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Na visão da Valve, gestores servem 
para assegurar que as tarefas sejam 
executadas da maneira que a empre
sa definiu. Só que os fundadores da 
Valve abominam processos. Num 
negócio criativo, baseado em design, 
roteiro de cinema e tecnologia, fazer 
diferente vale mais do que fazer igual. 
Na Valve, todo funcionário pode apro
var orçamentos e escolher o projeto 
em que vai trabalhar. Só não há es
paço para encostados. Quem não 
entrega está fora. “Num ambiente de 
autonomia, quem não faz nada é ex
pelido pelo grupo”, diz o consultor 
Maurício Goldstein, da Corall, de São 
Paulo. “Colegas são mais implacáveis 
que chefes, porque o resultado do 
time depende de cada um.”

O modelo de gestão da Valve mira 
o principal alvo das aspirações pro
fissionais no século 21: a autonomia. 
A liberdade de escolher o que e como 
fazer é vista, atualmente, como uma 
das mais importantes fontes de rea
lização profissional. Nos últimos 60 
anos, pesquisas nas áreas da psico
logia e da administração de empre
sas já identificaram que uma pessoa 
obtém resultados muito melhores 
quando assume a responsabilidade 
por suas escolhas profissionais. As 
teorias do Y, da autodeterminação e 
das Âncoras de Carreira são exem
plos de estudos sobre o assunto. No 
livro Motivação 3.0, o escritor ame
ricano Daniel Pink aponta a autono
mia como um dos combustíveis pes
soais mais importantes, ao lado do 
propósito e da excelência. “O profis
sional trabalha motivado quando 
sente que está no comando, que é 
competente e que sabe por que está 
realizando aquele trabalho”, diz o 
consultor Paulo Campos, professor 
do Afferro Lab, do Insper e da Sus- 
tentare, de São Paulo.

No dia a dia, essa aspiração emer
ge de maneiras muito diferentes. 
Pode ser a vontade de imprimir seu 
estilo na gestão da empresa. Ou a

agonia por livrar-se da 
supervisão de chefes. O 
desejo de autonomia tam
bém está presente na 
possibilidade de decidir 
que emprego aceitar. Ou 
ainda na liberdade de es
colher um trabalho pelos 
efeitos que ele produz na 
sociedade. “A percepção 
de autonomia varia con
forme a pessoa”, diz Ana 
Luiza Lopes, pesquisado
ra e coordenadora de 
MBA da Coppead, escola 
de negócios do Rio de Ja
neiro. Em sua tese de 
doutorado, Ana Luiza 
entrevistou 25 profissio
nais, como engenheiros, 
advogados e especialistas 
em TI, e analisou como 
eles vivem a autonomia.
“Esse desejo pode apare
cer tanto nas escolhas 
das tarefas cotidianas 
quanto nas decisões de 
carreira”, diz Ana Luiza.

Todo profissional dese
ja autonomia e tem algum 
medo dela também. A 
responsabilidade acompanha a liber
dade, e nem todo mundo está dispos
to a assumir desafios maiores. Mas 
dirigir a própria carreira é melhor do 
que delegar essa decisão ao acaso do 
mercado. “Autonomia na carreira é 
ponto de partida”, diz Tania Casado, 
professora da Faculdade de Econo
mia e Administração da Universida
de de São Paulo e da Fundação Ins
tituto de Administração. Nesta 
reportagem, você descobre como 
conquistar a independência profis
sional, os sacrifícios que ela impõe e 
as vantagens que ela traz. Afinal, 
como escreveu o escritor argelino 
Albert Camus, autor do clássico uni
versal O Estrangeiro, a liberdade 
não é nada senão a oportunidade de 
ser melhor. Veja como chegar lá.

