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Hábitos no trabalho que a quarentena 
nos obrigou a adotar ou abandonar

Armelle Champetier (*)

Por outro lado, a revolução genuína, 
mesmo que temporária, é essa pro-
vocada pela quarentena e a adoção 

repentina do home office por 60% dos 
brasileiros. O novo modo de trabalhar im-
pacta todos os aspectos das nossas vidas, 
tanto no pessoal quanto no profissional. Um 
assunto que era muitas vezes descartado 
para o fundo da lista de prioridades, e que 
se posiciona agora como incontornável, é a 
questão das boas (e não tão boas) práticas 
de trabalho. 

Por práticas de trabalho, entendemos, 
entre outros, os seguintes temas: gestão 
do tempo, gerenciamento do estresse e 
das emoções, equilíbrio entre vida pessoal 
e profissional e consequências de uma vida 
sedentária no bem-estar e na saúde. Se já 
tínhamos consciência da existência dessas 
questões, mas raramente eram preoriza-
das, tanto pela liderança das organizações 
quanto pelos próprios colaboradores, agora, 
numa situação tão especial, não tem como 
fugir do problema e algumas práticas têm 
bombado nesse período.

Gestão do tempo
Apesar de ter suprimido o tempo de 

deslocamento e tirado algumas atividades 
extras da agenda, para muitos trabalhado-
res em home office parece que o número 
de horas no dia encolheu, e por vários 
motivos: um dos principais é a presença 
de filhos ou parentes com necessidade 
de atenção especial. Para as famílias, o 
tempo apertou mesmo.Também tem sido 
desafiador integrar a rotina de cuidados 
com a casa e alimentação no cotidiano. 
Houve um certo fervor em não parar as 
atividades, em seguir mais forte do que 
nunca frente à quarentena, à epidemia e 
ao baque econômico esperado.

Nesse contexto, implementar metodo-
logias mais rigorosas de gestão do tempo 
é quase uma obrigação. Os dias ritmados 
pelas videoconferências exigem um pla-
nejamento prévio do dia, uma organiza-
ção das prioridades e a eliminação dos 
tempos “vácuos” que pontuavam os dias 
no escritório: os dez minutos de papo 
informal no início de reuniões esperando 
todos os participantes chegarem (parece 
que o atraso em call não é uma prática tão 
comum e tolerada), o cafezinho na copa e 
outras conversas de futebol (sem querer 
opinar aqui sobre a importância e validade 
desse tipo de momento de socialização no 
trabalho).

As intromissões da vida pessoal na profis-
sional, e vice-versa, nunca foram tão claras, 
numa configuração onde o espaço físico é o 
mesmo. Mas também não é novidade. Quem 
nunca resolveu uma questão pessoal nas 
horas de trabalho ou trouxe trabalho para 
casa à noite? Planejar as atividades do dia, 
separando, na medida do possível, tarefas 
de trabalho e de casa, tornou-se essencial 
para a saúde mental de todos, mesmo sendo 
algo que já precisava ser levado em conta 
antes da quarentena.

No fim das contas, se antes deixávamos 
o dia “acontecer”, levados pela dinâmica e 
hábitos de escritório, parece que em home 
office temos mais consciência de onde vão 
as 24 horas do nosso dia e somos forçados 
de uma vez a debruçar sobre gestão de 
tempo, planejamento e priorização (não 
é por isso que o tempo deixou de voar!).

Concentração e Produtividade
Como consequência direta da redução 

do tempo disponível, precisamos que as 
horas trabalhadas “ren-
dam”. Se você conseguiu 
negociar com o seu filho 
duas horas para trabalhar 
sem interrupção, essas 
horas precisam ser super 
produtivas. Eis a questão 
do foco. Não é novidade, já 
tínhamos tendência a fazer 
várias tarefas ao mesmo 
tempo, sempre de olho no 
celular e potencialmente 
interrompidos por uma 
conversa de escritório. 
Em casa, as redes sociais 
chamam mais do que 
nunca a nossa atenção, as 
conversas dos vizinhos de 
baia têm sido substituídas 
pelos pedidos de atenção 
dos filhos ou familiares, e 
não faltam as tentações de 
uma visita à geladeira ou 
arrumar aquele armário 
que está precisando tem 
seis meses.

