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Não basta apenas saber que horas são aqui no Brasil. É preciso aprender a olhar o relógio de 
países da Europa, Ásia e dos Estados Unidos, entre outros, durante as 24 horas do dia. Sim, 
porque o telefone pode tocar a qualquer hora, a caixa de entrada de seu e-mail carregar mais 
mensagens em negrito do que você esperaria e talvez você precise estar preparado para 
participar de uma "conference call" bem ao estilo da ONU, com a presença de representantes 
de países variados. O mundo globalizado impôs ao executivo brasileiro o aprendizado com o 
convívio do fuso horário.  
 
Fernando Terni, presidente da Nokia Brasil e vice-presidente da Nokia Networks para América 
Latina, diz que, embora a filial local esteja em vantagem com relação aos parceiros asiáticos 
quanto ao fuso horário, pelo menos uma vez ao mês tem que acordar às quatro ou às cinco da 
manhã para atender a uma "conference call" que começou de manhã na Finlândia, sede da 
companhia, e à noite na Ásia. "Mas é perfeitamente administrável porque isso não acontece 
mais de uma vez por mês", diz.  
 
Agenda semelhante tem Márcio Dobal, vice-presidente da BEA Systems para a América Latina. 
Com a sede da empresa na Califórnia e responsável por operações na região latino-americana, 
Dobal, em muitas ocasiões, tem reuniões telefônicas por volta da meia-noite. "Neste caso, vou 
para casa, fico com a família ou até pego um cinema, e me preparo para a conference call da 
madrugada", diz. Como o fuso da matriz varia de quatro a seis horas atrás do brasileiro, Dobal 
pode começar seu dia mais tarde em relação a executivos que não vivem essa situação. Mas 
em compensação tem o expediente esticado.  
 
Viajar com celular multibanda, notebook "wi-fi" e só se hospedar em hotéis com internet 
rápida no quarto são cuidados indispensáveis para quem, por conta do fuso horário, deve estar 
acessível as 24 horas do dia. Carregar todo esse aparato tecnológico é muito mais 
imprescindível que a própria "necessaire", afinal escova de cabelo ou de dente podem ser 
encontradas em qualquer loja, farmácia ou supermercado. O próprio executivo da BEA 
Systems viu-se, certa vez, obrigado a trocar de hotel por causa da baixa velocidade de acesso 
à internet.  
 
José Eduardo Gomes, gerente comercial sênior de administração e contabilidade da Coface 
(Companhia Francesa de Seguro para o Comércio Exterior) é um dos exemplos de que o 
expediente das oito da manhã às oito da noite há muito teve a morte decretada pela 
globalização. Essa é a primeira vez que Gomes trabalha numa empresa em que se viu 
obrigado a se adequar à questão do fuso horário. "A Coface tem sede em Paris e operações no 
México, Alemanha, EUA e Argentina. Então é normal que o celular toque a qualquer hora", diz.  
 
Quando ingressou na empresa dois anos atrás, o executivo precisou trocar de aparelho e de 
operadora de celular para poder conversar com os seus parceiros internacionais da empresa. 
Outra mudança de hábito: não se desliga do notebook, aprendeu a procurar hotéis com acesso 
rápido à internet durante as muitas viagens que precisa fazer e montou em casa um escritório 
com todos os aparelhos tecnológicos para trabalhar remotamente, quando necessário.  
 
Tanta disponibilidade ao trabalho, porém, tem um preço alto que já começa a ser questionado 
e alterado por muitas empresas e executivos: o sacrifício do convívio familiar e do lazer. 
"Realmente, isso gera um problema chato para a família", afirma Gomes. Mas da mesma 
forma que a tecnologia deixa o executivo disponível 24 horas por dia, se usada conjuntamente 
com três outros fatores - disciplina, determinação e bom senso - ela certamente se torna 
aliada nesses novos tempos de globalização.  
 
A avaliação é do presidente da Microsoft Brasil, Emilio Umeoka, que, entre outras "conference 
calls", participa de uma reunião mensal com os presidentes das subsidiárias da empresa, 
presente em mais de 100 países, e de encontros periódicos relativos às operações no BRIC 
(Brasil, Rússia, Índia e China). Além de uma série de conversas por telefone e pelo 
computador com a sede da corporação, em Redmond, no estado de Washington, nos EUA.  



 
Umeoka afirma que a própria Microsoft estabeleceu regras de convivência com prazos para 
resposta aos e-mails enviados, faixas pré-estabelecidas de horários para "conference calls" 
entre os diversos países para que ninguém trabalhe tão fora de seu expediente. A empresa 
também emprega de forma intensiva seus programas de "webcasting", que permitem a 
participação em reuniões internacionais no momento em que elas acontecem ou 
posteriormente, pois os encontros são gravados e ficam à disposição dos executivos.  
 
