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“O	tempo	é	teu	capital;	tens	de	o	saber		
utilizar.	Perder	tempo	é	estragar	a	vida.”

Franz	Kafka
		



Como	ler	este	livro

Lembre-se	de	que	você	é	dono	do	seu	tempo.	Eu	gostaria	muito	que	você	lesse	integralmente	o
livro,	de	cabo	a	rabo,	mas	não	é	necessário.	Você	pode	consultar	diretamente	os	capítulos	de	maior
interesse	ou	necessidade.	Pode	folhear	e	escolher	os	capítulos	e	estabelecer	o	seu	roteiro	de	leitura
dentro	do	seu	ritmo.

Para	 facilitar	 ainda	 mais	 a	 administração	 do	 seu	 tempo,	 me	 preocupei	 em	 fazer	 pequenos
resumos	ao	final	de	cada	tópico,	com	os	pontos	mais	relevantes.	Verdadeiras	dicas	para	facilitar	a
gestão	do	tempo	no	seu	dia	a	dia.	Nada	de	teorias	complicadas.	Apenas	uma	síntese	de	cada	tópico.

Você	pode	ainda	 ler	o	resumo	e	se	 interessar	em	ler	o	conteúdo	do	tópico.	Assim,	você	saberá
exatamente	 o	 que	 vai	 encontrar.	 Finalmente,	 o	 quadro	 resumo	 tem	 uma	 outra	 funcionalidade
importante.	Ele	o	ajudará	a	fixar	os	conceitos	apresentados.

Boa	leitura,	espero	que	desfrute	e	ao	final	você	possa	administrar	melhor	o	seu	tempo.	Produzir
mais	e	ser	Feliz!



				
		

“O	tempo	é	a	única	riqueza	que	é	distribuída		igualmente	por	todos	os	homens:
A	cada	um	são	dadas		precisamente	24	horas	em	cada	dia	que	passa.”

Saint	John
		



Introdução

Objetos	sensíveis	ao	 tempo.	A	primeira	vez	que	ouvi	esta	expressão,	pensei:	como	assim?	Algo
que	perde	o	valor	ou	o	sentido	se	não	for	entregue	dentro	de	um	prazo	definido?	Sim.	É	isto	mesmo.
Uma	 proposta	 para	 uma	 concorrência,	 por	 exemplo.	 Tem	 data	 e	 hora	 para	 chegar.	 Um	 segundo
depois,	perde	totalmente	o	seu	valor.

Um	desafio	e	tanto.	Afinal	são	milhares	de	documentos	e	mercadorias	transportados	diariamente
com	 tempo	 determinado	 para	 chegar.	 Uma	 luta	 diária	 contra	 o	 relógio	 e	 todos	 os	 obstáculos
possíveis	 e	 imagináveis	 que	 insistem	 em	 atrapalhar	 a	 engrenagem	 logística	 montada	 de	 forma
cuidadosa	para	atender	prazos	e	necessidades	de	clientes	de	todos	os	cantos	do	Brasil	e	do	mundo.

Demorei,	mas	percebi	que	o	tempo	era	um	aliado	meu	e	não	um	inimigo.
Mais	que	uma	questão	sutil	de	enfoque	de	como	encarar	os	meus	desafios,	me	dei	por	conta	de

que	 administrar	melhor	 o	meu	 tempo	 e	 o	 da	minha	 equipe	 poderia	 ser	 uma	 boa	 estratégia	 para
alcançar	melhores	resultados,	com	menor	esforço.

Muitos	de	nós	gostaríamos	que	o	dia	tivesse	25	horas	ou	mais,	para	poder	dar	conta	das	tarefas
que	 ficaram	 incompletas	 ou	 intocadas	 no	 final	 do	 dia.	 Mas	 será	 que	 isto	 resolveria	 nossos
problemas?	 Ter	 mais	 tempo	 e	 não	 saber	 utilizá-lo	 de	 forma	 correta	 pode	 não	 ser	 a	 melhor
alternativa	para	as	nossas	vidas.

A	afobação	não	é	sinônimo	de	rapidez.	Não	é	preciso	correr	o	tempo	todo.	Basta	fazer	as	coisas
certas,	 no	 ritmo	 certo.	 A	 cadência	 e	 a	 disciplina	 são	 muito	 mais	 importantes	 que	 a	 correria
desenfreada	que	nos	faz	cansar	no	meio	do	caminho	e,	muitas	vezes,	desistir	dos	nossos	objetivos
antes	de	alcançá-los.

Às	 vezes,	 o	 nosso	 problema	 começa	 antes,	 pois	 é	 preciso	 saber	 o	 que	 se	 quer,	 que	 resultados
queremos	atingir.

“Para	o	timoneiro	que	não	sabe	para	onde	ir,	todo	o	vento	é	ruim.”
Ao	longo	deste	livro,	vou	detalhar	algumas	técnicas	que	vão	ajudá-lo	a	lidar	melhor	na	execução

de	suas	atividades	de	forma	mais	racional	e	eficaz	e,	com	isto,	otimizar	o	uso	do	seu	tempo.
Espero	 sinceramente	 que	 ler	 esta	 publicação	 contribua	 para	 que	 realmente	 Você
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		“É	importante	ter	metas,	mas	também	é	fundamental
planejar	cuidadosamente	cada	passo	para	atingi-las.”

Bernardinho



1
Como	planejar	e	organizar	seu	tempo

1.1	A	Vida	de	Hoje
Você	 acorda	 de	manhã	 e,	 quando	 se	 lembra	 do	 que	 tem	 que	 fazer	 ao	 longo	 do	 dia,	 sente	 um

desânimo?	Afinal	de	contas	tudo	é	urgente!	Tudo	mesmo?	Você	consegue	avaliar	corretamente	se
uma	tarefa	realmente	é	urgente?	As	tarefas	são	todas	para	ontem!	Eram	para	ontem	ou	você	ficou
esperando	o	prazo	fatal	vencer?