As dicas de produtividade têm brotado 
por todos os lados, criando até uma certa 
ansiedade por não conseguir essa tal de 
produtividade. Algumas soluções valem 
a pena serem consideradas, e até levadas 
ao escritório quando for a hora de voltar: 
planejamento e priorização.

Gerenciamento do estresse e da an-
siedade

Em um país já campeão de estresse e an-
siedade, a chegada de uma pandemia e suas 
consequências na saúde e no desemprego 
só aumenta a propensão a desenvolver altos 
níveis de estresse. O isolamento social e suas 
consequências nas relações afetivas também 
têm sido um grande desafio para muita gente. 
Dedicar atenção suficiente ao trabalho e ao 
mesmo tempo atender as demandas de casa 
têm gerado uma pressão enorme e, possivel-
mente, frustração e até desespero.

Se a proposta existia bem antes da 
quarentena, a procura por práticas como 
yoga e meditação online tem explodido nas 
últimas semanas. As organizações também 
têm buscado soluções para auxiliar os 
seus colaboradores durante esse período 
desafiador. A Yogist, especialista em yoga 
corporativo, viu a demanda aumentar e 
passou a oferecer aulas online, com horários 

do expediente dedicados à prática em casa, 
ou com sessões encaixadas em webinars 
ou reuniões de equipe online. 

Esse boom só veio con-
firmar uma tendência já 
existente: a pertinência 
de trabalhar a respiração, 
relaxamento e foco. A 
prática do yoga, por exem-
plo, por meio da atenção 
plena e respiração, ajuda 
a combater os mecanismos 
fisiológicos do estresse, 
como ritmo cardíaco ele-
vado, hipertensão, dor de 
cabeça e, por consequên-
cia, a melhorar o foco e a 
concentração.

Sedentarismo
Um outro mal que a 

prática do yoga ajuda a 
combater é o sedentarismo 
e os seus impactos nefastos 
na saúde mental e física. Se 
já tínhamos vidas sedentá-
rias antes, sentados o dia 

inteiro no posto de trabalho ou na sala de 
reunião, agora que transitamos apenas da 
cozinha até a sala, e que uma eventual rotina 
de exercício físico virou de cabeça para 
baixo, conseguir o ânimo e a modalidade 
certa para mexer o corpo sem sair de casa 
são uma equação complexa de se resolver. 

Nessa configuração, o yoga ganhou mais 
alguns pontos. Na sua modalidade corpo-
rativa na cadeira, ou mais tradicional no 
tapete, representa uma prática acessível 
a todos, com vários conteúdos gratuitos 
em inúmeras contas do Instagram e ca-
nais do YouTube, além de ser segura (e 
sem danos colaterais para os vizinhos de 
baixo!). Tem mais: depois de algumas 
semanas trabalhando de casa, em instala-
ções mais ou menos confortáveis e pouco 
ergonômicas, os corpos, e principalmente 
as colunas, estão começando a pagar um 
preço alto. Alongar o corpo e fortalecer a 
musculatura postural com yoga pode ser 
uma salvação.

Se ainda não chegou o fim da quarente-
na, mas já sabemos que o home office fará 
parte do futuro do trabalho, então por que 
não pensarmos também nas soluções que 
buscamos durante a quarentena e que 
poderíamos manter? 

(*) É diretora da Yogist Brasil.
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O país 
da piada

No chiste atualizado, 
o venezuelano 
chega perto de Deus 
e indaga: por que 
o Senhor tem sido 
tão injusto com a 
Humanidade? 

Nosso subsolo contém 
uma das maiores re-
servas do mundo em 

petróleo. Temos um herói 
que dá brilho à nossa histó-
ria, Simon Bolívar, hoje mera 
estampa atrás da cadeira de 
Nicolas Maduro. Padecemos 
de fome, miséria. Mais de 3 
milhões de pessoas já fugi-
ram e  inflação de 2,5 milhões 
por cento corrói nossa eco-
nomia. E agora esse bichinho 
mortífero de nome estranho, 
Coronavírus.