Autonomia não é apenas uma aspi
ração. “Ao longo da vida profissional, 
a pessoa pode ser forçada a assumir 
a contragosto uma atitude de inde
pendência”, diz Ana Luiza. Trata-se 
de uma imposição do mercado de 
trabalho. O exemplo básico é o em
prego. O ideal é estar sempre crian
do condições de escolher o lugar 
onde trabalhar. A mesma pessoa 
pode ter condições de escolher um 
aspecto da autonomia e nada fazer 
em relação a outro. Por exemplo: ela 
pode ter muitas ofertas de emprego, 
mas todas elas envolvem trabalhos 
controlados de perto por chefes.
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Autonomia é ...imprimir um estilo pessoal
E m setembro deste ano,

Gustavo Diament, de 42 anos, 
deixou 0 posto de diretor-geral de 
marketing da Claro para assumir 
a gerência-geral da América Latina 
do Spotify, serviço de streaming 
de músicas. Entre suas primeiras 
funções está a montagem da 

operação brasileira. Para Gustavo, é 
a oportunidade de criar uma cuLtura 
mais próxima de seus valores, na 
qual a autonomia é uma exigência. 
“É uma chance de imprimir meu 
estilo", afirma. Acostumado a 
grandes empresas, Gustavo vê a 
autonomia como uma exigência 

nas pequenas. "Nas grandes você 
precisa lutar para conquistar mais 
liberdade", diz. Para ele, autonomia 
significa ser ouvido. "É preciso 
contratar a pessoa certa e sair de 
seu caminho, deixando que ela 
trabalhe e tenha ideias. Nas grandes 
empresas, isso é muito raro", diz.

“Autonomia tem um preço”, diz Ca
roline Pfeiffer, diretora de marke
ting, vendas e gestão da mudança 
da LHH/DBM, empresa de transição 
de carreira de São Paulo. Ao escolher 
um caminho independente, a pessoa 
renuncia a um tipo de conforto que 
a orientação dos chefes oferece. 
“Tem muita gente que se queixa de 
falta de autonomia, mas ao mesmo 
tempo lamenta receber pouco apoio 
do chefe”, diz Caroline. Não dá para 
ter as duas coisas. Viver de maneira 
independente também significa as
sumir maiores responsabilidades, 
tomar mais decisões e correr riscos.
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O nível de liberdade varia de tra
balho para trabalho. Existem fun
ções e profissões em que a pessoa 
tem mais liberdade de fazer suges
tões e encaminhar as coisas da 
maneira que entende. Em outras, 
a flexibilidade é bastante restrita. 
Se a autonomia é importante para 
você, existe uma avaliação sobre o 
grau de independência que deve ser 
feita antes de aceitar uma propos
ta de emprego. “O profissional pre
cisa entender bem a rotina da em
presa para fazer a escolha mais 
adequada às suas aspirações”, diz 
Caroline, da LLH/DBM.

No dicionário, autonomia é definida 
como “a capacidade de se autodi- 
rigir”, o que sugere que ela envolve 
liberdade e responsabilidade. No 
trabalho, a autonomia também está 
presente no desejo de o profissional 
ser reconhecido. “Quando a pessoa 
diz que quer deixar uma marca, 
quando sente vontade de enxergar 
a própria contribuição no resultado 
da empresa, é autonomia o que ela 
busca”, diz Eduardo Seindenthal, 
fundador da Rede Ubuntu, organi
zação que ajuda pessoas no desen
volvimento de projetos profissionais 
e de vida, de São Paulo.

Seja para fazer uma tarefa sem su
pervisão na empresa, seja para 
tornar-se consultor, o profissional 
que busca trabalhar com maior li
berdade vai precisar ser muito dis
ciplinado. Na empresa, uma série 
de controles — os processos, o ex
pediente — ajuda o profissional a 
se organizar. Quanto mais livre 
dessas amarras, mais o profissional 
precisará, por conta própria, criar 
maneiras de garantir que vai entre
gar o que prometeu. O exemplo mais 
simples é o do home office. Traba
lhar em casa só funciona se o de
sempenho não cair.A ut
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O dia do paulista Eduardo 

Rodrigues, de 31 anos, 
administrador de redes e coor
denador de infraestrutura da 