Ainda	 bem	 que	 você	 é	 esperto	 e	 consegue	 fazer	 várias	 coisas	 ao	 mesmo	 tempo.	 Com	 isto,
consegue	ser	muito	mais	rápido	e	eficaz	na	realização	de	suas	tarefas.	Isto	é	verdade	mesmo	ou	se
trata	de	um	mito?

Tempo	é	dinheiro!	Será?	Pense	um	pouco,	dinheiro	é	tempo?	Não.	Você	não	consegue	comprar
tempo.	 Você	 não	 herda	 tempo	 e	 nem	 consegue	 multiplicá-lo	 em	 operações	 bancárias.	 Você	 não
consegue	acumular	tempo,	ou	seja,	guardar	um	tempo	ocioso	hoje	para	aproveitá-lo	no	futuro.	Não
consegue	estocá-lo,	como	uma	riqueza,	é	verdade.	Mas	você	pode	considerar	que	o	tempo	é	um	bem
tão	 precioso	 como	 dinheiro.	 Então,	 você	 pode	 cuidar	 do	 seu	 tempo	 como	 um	 bem	 precioso	 e
valorizar	cada	minuto	dele.

Urgente	ou	importante?	É	tudo	a	mesma	coisa!	Será?	Você	consegue	dizer	exatamente	o	que	é
importante	para	a	sua	vida	ou	sua	empresa?

O	 objetivo	 deste	 livro	 é	 auxiliá-lo	 na	 busca	 de	 respostas	 para	 estas	 questões	 e	 lhe	 sugerir
métodos	e	instrumentos	para	facilitar	a	sua	gestão	do	tempo.

Tenho	 certeza	 de	 que	 você	 vai	 ter	mais	 qualidade	de	 vida	 se	 colocar	 em	prática	 os	 princípios
sugeridos	 nesta	 publicação.	 Você	 vai	 aumentar	 sua	 produtividade	 e	 conseguir	 mais	 tempo	 para
realizar	atividades	que	lhe	deem	prazer	ou	ajudem	em	seu	autodesenvolvimento.
1.2	Valores	e	Ética

O	 objetivo	 deste	 livro	 não	 é	 discorrer	 sobre	 a	 formação	 de	 valores	 e	 sobre	 a	 ética.	Mas	 você
precisa	 refletir	um	pouco	sobre	estas	questões.	Afinal	de	contas	 são	conceitos	muito	 importantes
para	estabelecermos	prioridades	do	que	fazer	e	o	principalmente	o	que	não	fazer.

Ética,	do	grego	ethos,	significa	modo	de	ser,	caráter,	comportamento,	é	o	ramo	da	filosofia	que
busca	estudar	e	indicar	o	melhor	modo	de	viver	no	cotidiano	e	na	sociedade.	Diferencia-se	da	moral,
pois	 enquanto	 esta	 se	 fundamenta	 na	 obediência	 a	 normas,	 tabus,	 costumes	 ou	 mandamentos
culturais,	 hierárquicos	 ou	 religiosos	 recebidos,	 a	 ética,	 ao	 contrário,	 busca	 fundamentar	 o	 bom
modo	de	viver	pelo	pensamento	humano.

Se	 você	 é	 empresário	 ou	 executivo,	 é	 obrigação	 sua	 definir	 e	 divulgar	 os	 valores	 de	 sua
companhia.	 Se	 você	 é	 gerente,	 supervisor	 ou	 tem	 cargo	 de	 chefia,	 tem	 o	 dever	 (e	 o	 direito)	 de
conhecer	os	valores	de	sua	empresa.	Normalmente,	é	um	documento	dividido	em	3	partes	que	traz
a	missão,	valor(es)	e	visão	divulgado	no	site	ou	intranet	de	sua	organização.	Se	sua	empresa	é	mais
retraída	 e	 não	 tem	 tais	 informações	 publicadas	 em	 local	 de	 fácil	 acesso,	 consulte	 sua	 chefia
imediata	ou	o	departamento	de	recursos	humanos.

Jack	Welch,	no	seu	livro	“Paixão	por	Vencer”,	da	editora	Campus,	dedica	um	capítulo	inteiro	aos
temas	Missão	e	Valores,	e	comenta	que	muitas	vezes	as	empresas	se	apegam	a	clichês	e	chavões
para	 definir	 tais	 conceitos.	 Se	 os	 conceitos	 forem	 vagos,	 como	 poderemos	 exigir	 que	 os
colaboradores	tenham	a	conduta	de	acordo	com	os	valores	da	corporação?

Para	chegar	aos	colaboradores	com	mensagens	claras,	é	preciso	envolvimento	da	alta	Direção,
pois	 cabe	 a	 ela	 dar	 o	 rumo	 para	 a	 corporação.	 Já	 a	 adesão	 entusiasmada	 do	 time	 é	 fruto	 da
participação	e	debate	entre	a	equipe.	A	participação	das	chefias	 intermediárias	é	 fundamental	na
divulgação	 e	 detalhamento,	 de	 forma	 que	 todos	 se	 sintam	 comprometidos	 com	 os	 valores	 da
corporação.

É	 preciso	 que	 a	 equipe	 realmente	 absorva	 os	 valores	 e	 os	 pratique.	 Qualquer	 tentativa	 de
empurrar	“goela	abaixo”	valores	a	serem	seguidos	pela	corporação	não	funcionará	a	contento.	Há
um	grande	risco	de	valores,	de	visão	e	de	missão	servirem	apenas	de	adorno	em	uma	bonita	placa
de	aço	escovado	na	recepção	ou	hall	de	entrada	da	empresa.