Deus disse: tenho pro-
curado ser justo. Vejam 
o Japão. Uma tripinha de 
terra com tufões, mas um 
gigante tecnológico. Olhe 
os Estados Unidos, a maior 
potência mundial, porém 
atormentada por ciclones 
que devastam regiões. E 
mais: olhe para essa Co-
vid-19 que mata milhares no 
país e contamina milhões. 
Aliás, esse Coronavírus é a 
resposta para os malefícios 
que as Nações provocam 
contra a natureza, o ódio e 
a ambição que impregnam 
governantes e políticos.

Passeie pelos encantos e 
da Índia e contemple as belas 
paisagens africanas, mas fuja 
da miséria daquelas para-
gens. Já viu algo mais lindo 
que os fiordes da Noruega? 
Veja o gelo que joguei lá. 
Botei muito petróleo no sub-
solo da Arábia Saudita e do 
Kuwait. Sabe por quê? Para 
compensar a tristeza de viver 
sob costumes desumanos.

O venezuelano se deu 
por vencido quando Deus 
arrematou: veja o Brasil, 
com seu imenso território, 
sol o ano inteiro, costa 
monumental banhada pelo 
Atlântico, terras férteis, 
sem terremotos, ciclones 
e guerras. A pergunta veio 
na bucha: e por que tanta 
condescendência? Deus foi 
taxativo: conhece o povinho 
que coloquei lá? Eles não 
estão livres desse vírus. 
Veja o governante que foi 
eleito. E assim terminou a 
conversa. 

Pois é, esse governante 
acaba de acrescentar mais 
uma expressão ao seu bes-
teirol: “quem é de direita 
usa cloroquina, quem é de 
esquerda toma tubaína”, 
aquele xarope-refrigerante 
de tempos idos. A demons-
trar que o Brasil é uma 
piada. O fato é que o castigo 
dos céus parece ter chegado 
ao nosso meio, depois de 
termos cantado por sécu-
los as belezas da “terra em 
que se plantando tudo dá”, 
conforme escreveu Pero 
Vaz de Caminha ao El-Rei 
de Portugal em 1500. 

O Brasil padece hoje da 
improvisação que baliza as 
responsabilidades dos ho-
mens públicos. A incúria, o 
desleixo, a falta de planeja-
mento por parte dos gestores 
públicos estão na base da 
gravidade da pandemia que 
assola o país. Crise dentro 
de crise: crise sanitária, crise 
econômica, crises políticas 

em escalada crescente. 
Muita improvisação.

Vemos um governante 
“receitando” a cloroquina 
para combater a Covid-19. 
Ministros da Saúde, médi-
cos, que saem do governo 
por discordar do protocolo 
que prega o uso da droga 
não recomendada por or-
ganismos científicos. Um 
novo ministro da Saúde, um 
general, capaz e respeitado 
no mister da logística, mas 
sem conhecimento téc-
nico para aprovar uso de 
remédios. General que, de 
uma tacada só, nomeia dez 
militares para “militarem” 
na Pasta.

E mais: uma Secretária da 
Cultura, atriz famosa, que 
deixa seu cargo depois de 
fritura por parte do chefe, 
assumindo novo cargo longe 
de Brasília. Um ministro 
da Educação, gerador de 
termos e frases que desmon-
tam a língua portuguesa. 
Um grupo de generais do 
Exército, instituição séria 
e respeitada, que dá sinais 
de concordar com os impro-
périos do capitão que nos 
governa, abandonando as 
trincheiras do bom senso. 

Um ministro que comanda 
a área da economia, mas dá 
sinais de desespero ante a 
projeção de queda de mais 
de 5% do PIB para este ano. 
Um chanceler que “chan-
cela” a mais estapafúrdia 
visão do mundo, parecendo 
um cultor de nova “guerra 
fria” entre as potências. A 
lista de disparates é longa. 
Paro por aqui. A ganância, 
a ambição, o ataque feroz 
à natureza, a ausência do 
Estado no cumprimento 
de suas tarefas constitu-
cionais, como se observa 
nesse momento de grande 
angústia, são responsáveis 
pela  e ocupação maior dos 
cemitérios.

