
Vamos reunir por aí?
As intermináveis reuniões de trabalho têm mesmo de ser

feitas numa sala fechada? Parece que não. Conheça as "walking
meetings", que começam a aparecer no nosso país

ítn CAROLINA MACHADO

se um grupo de executi-
vos de repente lhe aparecer
numa esquina da cidade, sai-
ba que pode estar perante
uma walking meeting, ou
reunião andante, que é como

quem diz "vamos discutir
um assunto enquanto damos
um passeio ali à praça". Este
novo conceito que tem vindo
a surgir está a mudar a forma
como as reuniões de trabalho

são vistas. Trata-se de uma iniciativa da

gestora de inovação Nilofer Merchant
(que lançou o desafio numa TED Talk em
2013), propondo que as pessoas se en-

contrem em contexto de rua, enquanto
caminham lado a lado. Também há quem
lhes chame "walk and talk".

É no número 133 da Rua Luís de Ca-
mões, em Lisboa, que se juntam Pedro

Fraga (CEO da F3M - uma das maiores

empresas tecnológicas do País, especia-
lizada em Tecnologias da Informação e

Comunicação), Carlos César (secretário
da direção da UDIPSS Lisboa - União
Distrital das Instituições Particulares de
Solidariedade Social) e Fernando Amaro
(diretor de Economia Social no Monte-
pio) para darem início a uma reunião
pouco usual. Ao invés de se sentarem
e debaterem o assunto que os levou ali -

a gestão de recursos humanos nas IPSS

-, os três executivos preparam-se para
iniciar uma caminhada que passará pelo
Jardim Avelar Brotero, pelas ruas Pedro
Calmon e dos Lusíadas, com regresso à

Luís de Camões, às instalações da F3M.
Durante o percurso, os três mostram
entusiasmo, falando c discutindo aber-
tamente à medida que avançam. De vez
em quando, fazem uma paragem, porém
sem nunca interromperem a troca de
ideias. É uma meia hora produtiva com
um objetivo comum: chegar a um con-
senso antes que a caminhada termine.

Todas as informações são previamen-
te partilhadas entre os participantes (o

Executivos em Lisboa
Fernando Amaro, Pedro Fraga
e Carlos César numa reunião
promovida pela empresa F3M
nas ruas da capital
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horário, percurso e o tema). Pedro Fraga
esclarece que, quando a caminhada se

aproxima do fim, há uma necessidade
de tomar uma decisão antes da chegada
à meta, contrariamente aos encontros
em contexto de sala que, se não houver
compromissos posteriormente, podem
prolongar-se por mais tempo. "Estas
reuniões não substituem as reuniões em
sala", sublinha o engenheiro de Sistemas
e Informática. As reuniões-caminhadas
englobam temas que possam ser discu-
tidos e decididos com relativa rapidez,
sem necessidade de tirar notas. Para de-
cisões mais técnicas é sempre preferível
ficar mesmo pelo escritório.

As walking meetíngs têm sido im-
plementadas por alguns executivos de

grandes empresas, como Mark Zucker-
berg (Facebook) e Jack Dorsey (Twitter).
O CEO da F3M disse que a ideia de

experimentar este método na sua em-
presa surgiu precisamente do facto de a

tecnológica estar atenta ao que se passa
no mundo. "Um espaço aberto predis-
põe as pessoas a tomarem decisões, o
debate flui melhor", explica Pedro Fraga,
acrescentando que a conversa se torna
também mais agradável.

COMBATE À ANSIEDADE
Além de empresas interessadas em im-
plementar esta prática, existem também
estabelecimentos que oferecem esta

opção aos seus clientes. O Hotel Quinta
da Marinha Resort, localizado na zona
do Parque Natural de Sintra-Cascais,
é exemplo disso. Catarina Fernandes,
responsável pelos grupos, explica como
se realizam as caminhadas no resort. "As

walkinq meetings são sub-reuniões",
diz. "Juntam-se todos numa sala e di-
videm-se, por exemplo, em três grupos
de trabalho." Uns escolhem ficar na sala;
outros preferem fazer uma reunião-
-caminhada. Um funcionário do resort
acompanha a reunião para garantir que
corre tudo bem, orientando os clientes
"no meio do verde". Catarina Fernan-
des frisa que têm tido muitos pedidos.
"É uma tendência que está a nascer."