Além	dos	valores	“corporativos”,	devemos	levar	em	conta	a	cultura	da	organização	que	pode	ter
itens	 relacionados	 a	 aspectos	 pessoais.	 Já	 trabalhei	 em	 empresa	 em	 que	 era	 proibido	 marido	 e
mulher	trabalharem	na	mesma	unidade.

Existem	também	os	valores	do	que	é	certo	e	errado,	do	que	é	bom	e	mau,	o	belo	e	o	feio,	o	que	é
moderno	e	ultrapassado.

Tais	 valores	 possuem	 variações	 de	 pessoa	 a	 pessoa	 e	 entre	 as	 empresas	 também.	 Algumas
estimulam	a	competitividade	entre	colegas	e	unidades;	outras	consideram	algumas	ações	antiéticas.
De	qualquer	 forma,	 é	 preciso	 conhecer	 a	 si	mesmo	e	 a	 sua	 empresa	para	poder	 julgar	 de	 forma
correta	as	prioridades.	Saber	o	que	é	de	fato	importante	para	si	e	para	sua	empresa.

Outro	valor	que	está	em	destaque	no	momento	é	o	da	sustentabilidade.	Neste	conjunto,	entram
desde	 a	 questão	 de	 não	 poluir,	 de	 evitar	 gastar	 recursos	 não	 renováveis	 desnecessariamente	 até
adotar	 hábitos	 de	 reciclar	 materiais.	 Há	 um	 estímulo	 para	 se	 usar	 produtos	 de	 empresas	 que
respeitem	 os	 direitos	 humanos	 e,	 desta	 forma,	 impedir	 o	 trabalho	 infantil,	 a	 exploração	 de
populações	 pobres	 ou	 abusos	 contra	 minorias	 étnicas	 como	 índios	 e	 povos	 da	 floresta.	 Evitar	 o
desmatamento	é	uma	das	principais	ações	de	sustentabilidade,	e	hoje	muitos	produtos	já	possuem	o
selo	 FSC	 (Forest	 Stewardship	 Council)	 que	 garante	 que	 produto	 comercializado	 por	 seus
fabricantes,	processadores,	compradores	e	vendedores	foi	fabricado	com	matéria-prima	de	florestas
certificadas.



Figura	1	–	Selo	FSC	de	Florestas	Certificadas



Hoje	muitas	empresas	possuem	Código	de	Ética	com	regras	claras	a	respeito	de	comportamento,
como	 restrições	 a	 aceitar	 convites	 de	 refeições	 ou	 idas	 a	 eventos	 artísticos	 com	 fornecedores,
brindes	acima	de	determinado	valor	ou	o	exercício	atividades	 consideradas	 concorrenciais	 com	a
própria	instituição,	entre	outros.
Normalmente,	no	treinamento	inicial,	o	próprio	setor	de	recursos	humanos	divulga	o	site	em	que

está	publicado	o	Código	de	Ética,	 isto	quando	não	entrega	um	exemplar	do	 livreto	 com	 todas	 as
regras	de	conduta	da	companhia.
Algumas	profissões	também	possuem	o	seu	Código	de	Ética,	seja	por	norma	do	órgão	de	classe,

seja	mediante	lei	de	regulamentação	da	profissão.
ÉTICA	E	VALORES
Ética,	qo	grego	ethos,	significa	moqo	qe	ser,	caráter,	comportamento.	É	o	ramo	qa	filosofia	que	busca	estuqar	e	inqicar	o
melhor	moqo	qe	viver	no	cotiqiano	e	na	socieqaqe.
Valor	é	algo	siginificativo,	 importante,	para	um	 inqivíquo	ou	grupo	social,	 segunqo	o	sociólogo	Nilqo	Viana.	As
empresas	 costumam	 ter	 seus	 Valores,	 Visão	 e	 Missão	 publicaqos	 para	 que	 seus	 colaboraqores	 entenqam
claramente	tais	conceitos.

1.3	Urgente	e	Importante
Para	você	Urgente	e	Importante	são	a	mesma	coisa?	Se	você	respondeu	afirmativamente,	está	na

hora	de	rever	seus	conceitos!	Diferenciar	se	uma	tarefa	é	urgente	ou	importante	o	auxiliará	a
estabelecer	prioridades	e	se	organizar	melhor	para	poder	dar	conta	de	tudo	o	que	precisa	ser
feito.

1.3.1	Urgente
Está	diretamente	ligado	ao	sentido	de	sensível	ao	tempo.	É	algo	que	precisa	ser	realizado	a	curto

ou	 curtíssimo	 prazo.	Mas	 só	 isto	 não	 basta,	 pois	 assistir	 a	 estreia	 de	 um	 filme	 tem	 data	 e	 hora
definidas.	 Todavia,	 para	 a	 grande	 maioria	 das	 pessoas	 que	 não	 estão	 no	 mundo	 artístico	 ou	 da
produção	cinematográfica	não	haverá	prejuízo	algum	se	perder	a	estreia.	Afinal	de	contas,	podemos
assistir	o	referido	filme	durante	a	temporada	de	exibição	nos	cinemas,	sem	contar	as	opções	do	pay-
per-view	nas	TVS	a	cabo	ou	na	internet	ou,	ainda,	o	aluguel	do	filme	em	DVD,	Blueray	ou	qualquer
outra	do	tecnologia	do	momento.
A	urgência	está	ligada	a	um	prazo	fatal	e	a	um	prejuízo	concreto,	uma	perda	material	na	grande

maioria	 das	 vezes	 quando	 nos	 referimos	 ao	 mundo	 corporativo,	 no	 entanto,	 pode	 também	 ser
emocional,	se	pensarmos	na	vida	pessoal.
Outro	fator	que	pode	levar	à	urgência	são	as	oportunidades	que	surgem	no	mundo	dos	negócios