Wise Telecomunicações, em São 
Paulo, geralmente começa cedo, 
às 6 horas da manhã. Não por 
exigência da empresa e, sim, por 
opção. Eduardo tem flexibilidade 
de horários e pode trabalhar a 
qualquer hora — de manhã, 
àtarde ou à noite — e de 
qualquer lugar — na empresa 
ou em casa. Ele opta por esse 
horário para conseguir ter as 
tardes livres para ficar com 
o filho pequeno e estudar. 
Responsável pela criação de 

novas tecnoLogias, que visam 
aperfeiçoar os serviços e trazer

melhorias à empresa, Eduardo 
só precisa cumprir o prazo do 
projeto. "Tenho liberdade para 
fazer meus horários. 0 que 
importa é o resultado final", 
afirma. Segundo ele, além 
da autonomia de tempo, há a 
liberdade de criar novos projetos 
e contribuir efetivamente para 
os resultados da empresa. 
Eduardo diz já ter recebido 
boas propostas de trabalho em 
grandes empresas, mas a falta de 
autonomia que teria o fez pensar 
duas vezes. “Sinto-me parte do 
negócio e consigo produzir muito 
mais com essa liberdade", afirma. 
Ele costuma ir à empresa todos 
os dias. Em casa, só quando 

precisa começar um projeto.

Para ter autonomia, o profissional 
terá de se planejar mais. Assumir a 
responsabilidade significa investir 
mais em dizer com precisão o que 
é possível ou não de ser feito. Não 
se trata de palpite, mas de fazer as 
contas previamente e assumir ape
nas metas realizáveis. Quando o 
laboratório AstraZeneca implantou 
o expediente com término às 14 
horas nas sextas-feiras, há dois 
anos, poucos funcionários deixavam 
a empresa nesse horário. O hábito 
foi pegando aos poucos. “As pessoas 
aprenderam a se planejar para sair 
às 14 horas”, diz Miguel Monzu, di
retor executivo de recursos huma
nos e comunicação do laboratório 
AstraZeneca, de São Paulo.

A opção por um tipo de autonomia 
pode significar a perda de outro tipo. 
Por exemplo: um consultor, ao optar 
por trabalhar por projetos, fica livre 
das ordens de um chefe, mas torna- 
-se mais pressionado por cumprir 
prazos. Outro ponto de vista: um 
profissional pode pautar sua escolha 
de emprego em algo que lhe dá satis
fação pessoal muito forte, como tra
balhar numa ONG de proteção am
biental. No entanto, nessa instituição, 
ele pode assumir um trabalho mais 
burocrático do que tinha no emprego 
anterior. Como resultado, para exer
cer a independência de escolher o 
lugar para trabalhar, ele sacrificou 
uma rotina mais livre. “Tudo é troca”, 
diz Tania Casado, da FEA/USP.A ut
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A conquista da autonomia é sempre 
negociada. A regra mais importan
te é que seja combinada antes. Não 
pode ser cada um faz o que quer. A 
autonomia exige diálogo. É a con
versa que substitui os mecanismos 
de controle tradicionais, como o 
prazo de entrega, o relógio de pon
to e os relatórios.

Por mais independente que o pro
fissional deseje trabalhar, ele vai 
precisar de ajuda para cumprir ta
refas. Acessar as pessoas que têm 
conhecimento complementar ao seu 
é uma competência. “Quando você 
é autônomo, precisa tomar mais de
cisões por conta própria”, diz o con
sultor Maurício Goldstein, da Corall. 
“E você precisa de pessoas para 
acertar nas decisões.” Uma palavra 
da moda nas empresas hoje é inter
dependência. “Autonomia é a liber
dade de operar num sistema inter
dependente”, diz Maurício.
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 Em seu emprego na Companhia Ambiental 
 do Estado de São PauLo, Marcela Bentes, 
de 33 anos, advogada especializada na área 
ambientaL, cumpre uma rotina recheada de 
procedimentos como elaboração de estudos, 
pareceres e manifestações em processos 
administrativos ambientais, num horário 

bem controlado. Não há espaço para grandes 
mudanças e qualquer decisão exige a aprova
ção da diretoria. “Trabalho em função da buro
cracia e da hierarquização de cargos. Faz 
parte", afirma MarceLa. Segundo ela, toda 
atividade que desenvolve está baseada no 
modelo burocrático, com normas e procedi
mentos rígidos. “Isso torna as atividades 
cansativas, mas, quando sei que meu trabalho 
contribui para defender uma penalidade 
aplicada a alguma empresa poluidora, por 
exemplo, isso não tem importância", diz. Nem 
passa pela cabeça de Marcela trocar seu 
trabalho por algum que ofereça mais liber
dade de horário e ideias se ele não estiver 
ligado à prevenção e à melhoria do meio 
ambiente. “É o que dá sentido à minha carreira 
e à minha vida profissional. Se eu não traba
lhasse na área ambiental, posso afirmar, com 