Mas quais os benefícios destas cami-
nhadas? Terão realmente consequências
positivas? Carlos Neto, professor inves-

tigador da Faculdade de Motricidade
Humana, explica que são várias as van-
tagens das reuniões a andar. "Quando
se caminha, descobre-se um corpo em
movimento e pensa-se melhor; temos
uma oxigenação muito mais apropriada",
diz, acrescentando que a caminhada c

uma das formas mais interessantes de o

corpo se "iluminar" e em conjunto com
outras pessoas, existe também a parte
da interação, da empatia, que "torna o

diálogo mais emocional, mais atrativo",
esclarece.

Carlos Neto expressa a sua preocupa-
ção afirmando que vivemos numa socie-
dade em que o sedentarismo está muito
implementado, sendo prejudicial não
só à saúde física mas também à mental.
"Viemos ao mundo para caminhar, não

para estarmos sentados", afirma, falando
sobre as crescentes ansiedade e depres-
são que se manifestam nos trabalhadores.
Nas últimas décadas, temos "amordaçado
o corpo", explica o professor, e por isso

há que "fazer uma espécie de reset, voltar
a ser mais naturais e espontâneos".

Jorge Coutinho, especialista em coa-
ching e desenvolvimento pessoal, ex-
pressa também a sua opinião acerca das

caminhadas. "Aquilo que eu faço, e estou
a desafiar os meus clientes de coaching
a fazerem mais, é um walking coaching,
ou seja, tirá-los da sala de reunião ou
do escritório e levá-los para a rua, seja
à beira-mar ou num local qualquer que
tenha alguma dinâmica e até beleza
visual", afirma, explicando que decidiu
ter a iniciativa de levar os clientes para
a rua para criar um "estado de recurso",
ou seja, um estado de criatividade. Jorge
Coutinho explica que a criatividade e a

motivação do cliente aumentam e os
resultados que terá serão também mais

positivos. "Sou cada vez mais um adepto
do walking coaching e, na minha visão,
é algo que as empresas estão a adotar
cada vez mais, até em termos de reu-
niões", afirma.

Os efeitos das caminhadas na cria-
tividade estão expostos num estudo de

Marily Oppezzo e Daniel L. Schwartz,
publicado, em 2014, pela American
Psychological Association, segundo o

qual andar a pé aumentou significati-
vamente a criatividade dos participantes
e os seus efeitos perduraram durante
algum tempo, mesmo que depois as
reuniões tenham continuado numa sala

fechada. "Mesmo sentados, aqueles que
antes tinham caminhado mostravam um

grau de criatividade muito maior do que
os que permaneceram sentados todo
o tempo", escrevem os autores.

Vantagens para a saúde, um ambien-
te descontraído e apelativo, conversas
informais e uma partilha de ideias em
movimento... De que está à espera para
experimentar? l'l «isao@visao.pt

BENEFÍCIOS PARA A MENTE

As caminhadas aumentam a
criatividade e as ideias surgem

com mais facilidade, diz um
estudo da American Psychological

Association

O
PENSAMENTO

Caminhar melhora o desempenho
do pensamento, desencadeando
o processo de passagem de uma

ideia para outra

O
ATENÇÃO

Permite ainda renovar a capacidade
de atenção e leva as pessoas a

desempenharem tarefas difíceis no

trabalho com melhor disposição

O
CRIATIVIDADE

Aumenta também
exponencialmente a criatividade,

pois andar ao ar livre leva a que haja
uma renovação cognitiva

e emocional, predispondo a pessoa
a obter novas ideias

O
IDEIAS

Caminhar aumenta a tendência das

pessoas para falarem e potência
a expressão da memória

associativa, facilitando assim
o surgimento de mais ideias

"VIEMOS AO MUNDO

PARA CAMINHAR,

NÃO PARA ESTARMOS

SENTADOS". CARLOS

NETO, PROFESSOR

NA FACULDADE DE

MOTRICIDADE HUMANA