que,	 muitas	 vezes,	 têm	 um	 caráter	 de	 sazonalidade	 ou	 quem	 sai	 na	 frente	 tem	 a	 primazia	 em
relação	à	concorrência.
Contudo,	muitas	vezes,	protelamos	algumas	ações,	por	vários	motivos	(difícil,	chata,	complexa	ou

desgastante,	 para	 citar	 alguns	 deles)	 e	 para	 isto	 nos	 distraímos	 com	 assuntos	 rotineiros	 ou
desperdiçamos	 nosso	 tempo	 com	 atividades	 que	 não	 deveríamos	 fazer	 (por	 não	 serem	 de	 nossa
competência	ou	que	poderiam	ser	delegadas	a	outros	membros	da	equipe).
Outro	 fator	 que	 torna	 algumas	 atividades	 urgentes	 é	 a	 nossa	 falta	 de	 organização.	 A	 falta	 de

planejamento	 faz	 que	 com	 que	 só	 acendamos	 o	 “farol”	 para	 uma	 tarefa	 quando	 ela	 se	 torna
absolutamente	crítica	no	que	se	 refere	ao	prazo	de	 realizá-la.	Aí	o	stress	 do	 tempo	 se	 esgotando
para	a	sua	entrega	aumenta	a	pressão.
Subestimar	 a	 complexidade	 de	 uma	 atividade	 é	 outro	 fator	 que	 gera	 atrasos	 pela	 falta	 de

planejamento	de	como	executar	uma	atividade.	Muitas	vezes,	se	fala	que	trabalhar	em	equipe	é	uma
“arte”,	ou	um	“dom”,	entretanto,	para	se	utilizarmos	as	técnicas	adequadas,	a	divisão	de	tarefas	é
algo	 ao	 alcance	 da	maioria	 de	 nós.	 Para	 tanto,	 é	 preciso	 delegar	 (mais	 adiante	 volto	 ao	 tema)	 e
acompanhar	a	sua	execução.

1.3.2	Importante
A	 importância	de	uma	ação	ou	 tarefa	está	diretamente	associada	ao	valor	agregado	que	a	sua

realização	 pode	 contribuir	 para	 nossa	 corporação	 ou	 vida	 pessoal.	 À	 primeira	 vista,	 pensamos
imediatamente	 em	 resultados	 materiais	 como	 faturamento,	 lucro	 ou	 algum	 acréscimo	 de
patrimônio.	 Este	 pode	 ser	 um	 dos	 critérios,	 mas	 podemos	 incluir	 outros	 pontos,	 como	 aqueles
ligados	 a	 aumento	 de	 produtividade	 e	 qualidade.	 A	 racionalização	 é	 um	 parâmetro	 que	 também
deve	 ser	 levado	 em	 conta.	 E,	 neste	 caso,	 devemos	 nos	 perguntar	 se	 o	 que	 estamos	 pretendendo
fazer	é	algo	que	agrega	valor	ou,	em	vez	de	pensar	em	fazer	mais	ou	melhor,	deveríamos	repensar	e
talvez	 fazer	diferente	ou	até	mesmo	propor	o	 término	da	atividade	 já	que	ela	agrega	pouco	valor



para	a	corporação	ou	para	as	nossas	vidas.
Pensar	desta	forma,	parece	fácil,	mas	não	é.	Temos	“apego”	às	nossas	rotinas	que,	muitas	vezes,

nem	 sabemos	 bem	para	 que	 servem	ou	 a	 quem	 será	 útil.	 Além	disto,	 elas	 são	 “ladras”	 do	 nosso
tempo	 (vide	 o	 tópico	 “Ladrões	 de	 Tempo”)	 e	 passamos	 uma	 parte	 dele	 executando-as	 no	 “piloto
automático”,	perdendo	um	bem	tão	precioso	e	escasso	como	o	tempo.
Na	vida	pessoal,	existem	atividades	importantes	que	não	estão	ligadas	diretamente	aos	aspectos

materiais	como	o	conhecimento	ou	prazer,	em	que	pese	a	cada	dia	estar	mais	difícil	dissociar	tais
características,	pois	uma	pós-graduação	exige	tempo,	dedicação	e	recursos	para	bancar	não	só	as
despesas	diretas	e	indiretas	com	o	curso,	como	também	para	poder	se	sustentar	economicamente
durante	o	período	que	será	dedicado	ao	estudo.
Viagens,	passeios	ou	uma	simples	 ida	ao	cinema	ou	 teatro	 também	têm	fatores	 financeiros	em

sua	volta,	mas	existem	alternativas	para	todos	os	gostos	e	bolsos	e,	portanto,	não	são	tão	decisivos
assim.
Voltamos	ao	ponto	decisivo	dos	Valores.	É	preciso	conhecer	os	Valores	de	nossa	Corporação	e	os

nossos	próprios.	Não	é	o	foco	deste	livro	ajudá-lo	a	encontrar	tais	valores,	porém,	se	eles	não	estão
claros,	 você	 terá	 dificuldade	 para	 estabelecer	 suas	 prioridades.	 Tema	 que	 abordo	 no	 próximo
capítulo.
URGENTE	E	IMPORTANTE
Urgente:	Está	 associaqo	 ao	 sentiqo	 qe	 sensível	 ao	 tempo.	 A	 urgência	 está	 ligaqa	 a	 um	 prazo	 fatal	 e	 a	 um	 prejuízo
concreto.	 Material,	 na	 granqe	maioria	 qas	 vezes	 quanqo	 nos	 referimos	 ao	munqo	 corporativo,	 mas	 poqe	 também	 ser
emocional,	se	pensarmos	na	viqa	pessoal.
Importante:	 Está	 qiretamente	 associaqo	 ao	 valor	 agregaqo	 que	 a	 sua	 realização	 poqe	 contribuir	 para	 nossa
corporação	 ou	 viqa	 pessoal.	 À	 primeira	 vista,	 pensamos	 imeqiatamente	 em	 resultaqos	 materiais	 como
faturamento,	 lucro	ou	algum	acréscimo	qe	patrimônio,	 toqavia,	 poqemos	 incluir	 outros	atributos	 como	aqueles
ligaqos	a	aumento	qe	proqutiviqaqe	e	qualiqaqe.



