
No início da era industrial a empresa
comprava a força de trabalho medida
rigorosamente pelo tempo e controlada

pela única forma correta de executar cada tarefa.
Hoje ela espera que seus colaboradores tenham
compromissos com metas, con-
tribuam de forma criativa com a
melhoria dos processos e estejam
espiritualmente alinhados com a
estratégia, cultura e valores do
negócio. O empregado espera,
muito mais do que um salário,
encontrar um ambiente em que
possa se desenvolver como pes-
soa, ser reconhecido e se qua-
lificar profissionalmente.

Judith Mair, em seu livro
Schluss mit Lustig (Fim da Diver-
são); critica severamente o sistema que vem
sendo adotado nas empresas, onde funcionários
têm liberdade para tratar de assuntos pessoais ao
telefone, trocar e-mails com amigos durante o
expediente, estender um pouco mais a hora do
almoço e, em contrapartida, passam 24 horas
por dia à disposição dos assuntos profissionais
que podem surgir de repente e precisar de
resposta imediata.

Sem dúvida, há aspectos positivos nas idéias
defendidas por Mair. Estabelecer limites melhor
delineados entre carreira e vida pessoal,
preservando o tempo para o lazer e a vida familiar
é, cada vez mais, o sonho de executivos estres-
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sados pelo ambiente ultracompetitivo dos ne-
gócios. Mas como seria possível à empresa obter
um compromisso de alto nível de seus profis-
sionais baseando o relacionamento em controles
estritos de horário, de e-mails, telefonemas, num

ambiente acético?
O conceito atual de gestão

de pessoas atribui ao líder o
papel de gerenciar o ambiente,
visando a proporcionar con-
dições para que cada um
expresse ao máximo seu po-
tencial por ter confiança nos
relacionamentos com a empre-
sa, seu chefe e os colegas, por
ter liberdade para expressar
opiniões e sugerir mudanças,
permitindo-se ser criativo e cor-

rer riscos calculados.
Numa era em que a administração não está
mais presa a modelos rígidos e que é impres-
cindível inovar para se manter competitivo, não
dá para voltar ao passado e querer gerenciar por
controles rígidos/Temos que continuar evoluindo
para uma gestão cada vez mais flexível na forma
das relações de trabalho, bem como quanto a
horário e local de trabalho. Cabe ao profissional
aprender a se autogerenciar para equilibrar de
forma saudável carreira e vida pessoal.
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Abaixo a ditadura!
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