Continuaremos a ser um 
território tomado pela im-
provisação caso as normas 
de boa conduta sejam joga-
das na cesta do lixo. Temos 
boas leis, um conjunto de 
disposições para proteger 
a sociedade e o meio am-
biente. São desprezadas. 
Quando as catástrofes ocor-
rem, uns jogam a culpa em 
outros. Agora, a guerra que 
se trava entre potências, é 
para saber onde nasceu o 
vírus. Ora, o foco  deve ser 
o combate a ele. Pressões 
políticas não podem balizar 
decisões técnicas.

O momento é de fazer 
brotar a semente do civis-
mo. A grandeza de uma 
Nação não é apenas a soma 
de suas riquezas materiais, 
o produto nacional bruto. 
Abriga um conjunto de 
valores, o sentimento de 
pátria, a fé e a crença, o 
sentido de família, o culto às 
tradições e aos costumes, o 
respeito aos velhos, o amor 
às crianças, o respeito às 
leis, a visão de liberdade, 
a seiva que faz correr nas 
veias dos cidadãos o orgulho 
pela terra onde nasceram.

Só assim deixaremos de 
ser o país da piada pronta.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político 
e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

“Implementar 
metodologias mais 
rigorosas de gestão 
do tempo é quase 
uma obrigação. Os 
dias ritmados pelas 
videoconferências 
exigem um 
planejamento 
prévio do dia, 
uma organização 
das prioridades e 
a eliminação dos 
tempos “vácuos” 
que pontuavam os 
dias no escritório.”

Freepik

No momento em que os cérebros do planeta inteiro estão sacudindo os neurônios para pensar o mundo 
de “depois”, opinando sobre a forma dessas mudanças, projetando novas tendências e identificando 
oportunidades, também há muitos duvidando da realidade de uma verdadeira transformação

News@TI
Plataforma online disponibiliza treinos diários

@  A Queima Diária, plataforma online, mobilizou nove treinadores, 
de diversas regiões do Brasil, a gravarem de suas casas um cro-

nograma completo de aulas que estão sendo lançadas diariamente 
na plataforma. Com isso, o usuário terá acesso aos treinos disponi-
bilizados, além dos mais de 40 programas já regulares da Queima 
Diária, possibilitando uma maior variedade de conteúdo para quem 
quer se exercitar todos os dias sem cair na rotina com a realização 
das mesmas atividades físicas. Essa iniciativa tem como intuito 
promover a segurança e a qualidade de vida tanto dos treinadores 
que estão gravando os vídeos na própria residência, quanto dos 
alunos para manterem o ritmo mesmo em isolamento social (www.
queimadiaria.com).

Startup cresce durante período de quarentena

@Com a pandemia causada pelaCovid-19 e o país em quarentena, 
vários setores passam por adaptações na forma de trabalhar, 

inclusive no campo. Com isso, ferramentas online como a da Perfect 
Flight, startup de gestão aérea de defensivos agrícolas, ganham po-
pularidade. A AgTech tem se destacado com ações nas redes sociais 
e participações em webinars, atraindo mais parceiros e clientes. Do 
final de março para cá, o crescimento foi de cerca de 30% e vai ao 
encontro de tendências de mercado observadas em pesquisas. A 
consultoria McKinsey, em estudo recente feito com 750 agricultores 
de cinco culturas diferentes em 11 estados, indica que 85% dos 
produtores rurais já usam aplicativos de mensagem e realizam com-
pras online. Os dados mostram que o hábito de compra de insumos 
agrícolas pela internet no Brasil é de 36%, maior inclusive do que 
nos Estados Unidos, em que não ultrapassa 24%. Além disso, 47% já 
utilizam pelo menos uma ferramenta de agricultura de precisão. “Isso 
demonstra o desejo do produtor de digitalizar o cada vez mais o dia 
a dia no campo. Ele também identifica que a tecnologia proporciona 
um trabalho mais assertivo, seguro e sustentável”, explica o gestor 
de operações da AgTech, Leonardo Luvezuti.
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