1.4	Ações	e	Metas
Nesta	seção,	vamos	abordar	ações	e	metas.	São	conceitos	importantes	para	podermos	planejar	a

realização	de	nossas	atividades	e,	desta	forma,	podermos	administrar	o	tempo	necessário	para	a	sua
execução.

1.4.1	Ações
No	Wikidicionário,	o	verbete	ação	é	descrito	como	sendo	o	efeito	de	atuar	ou	o	poder	de	efetuar

uma	atividade.	Portanto,	vamos	considerar	ação	cada	realização	de	atividade.	Podem	ser	repetitivas
(rotinas	administrativas	e	reuniões,	por	exemplo)	ou	esporádicas	como	realizar	uma	viagem	ou	uma
visita	técnica.	Podem	ser	para	realização	de	uma	atividade	que	tem	começo,	meio	e	fim	(abertura	de
uma	nova	unidade)	e,	dependendo	da	sua	complexidade,	podem	ser	subdivididas	em	várias	ações
para	 facilitar	sua	execução.	Normalmente,	denominamos	estas	ações	mais	complexas	de	projetos,
até	 porque	 necessitamos	 do	 apoio	 de	 outras	 unidades	 ou	 setores	 da	 Corporação.	Não	 é	 objetivo
deste	livro	detalhar	o	planejamento	e	a	execução	de	projetos.

Se	você	em	algum	momento	tiver	dúvida	se	deve	considerar	a	atividade	como	uma	ação	que	deva
ser	 listada,	 considere	 qualquer	 atividade	 que	 você	 tenha	 que	 se	 dedicar	mais	 de	 quinze	minutos
diários.	Ao	longo	da	leitura	deste	livro,	você	certamente	revisará	e	incluirá	ações	que	se	esqueceu
de	listar	inicialmente	ou	excluir	algumas	delas.

Nesta	fase,	inclua	“tudo”.	O	objetivo	inicial	é	você	refletir	sobre	suas	ações,	ou	seja,	onde	você
está	gastando	o	seu	tempo.	Liste	os	deslocamentos	caso	suas	atividades	sejam	realizadas	em	dois	ou
mais	locais.	Não	se	esqueça	de	incluir	os	tempos	de	locomoção	no	seu	planejamento.

Insisto	neste	ponto.	Se	você	olhar	para	sua	agenda	no	 final	do	dia,	 irá	 se	surpreender.	Alguns
poucos	 registros;	 provavelmente,	 você	 anotou	 somente	 os	 compromissos	 mais	 relevantes	 (sem
computar	 o	 deslocamento	 no	 trânsito)	 e	 você	 está	 “arrebentado”,	 exausto.	 Reflita	 onde	 foi	 o	 seu
tempo	restante?	Foi	bem	aproveitado	ou	você	deixou	os	“Ladrões	de	Tempo”	sugar	sua	energia?

1.4.2	Metas
Vamos	 definir	 como	meta	 o	 objetivo	 a	 ser	 alcançado	 e,	 neste	 sentido,	 temos	 de	 responder	 às

seguintes	 perguntas:	 O	 quê?	 Quanto?	 Quando?	 Desta	 forma,	 estabelecemos	 o	 que	 queremos
alcançar,	 quantificar	 a	 meta	 e	 estabelecer	 em	 que	 período	 estamos	 prevendo	 realizar	 o	 nosso
objetivo.

Não	tenho	a	pretensão	de	esgotar	o	assunto,	mas	darei	algumas	dicas	práticas	para	 facilitar	o
estabelecimento	de	suas	metas.

Vamos	dividi-las	em	dois	grandes	grupos:
a)	metas	de	realização	de	tarefas	com	começo,	meio	e	fim;
b)	metas	de	ações	contínuas.
1.4.2.1	Metas	de	ações	com	começo,	meio	e	fim
Você	até	pode	estabelecer	metas	 intermediárias	para	avaliar	a	realização	de	tarefas	complexas

ou	projetos.	No	entanto,	normalmente,	são	ações	do	tipo	“tudo	ou	nada”.	Um	exemplo	é	abrir	uma
filial	nova	ou	começar	um	serviço	novo.	Para	efeito	de	gestão,	você	pode	ter	metas	intermediárias
para	acompanhar	se	você	ou	sua	equipe	estão	realizando	as	tarefas	dentro	do	cronograma.	Mas	um
novo	 serviço	 com	 85%	 concluído	 e	 que	 ainda	 não	 está	 sendo	 comercializado,	 significa	 o	 que	 em
termos	de	valor	agregado	a	sua	corporação?	Zero.	Portanto,	são	metas	que	chamo	de	binárias:	“0	ou
1”	ou	“0%	ou	100%”.

Claro	 que	 existem	 algumas	 metas	 deste	 grupo	 que	 podem	 ser	 avaliadas	 com	 percentual;	 por
exemplo,	 a	 renovação	da	 frota.	Neste	 caso,	 resultados	proporcionais	 expressam	com	 fidelidade	 a
parcela	do	objetivo	alcançado.

