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Introdução

Como a Tecnologia está 

nos Isolando no Trabalho

Nossa hiperconectividade é a cobra à espreita no nosso Jardim 
do Éden digital.

— ARIANNA HUFFINGTON11

Assistindo Black mirror, a popular antologia britânica de ficção 
científica, na Netflix, fiquei impressionado ao ver como o 
episódio “Nosedive” conseguiu refletir nossa sociedade atual. 

A história se passa em uma realidade alternativa na qual as pessoas 
podem atribuir pontos umas às outras no celular e mostra como essas 
avaliações afetam sua vida. Lacie, a personagem principal, está obcecada 
com sua pontuação, assim como muitos de nós ficamos obcecados 
com o número de curtidas, comentários e compartilhamentos que 
nossos posts recebem. No início do episódio, ela tem uma pontuação 
de 4,2 (de um total de 5), mas precisa de pelo menos 4,5 para poder 
se mudar para o bairro mais luxuoso onde seus amigos moram. Sua 
amiga Naomi, que tem uma pontuação de 4,8, está para se casar 
e convida Lacie para ser uma dama de honra. No caminho para 
o casamento, Lacie passa por uma série de infortúnios que levam 
sua pontuação a despencar para míseros 2,6. Em vista disso, Naomi 
“desconvida” Lacie para o casamento. A história é fictícia, mas o 
episódio ilustra perfeitamente como a tecnologia tem o poder não só 



Introduçãoxiv

de nos unir, mas também de nos dividir, além de nos forçar a encarar 
um espelho implacável que revela nossa parte de culpa ao fazer 
comparações sociais inconscientes que levam à nossa infelicidade  
(e a de todas as outras pessoas).

As tecnologias modernas impactaram nosso ambiente de trabalho 
de maneiras que seriam impossíveis apenas uma década atrás. 
Mensagens instantâneas, plataformas digitais e videoconferências 
mudaram completamente como, quando e onde trabalhamos. Uma 
pesquisa da Gallup constatou que mais de um terço de toda a força de 
trabalho dos Estados Unidos já trabalhou remotamente e, segundo a Freelancers Union (sindicato de trabalhadores autônomos), os freelancers 
também passaram a representar mais de um terço da força de trabalho.2  
A robótica e a inteligência artificial turbinaram nossa produtividade, 
mas o custo foi a substituição de tarefas e até a eliminação de empregos 
em nossa economia. Segundo um estudo da McKinsey, metade das 
atividades de trabalho de hoje poderá ser automatizada até 2055, o que 
representaria quase US$ 15 trilhões em salários ao redor do mundo.3

A vantagem é que as redes, os aplicativos e os smartphones 
criaram um ambiente de trabalho global mais social, colaborativo e 
apreciativo. De acordo com a Harvard Business Review, nos últimos 20 
anos as atividades colaborativas aumentaram 50%, e hoje representam 
mais de 75% do trabalho diário de um funcionário.4 No entanto 
uma parcela cada vez maior dessa interação vem ocorrendo em redes 
sociais e aplicativos de celular, com uma porcentagem muito menor 
ocorrendo pessoalmente. Não é possível impedir o avanço dessas 
tecnologias – elas continuarão a transformar e a definir nossa vida 
no trabalho a cada ano que passa.

Para você ter uma ideia da rapidez dessa mudança, quando o 
telefone foi inventado, na segunda metade do século 19, foram 
necessárias várias décadas para que a nova tecnologia chegasse à metade 
de todos os lares. Um século depois, na década de 1990, os celulares 
levaram menos de cinco anos para atingir a mesma penetração.5  
A adoção dos próximos dispositivos pode ser ainda mais rápida.
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Nossos dispositivos nos oferecem muitos benefícios incríveis, 
incluindo interações em tempo real, eficiências no fluxo de trabalho, 
geração de ideias e acesso a recursos. Ao mesmo tempo, esses 
dispositivos provocaram uma disrupção nos nossos relacionamentos 
e criaram locais de trabalho mais disfuncionais. Em vez de laços fortes 
com os colegas, temos laços fracos. Em vez de reuniões produtivas, 
temos distrações. A tecnologia criou a ilusão de que os trabalhadores 
estão muito mais conectados entre si quando, na verdade, a maioria 
se sente isolada dos colegas. O que eles mais querem, e o que um 
número cada vez maior de pesquisas demonstra ser a característica 
distintiva das culturas organizacionais de alto desempenho, é um 
senso de conexão autêntica com as pessoas.

O vício em tecnologia está aumentando. Isso se aplica 
principalmente aos funcionários mais jovens, que cresceram com a 
tecnologia e têm mais chances de ser adotantes iniciais das novas 
tecnologias. Eles mergulham de cabeça nesses dispositivos para obter 
gratificação instantânea, aliviar o estresse e obter validação pessoal. 
O problema é que essa maneira de usar a tecnologia tem um lado 
negro. Em um episódio de , Tristan Harris, que atuou como 
gerente de produto do Google, admitiu que esses dispositivos são 
intencionalmente criados para nos viciar.6 A cada vez que pegamos 
no celular, estamos puxando uma alavanca na esperança de ganhar 
uma recompensa empolgante, como se estivéssemos jogando em uma 
máquina caça-níqueis.

Embora seja tentador achar que Harris está falando metaforica-
mente sobre o vício em tecnologia, o problema é muito real. Sempre 
que chega uma mensagem de texto ou uma atualização de status, 
recebemos uma injeção de dopamina no sistema de prazer de nosso 
cérebro, o mesmo sistema que controla o vício em drogas como a 
cocaína. Antes do advento dos smartphones, as pessoas passavam 
em média dezoito minutos por dia usando o computador e outros 
dispositivos eletrônicos.7 Hoje, passamos até cinco horas por dia,8 
durante as quais tocamos na tela do celular em média de duas mil e 
seiscentas vezes.9 Cerca da metade dos americanos é tão viciada em 
seus dispositivos que prefere quebrar um osso a quebrar o celular.10