toda a certeza, que não seria advogada", diz.
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Para o sociólogo americano Ri- 
chard Sennett, autor do livro O 
Declínio do Homem Público, exis
te no mercado um discurso de exal
tação da independência, e esse 
discurso tem um aspecto negativo 
por transformar a dependência 
numa condição tão negativa que as 
pessoas sentem até vergonha de 
depender, como se fosse uma fra
gilidade. Na verdade, a dependên

cia deveria ser encarada como 
parte da autonomia. “A pessoa 
realmente autossuficiente não se 
revela de modo algum tão indepen
dente quanto supõe os estereóti
pos. Ela é capaz de depender de 
outras quando a situação exige e 
sabe em quem convém confiar”, 
escreve Sennett. “Quem tem ver
gonha de depender não aprende a 
confiar”, diz Mauricio.

O que é imprescindíve
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A maioria das atividades hoje em dia 
é complexa e exige interdependên
cia. Sempre é necessário sacrificar 
algum aspecto da liberdade para ter 
outro. O desafio é identificar as par
tes do trabalho em que autonomia é 
imprescindível e as partes em que 
se pode ceder. Mas sempre existe 
uma contrapartida. “É difícil encon
trar um trabalho em que se faz tudo 
sozinho”, diz Mauricio.

Assumir a responsabilidade pela 
entrega de um resultado é uma 
atividade que deve ser considerada 
uma viagem sem volta. “Não vale 
desistir quando o bicho pega e 
devolver o problema para o chefe 
resolver”, diz Miguel Monzu, diretor 
executivo de recursos humanos e 
comunicação do AstraZeneca. 
“Muita gente tem cabeça de liderado 
e precisa mudar essa mentalidade.”

A autonomia funciona melhor num 
ambiente favorável ao erro. Em em
presas que não toleram o erro, a 
pessoa não terá espaço para ser li
vre. “Autonomia vigiada perde o 
sentido”, diz Miguel. As pessoas es
tão acostumadas a trabalhar no mo
delo de gestão baseado no controle. 
É preciso interromper esse esquema. 
O primeiro passo é evitar a tentação 
de controlar as pessoas ao redor.

A história de carreira de Alessandro Cosin, de 41 anos, 
sócio da Cosin, consultoria de negócios e tecnologia, em 

São Paulo, mudou em 2007, quando ele fundou seu negócio, 
deixando para trás o cargo de diretor da CPM (atual Cap- 
gemini), hoje concorrente. Alessandro havia se cansado da 
rotina das grandes empresas e do distanciamento que tinha 
do cliente. "0 trabalho interno era muito grande e deixei de 
fazer o que mais gosto, que é estar perto do cliente", afirma.
A decisão foi baseada também na vontade de criar um mode
lo de trabalho no qual as pessoas tivessem mais autonomia. 
“Queria fazer do meu jeito”, afirma Alessandro. “Aqui, todos 
discutem e dão ideias." Ele lembra que o começo foi difícil, 
com menor remuneração e mais desafios. Mas em seis meses 
a empresa começou a dar resultado. “A responsabilidade é 
grande, mas hoje trabalho da forma em que acredito", diz.

O principal ganho que a autonomia traz é o sentimento 
de ser dono do próprio destino. “Além de produzir um 
efeito motivador, a independência estimula a criativi
dade porque deixa que as pessoas procurem soluções 
em vez de esperar uma ordem”, diz Mauricio Goldstein. 
Um exemplo clássico é o da 3M, que dá aos funcionários 
15% do tempo livre para que eles toquem projetos e 
busquem inovações. O excesso de trabalho limita a cria
tividade e inibe a responsabilidade, 
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Caixa de texto
Fonte: Você S/A, São Paulo, ano 16, n. 10, p. 36-45, out. 2013.




