimento e socioculturais distintas, até mes-
mo de diversas nacionalidades. Em modelos 
alternativos, assertividade e credibilidade na 
comunicação têm de ser alcançadas pelo 
executivo também em meios virtuais de 
comunicação como e-mails, fone conferên-
cias, vídeos, telefonemas etc. 

SUA EMPRESA ESTÁ PRONTA PARA 
ESSA NOVA REALIDADE? 

Companhias que têm seus valores clara-
mente comunicados e, sobretudo, pratica-
dos têm maior chance de recrutar profissio-
nais mais adequados e maior possibilidade 
de conferir autonomia a seus empregados, 
pois existe um comprometimento com a 
causa expressada em sua missão e visão. 

Além disso, para a adoção de modelos 
diferenciados, a liderança da organização 
tem de acreditar e apoiar a proposta, inclu-
sive dando o exemplo de como se compor-
tar nesse novo ambiente. 

A pesquisa de campo mostra que, embora 
em pequeno grau ainda, os horários e lo-
cais de trabalho estão ficando gradualmen-
te mais flexíveis do que antes do advento da 
Internet e da telefonia móvel. Entretanto, 
nas iniciativas que não são oficializadas e 
sem regras claramente estipuladas, os pro-
fissionais que utilizam essa flexibilidade 
sentem desconforto e receio de serem mal-

vistos pelos colegas ou superiores. 
Equipes imaturas podem demandar mais 

encontros presenciais, interações, reuniões e 
controles, exigindo maior presença física no 
local de trabalho. Para que o trabalho virtual 
e mais flexível aconteça, é preciso que haja 
maturidade e confiança entre os profissionais. 

Em modelos mais flexíveis, os mais com-
petentes serão escolhidos e promovidos con-
forme seus progressos e realizações. Neste 
sistema, o mérito pessoal tem maior influ-
ência do que a hierarquia. 

Incentivos financeiros continuarão a ser 
importantes, mas outras variáveis, como 
oportunidade de trabalhar com mais liber-
dade, autonomia, ambiente acolhedor e 
qualidade de vida, ganharão mais relevância 
que nunca. 

Em alguns casos, porém, relações mais fle-
xíveis, sejam no horário, sejam na presença 
física do trabalhador, são menos prováveis de 
serem aplicadas com sucesso. É o que ocor-
re quando as decisões são primordialmente 
colegiadas ou quando há grandes mudanças 
em curso em um curtíssimo espaço de tem-
po, e decisões têm de ser tomadas e comuni-
cadas praticamente em tempo real. 

BENEFÍCIOS PARA OS INDIVÍDUOS, 
ORGANIZAÇÕES E SOCIEDADE 

Como aponta a pesquisa, muitos profis-
sionais têm projetos pessoais não realizados 
por falta de tempo. Modelos diferenciados 
que ofereçam mais tempo para que os in-
divíduos se dediquem a outros interesses 
produzirão seres mais realizados e mais 
completos em todos os aspectos. 

Experiências do trabalho são aplicadas 
em outros campos (caso de um executivo 
que queira fazer parte do conselho de algu-
ma ONG). O inverso também é verdadei-
ro, podendo um profissional resolver em-
preender um novo negócio e, sem ter de 
abdicar de seu trabalho para tal, posterior-
mente leve seu aprendizado como empre-
endedor para o ambiente da organização 
da qual faz parte. A ut
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Profissionais de nível executivo adminis-
tram recursos muitas vezes na casa de mi-
lhões e milhões de dólares, tendo muitas 
vezes até autonomia decisória sobre o desti-
no desses recursos. É patente a necessidade 
de refletir essa autonomia na administração 
e organização do próprio tempo. 

Quando se fala em flexibilização de ho-
rário, não se trata apenas de o profissional 
escolher a que horas inicia suas atividades, 
mas também a quantidade de horas que de-
cide dedicar semanalmente à empresa. 

Abrem-se caminhos antes difíceis de con-
ciliar, como uma carreira acadêmica com 

uma posição executiva, empregado e em-
preendedor ou consultor, executiva e mãe. 

O desejo dos executivos por mais tempo 
livre é latente. Além disso, há o advento da 
nova geração Y ingressando no mercado de 
trabalho com novos referenciais de tempo, 
qualidade de vida, valores e formas de se 
relacionar. Assim, um novo ambiente de 
trabalho será uma necessidade para atrair e 
manter os profissionais mais talentosos. 

Esses novos modelos permitem, ainda, 
manter profissionais seniores que acumu-
lam grande carga de conhecimento e expe-
riência e que, em muitos casos, já com uma 
situação financeira estável, abandonam a 
carreira corporativa para dedicar-se a proje-
tos pessoais ou empreender. 

Adicionalmente, ambientes mais livres 
fomentam a criatividade e a inovação, ca-
racterísticas-chave para se obter vantagem 
competitiva nos mercados atuais. 

Em cidades cada vez mais caóticas, com 
trânsito pesado e insegurança, a possibilida-
de de diminuir os deslocamentos dos fun-
cionários traz ganhos mensuráveis às cor-
porações. Além disso, os espaços físicos dos 
escritórios também representam uma alta 
despesa para as empresas, que eventualmen-
te pode ser reduzida com a flexibilização das 
relações de trabalho. 

Há também inúmeros benefícios para a so-
ciedade. O espaço urbano das capitais hoje 
é tomado por grandes congestionamentos 

de pessoas que se deslocam, nos mesmos ho-
rários, a seus locais de trabalho. Modelos fle-
xíveis permitem diminuir os deslocamentos 
e desconcentrar os horários de pico, reduzir 
a emissão de CO2, trazendo grandes me-
lhorias públicas às cidades. 

Executivos com grande experiência em 
gestão, tendo um pouco de tempo livre, po-
derão dedicar-se a causas sociais por meio de 
ONGs e participação nas políticas públicas, 
utilizando sua expertise em prol da sociedade. 

Por fim, pessoas mais felizes produzem 
um ambiente público mais saudável, em 
que todos se beneficiam. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A flexibilização do trabalho quanto a ho-

rários e locais de realização de tarefas é uma 
tendência. Faz parte das aspirações dos exe-
cutivos e a tecnologia para tal está ampla-
mente disponível. 

Portanto, é possível afirmar com alto grau 
de certeza que ela acontecerá, mais cedo ou 
mais tarde, dependendo do nível de abertura 
das empresas e da natureza de seus negócios. 

As corporações que forem early-adopters 
e formalizarem logo esses modelos diferen-
ciados têm maior potencial para angariar os 
benefícios de atração e retenção de talentos, 
criação de imagem e reputação corporativa, 
maior criatividade e poder de inovação, o 
que se reflete em vantagem competitiva. • 
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Text Box
Fonte: Marketing Industrial, São Paulo, ano 16, n. 58, p. 54-59, 2012.