"Não dá mais para separar a vida profissional da pessoal. Esse cenário do mundo globalizado 
não tem volta. É inegável. Eu tenho uma única agenda e um único celular. Mas temos que 
aprender a usar a tecnologia para manter a qualidade de vida. Sou bastante disciplinado e 
organizado", explica o executivo de forma categórica. Uma vez por semana as luzes do 
escritório são apagadas às sete da noite para forçar os funcionários a saírem mais cedo, por 
exemplo. "Eu não trabalho nos fins de semana", conta.  
 
A afirmação de Umeoka com relação à qualidade de vida encontra eco junto ao presidente da 
Nokia. Fernando Terni lembra que não é mais necessário estar no escritório para mandar um 
e-mail urgente. "Pode-se fazer isso de casa e aproveitar mais tempo com a família". Sobre a 
questão do fuso, ele adotou ainda uma técnica diferente. "Depois de fazer meditação e cursos 
de auto-conhecimento alcancei um estágio em que consigo relaxar e dormir sempre que tenho 
oportunidade. Acho que o ser humano só atinge a alta performance se desenvolve também os 
lados intelectual, emocional, físico e espiritual."  
 
Dobal, da BEA Systems, tenta sempre que possível manter na sua agenda atividades de 
pessoa física. Embora afirme não ter rotina, diz preocupar-se em encaixar no seu dia-a-dia as 
idas à academia e jantares em família. "É preciso buscar e encontrar brechas", acredita.  
 
A El Paso Energia do Brasil, com escritório no Rio de Janeiro, mas sede no Texas (EUA), é 
outro exemplo de empresa preocupada em estabelecer normas para garantir a qualidade de 
vida dentro da invasão provocada pelo fuso horário na vida particular do executivo globalizado. 
Segundo Paulo Celso Lopes, diretor de recursos humanos e administração da companhia, a 
matriz vem tentando gerenciar essa questão para não permitir que as filiais, quando precisam 
realizar "conference calls", ultrapassem muito seu horário de expediente.  
 
"Claro que num caso de necessidade é impossível evitar isso. Mas o que se prega aqui é a 
busca pelo equilíbrio. E a tecnologia tem contribuido muito para isso", afirma o executivo. Para 
encerrar o expediente mais cedo, o horário de trabalho de segunda a quinta foi reorganizado 
para que às sextas-feiras todos os funcionários deixem o escritório às duas e meia da tarde. 
"Os ganhos estão sendo extremamente positivos", observa Lopes.  
 
Outra empresa preocupada em não alongar o expediente de seus funcionários no mundo todo 
por conta dos diferentes fusos horários é a Symantec do Brasil. Christopher Cook, gerente de 
marketing da empresa, conta que um modelo adotado pela companhia foi o de uma espécie de 
"etiqueta corporativa".  
 
O país que convoca a "conference call" tenta encaixar esse compromisso dentro do horário de 
expediente dos demais países em sacrifício do seu mesmo. Então, é comum que quando a 
matriz, na Califórnia, convoca a "conference call", os funcionários lá devem estar prontos para 
começarem a reunião às sete de manhã, o que equivale a, mais ou menos, meio-dia no Brasil 
e entre cinco e seis da tarde na Europa, explica Cook.  
 
O professor Celso Grisi, coordenador do Programa de Comércio Exterior, o Proceb, da FIA-USP, 
é taxativo quanto à necessidade de se criar normas que ampliem a qualidade de vida do 
executivo globalizado e que atenuem os estragos provocados na vida pessoal por essa atual 
disponibilidade de 24 horas diárias para a empresa. "Não há um modelo teórico para se tratar 
disso, mas devemos nos atentar que essa questão gera problemas matrimoniais e na relação 
com filhos e amigos, afastamento de outros membros da família, como pais e irmãos, o que 
gera ao longo do tempo um sentimento de angústia", diz.  
 



Sem contar, conclui Grisi, com a possível eliminação do feriado, fim de semana e até a 
interrupção do sono, e todo esse alto preço que se paga só será percebido no futuro. "A 
globalização deu início a esse processo perverso, mas não tenho dúvidas de que serão criadas 
regras que minimizem isso e façam surgir uma rota de correção", apregoa. Muitas empresas 
mostram que essa rota já está em curso. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 8 maio 2006, Eu & Carreira, p. D6.  