1.4.2.2	Metas	de	ações	contínuas
Antes	 de	 estabelecer	 suas	 metas,	 faça	 um	 benchmarking	 (busca	 pelas	 melhores	 práticas	 que

conduzem	uma	 empresa	 à	maximização	 da	performance	 empresarial.	Uma	 definição	 formal	 dada
por	 David	 T.	 Kearns	 da	Xerox	 Corporation	 afirma	 que	 “Benchmarking	 é	 o	 processo	 contínuo	 de
medição	de	produtos,	serviços	e	práticas	em	relação	aos	mais	fortes	concorrentes,	ou	às	empresas
reconhecidas	como	líderes	em	suas	indústrias”).

Dependendo	 de	 sua	 atividade,	 existem	 alguns	 indicadores	 que	 são	 usados	 pelo	 seu	 segmento.
Usar	indicadores	que	sejam	usados,	inclusive	pelos	seus	concorrentes,	permite	uma	avaliação	mais
realista	de	que	estágio	está	sua	Unidade	ou	Corporação.

Você	também	deve	estabelecer	a	métrica	que	será	utilizada.	Dedique	uma	atenção	especial	a	este
tópico,	 afinal	 de	 contas,	 dependendo	 da	 forma	 que	 você	 for	 medir	 suas	 metas,	 elas	 poderão



consumir	mais	ou	menos	tempo.
Normalmente,	são	as	ações	repetitivas	que	vão	repercutir	de	forma	significativa	na	produtividade

e	nos	resultados	da	sua	Corporação.	Dê	atenção	especial	a	elas.
Ações	repetitivas	são	em	sua	maioria	atividades	operacionais	e	administrativas	e	a	sua	melhoria

significa	mais	qualidade	para	seus	clientes	e	aumento	de	competitividade.
Não	se	esqueça	de	que	poupar	tempo	é	economizar	dinheiro;	portanto,	se	você	eliminar	alguns

passos	desnecessários	ou	conseguir	racionalizar	a	forma	de	executar	um	conjunto	de	tarefas	ou	pelo
menos	uma	única	tarefa,	melhorará	seu	resultado,	com	um	custo	menor.

Ao	fazer	o	planejamento	de	suas	metas	deste	grupo,	avalie	o	estágio	atual	em	que	se	encontra
sua	unidade	ou	corporação.

Se	um	determinado	 indicador	 ainda	não	é	medido,	 reveja	 todo	o	processo.	Preocupe-se	 com	a
métrica,	conforme	já	comentei.

Se	 já	existe	uma	meta,	 compare	com	as	praticadas	pelo	mercado.	Veja	 se	 sua	corporação	está
entre	o	intervalo	aceito	pelo	mercado.

Se	 estiver	muito	 abaixo	 do	 praticado	 pelo	mercado,	 você	 tem	 uma	 excelente	 oportunidade	 de
melhoria.	 Avalie	metas	 progressivas	 em	 prazos	 realistas	 para	motivar	 a	 equipe	 e	 tirar	 o	 “algo	 a
mais”	 do	grupo.	Não	 caia	 na	 armadilha	de	 colocar	metas	 fáceis	 demais	 ou	 impossíveis	 de	 serem
atingidas.

Se	você	está	dentro	do	intervalo,	tem	uma	boa	base	e	poderá	estabelecer	suas	metas,	de	forma	a
melhorar	gradativa	e	continuamente	seus	resultados.
AÇÕES	E	METAS
Ações:	É	o	efeito	de	atuar	ou	o	poder	de	efetuar	uma	atividade.	É	a	realização	de	cada	atividade.	Podem	ser	repetitivas,
esporádicas,	específicas	com	começo,	meio	e	fim	ou	complexas	denominadas	de	projetos,	que	devem	ser	subdivididas	em
várias	ações	para	facilitar	sua	execução.
Metas:	É	o	objetivo	a	ser	alcançado	com	a	definição	do	que	queremos	alcançar,	com	a	quantificação	da	meta	e
com	prazos	estabelecidos.	Em	resumo,	devemos	responder	às	seguintes	perguntas:	O	quê?	Quanto?	Quem?
1.5	Estabelecimento	de	Prioridades

Existem	várias	maneiras	de	estabelecer	as	suas	prioridades.	Não	tenho	a	pretensão	de	esgotar	o
assunto,	mas	vou	mencionar	três	delas:

1.5.1	Listagem	das	Ações	e	Metas
É	uma	 forma	simplificada	de	elencar	as	 suas	prioridades.	Primeiro	você	 lista	 todas	as	ações	e

metas	que	pretende	fazer	dentro	de	um	determinado	período	de	tempo.
Você	pode	usar	o	 formulário	apresentado	a	seguir	para	 facilitar	sua	tarefa.	Apenas	preencha	o

campo	“Atividade”.	Não	se	preocupe	em	preencher	a	“Prioridade”	neste	momento.
Se	 você	 preferir	 pode	 utilizar	 uma	 planilha	 eletrônica	 tipo	 excel	 para	 fazer	 esta	 atividade

também.	O	layout	dela	é	muito	simples:	apenas	2	colunas	e	você	pode	reproduzir	o	modelo	do	nosso
formulário.

Figura	2	–	Formulário	Lista	de	Prioridades



Após	listar	todas	as	atividades,	estabeleça	uma	ordem	de	relevância	entre	elas.
Se	você	estiver	utilizando	o	formulário	que	sugerimos,	liste	a	prioridade	de	cada	tarefa	ao	lado

em	 ordem	 de	 relevância.	 A	 atividade	 de	 maior	 prioridade	 será	 a	 de	 número	 1,	 a	 segunda	 a	 de
número	2	e	assim	sucessivamente	até	a	última	delas.

Se	 você	 estiver	 fazendo	 esta	 atividade	 usando	 a	 planilha	 eletrônica,	 poderá	 adotar	 o	 mesmo
procedimento	 sugerido	 no	 item	 anterior.	 Ao	 final,	 você	 poderá	 ordenar	 as	 atividades	 em	 ordem
crescente.	Desta	forma,	no	topo,	estará	a	que	você	classificou	como	a	mais	relevante	de	todas.	Na
sequência,	a	segunda	mais	relevante	até	chegar	à	última	delas	que	será	a	menos	relevante	entre	as
ações	e	metas	listadas.

1.5.2	Curva	ABC
Isto	 mesmo,	 a	 velha	 Curva	 ABC	 também	 pode	 ser	 um	 bom	método	 para	 estabelecer	 as	 suas

prioridades:

Figura	3	–	Curva	ABC	–	Fonte:	Blog	Operando	Bien

Passo	1	–	listar	todas	as	ações	e	metas	do	período.	Você	pode	utilizar	o	formulário	a	seguir:

Figura	4	–	Formulário	de	Atividades	–	Curva	ABC



Passo	2	–	Selecione	as	mais	importantes.
Passo	3	–	Verifique	dentre	as	atividades	Importantes,	quais	têm	necessidade	de	conclusão	a	curto

prazo	 (Urgentes).	 Elas	 vão	 compor	 o	 Grupo	 “A”.	 São	 as	 atividades	 relevantes	 que,	 se	 não	 forem
feitas	dentro	do	prazo	determinado,	gerarão	algum	tipo	de	prejuízo	ou	perda.
Passo	4	–	As	atividades	importantes	de	médio	e	longo	prazos	que	não	foram	incluídas	no	Grupo

“A”	 serão	 classificadas	 como	 Grupo	 “B”.	 São	 as	 atividades	 que,	 quando	 concluídas,	 podem	 dar
qualidade	 a	 sua	 Corporação	 e	 a	 você	 mesmo.	 Afinal,	 concluir	 ações,	 antes	 delas	 se	 tornarem
críticas,	 reduz	 o	 stress	 e	 aumenta	 a	 produtividade,	 pois	 sem	 a	 pressão	 do	 tempo	 acabando,
certamente,	você	cometerá	menos	erros	e	o	retrabalho	é	um	vilão	na	gestão	do	tempo.
Passo	5	–	Releia	atentamente	as	atividades	que	ainda	não	foram	classificadas	nos	Grupos	“A”	e

“B”.	 Elas	 vão	 compor	 o	 último	 Grupo,	 o	 “C”.	 Mas	 não	 faça	 esta	 tarefa	 de	 forma	 mecânica	 ou
automática.	Cheque	se	alguma	delas	não	tem	relevância	suficiente.	E	se	ela	não	agregar	valor	e	não
for	 algo	 obrigatório	 na	 sua	 Corporação,	 simplesmente,	 exclua.	 Se	 for	 uma	 atividade	 obrigatória,
comunique-se	com	o	responsável	por	ela	e	apresente	os	seus	argumentos	para	excluí-la.	Você	pode
eliminar	 uma	 fatia	 da	 burocracia	 de	 sua	 Corporação	 ou	 receber	 dados	 complementares	 sobre	 a
relevância	de	tal	atividade.
Se	 você	 conseguiu	 eliminar	 uma	 ou	mais	 atividades	 do	Grupo	 “C”,	 você	 acabou	 de	 identificar

alguns	“ladrões”	do	seu	tempo.	Aliás,	eu	vou	abordar	este	assunto	mais	para	a	frente.
Analise	sua	Curva	“ABC”.	Observe	se	ela	segue	a	proporção	do	gráfico	apresentado	no	começo

deste	tópico,	ou	seja,	o	grupo	“A”	tem	20%	dos	itens,	o	“B”	deve	ter	30%	e	o	“C”	os	50%	restantes.
Se	sua	curva	estiver	muito	divergente,	reveja	sua	classificação	e	reclassifique	um	ou	mais	itens.
Se	 estiver	 na	 proporção,	 parabéns,	 você	 conseguiu	 estabelecer	 suas	 prioridades	 de	 forma

adequada.
1.5.3	Quadrante
Ao	 abordarmos	 as	 atividades	 que	 estamos	 tentando	 priorizar,	 usamos	 basicamente	 duas

variáveis:	o	tempo	e	sua	relevância.	Podemos	apresentar	nossas	prioridades	por	meio	de	um	gráfico
cartesiano	(x,	y).	Esta	técnica	é	denominada	de	“Análise	do	Quadrante”.

Figura	5	–	Gráfico	de	Análise	dos	Quadrantes

Passo	 1	 –	 listar	 todas	 as	 ações	 e	 metas.	 Utilize	 o	 formulário	 abaixo.	 Você	 pode	 utilizar	 uma
planilha	com	o	mesmo	layout	do	formulário,	isto	facilitará	a	conclusão	desta	atividade:

Figura	6	–	Formulário	de	Atividades	–	Quadrante

Passo	2	–	Classifique	a	Relevância	de	cada	uma	delas:	Baixa	(1),	Média	(3)	e	Alta	(5).
Passo	3	–	Classifique	o	Prazo	de	Execução	da	Atividade	de	cada	uma	delas:	Curto	(1),	Médio	(3)	e

Longo	(5).



Passo	4	–	Veja	em	que	quadrante	cada	item	se	enquadra.

Figura	7	–	Gráfico	de	Análise	dos	Quadrantes



1.5.3.1	Quadrante	A

Figura	8	–	Gráfico	de	Análise	do	Quadrante	A

São	 as	 ações	 de	 alta	 relevância	 e	 que	 devem	 ser	 realizados	 em	 curto	 prazo.	 São	 as	 ações
classificadas	de	Importantes	e	Urgentes.	Você	deve	dar	a	máxima	prioridade	na	execução	das	ações
deste	grupo.	A	perda	de	prazo	na	realização	de	tais	atividades	pode	representar	prejuízos	reais	e
concretos	a	sua	corporação.

Você	deve	também	fazer	uma	reflexão:	o	que	levou	ações	que	eram	tão	importantes	ficarem	com
prazo	 apertado	 para	 sua	 realização?	 Faltou	 percepção	 da	 sua	 importância	 e	 urgência?	 Faltou
informação	 para	 sua	 realização?	 A	 análise	 vai	 lhe	 ajudar	 a	 evitar	 que	 novas	 ações	 importantes
passem	a	ter	um	prazo	crítico	e	com	chance	real	de	ocasionarem	prejuízos	a	sua	corporação.

1.5.3.2	Quadrante	B

Figura	9	–	Gráfico	de	Análise	do	Quadrante	B

Ações	consideradas	de	Alta	Relevância	e	que	podem	ser	realizadas	a	médio	a	longo	prazos	serão
classificadas	como	Grupo	“B”.

São	as	atividades	que,	quando	concluídas	podem	dar	qualidade	a	sua	corporação	e	a	você	mesmo
no	trabalho.

Afinal,	concluir	ações	antes	delas	se	tornarem	críticas,	reduz	o	stress	e	aumenta	a	produtividade,
pois	sem	a	pressão	do	tempo	acabando,	certamente,	você	cometerá	menos	erros	e	o	retrabalho	é
um	vilão	na	gestão	do	tempo	ou,	como	eu	classifico,	um	“Ladrão	de	Tempo”.

Portanto,	não	protele	a	execução	de	tais	atividades.	Elas	vão	fazer	a	diferença	no	seu	dia	a	dia.
Executivos	de	alta	performance	são	os	que	conseguem	realizar	as	ações	importantes	dentro	do

quadrante	“B”,	com	prazos	adequados,	gerando	resultados	para	a	corporação,	sem	necessidade	de
estressar	a	equipe	e	gerar	despesas	extras	no	orçamento	em	razão	da	falta	de	tempo	para	cumprir
suas	metas.

Estimule	 sua	 equipe	 a	 identificar	 as	 ações	 do	 quadrante	 “B”.	Dedique	 você	mesmo	um	 tempo
adequado	às	atividades	deste	quadrante.	Claro	que	você	não	vai	poder	“economizar”	o	seu	tempo
durante	a	realização	das	atividades	do	quadrante	”A”.

1.5.3.3	Quadrante	C

Figura	10	–	Gráfico	de	Análise	do	Quadrante	C

Ações	 consideradas	 de	 baixa	 relevância,	 porém,	 com	 prazo	 de	 execução	 curto,	 são	 as	 que	 se
enquadrarão	no	quadrante	“C”.	Possuem	uma	aura	de	“urgência”	por	causa	do	prazo	que	estará	se



esgotando	em	curto	espaço	de	tempo	e	podem	ocasionar	algum	tipo	de	prejuízo	ou	perda	para	sua
corporação,	caso	sejam	realizadas	a	tempo.

É	preciso	analisar	criteriosamente	este	grupo,	pois	muitas	ações	podem	ser	atividades	rotineiras
e	 que	 por	 algum	 descuido,	 não	 foram	 realizadas	 no	 tempo	 devido	 e	 acabaram	 se	 tornando
“urgentes”.

Revise	 as	 ações	 repetitivas	 e	 ajuste	 o	 “timming”	 de	 sua	 execução	 de	 forma	 a	 reenquadrá-las
futuramente	no	quadrante	“D”.

Avalie	também	se	alguma	das	atividades	classificadas	no	quadrante	“C”	pode	ser	delegada	para
outros	integrantes	de	sua	equipe	ou	para	algum	outro	colega.

1.5.3.4	Quadrante	D

Figura11	–	Gráfico	de	Análise	do	Quadrante	D

Finalmente,	no	último	quadrante,	o	“D”,	estarão	classificadas	as	ações	de	baixa	relevância	e	que
podem	ser	realizadas	de	médio	a	longo	prazo.

Sugiro	a	você	fazer	uma	análise	crítica	deste	quarto	grupo.	As	atividades	que	não	exigem	pressa
e	não	têm	relevância	significativa	podem	ser	exemplos	clássicos	de	“Ladrões	de	Tempo”.

Primeiro,	 avalie	 as	 ações	 que	 podem	 ser	 canceladas	 ou	 extintas,	 afinal	 de	 contas,	 podem	 ser
atividades	meramente	burocráticas	e	que	não	agregam	valor	à	sua	corporação.	É	perda	de	tempo	e
recurso	em	sua	maioria.

Racionalizando	 as	 ações	 deste	 quadrante,	 você	 poderá	 “produzir”	 tempo	 necessário	 para	 se
dedicar	às	ações	do	quadrante	“B”.	Agindo	desta	forma,	você	terá	maior	produtividade	e	conseguirá
melhores	resultados	para	sua	corporação.

Se	houver	alguma	ação	que	seja	necessária	a	sua	permanência,	avalie	a	possibilidade	de	delegar
a	sua	execução	para	algum	membro	de	sua	equipe.
ESTABELEÇA	AS	PRIORIDADES
Mostramos	3	alternativas	de	estabelecer	as	prioridades:
1)	Lista	de	Prioridades	–	liste	todas	as	ações	e	metas	que	pretende	fazer	dentro	de	um	determinado	período	de
tempo;	estabeleça	uma	ordem	de	relevância	entre	elas.
2)	Curva	 ABC	 –	 após	 listar	 as	 prioridades	 como	 na	 alternativa	 anterior,	 classifique	 suas	 atividades	 em	 três
grupos:	“A”	(	as	que	têm	necessidade	de	conclusão	a	curto	prazo	–	 importantes	e	urgentes),	“B”	(as	atividades
importantes	 que	 não	 foram	 incluídas	 no	 Grupo	 “A”	 serão	 classificadas	 como	 grupo	 “B”	 e	 “C”	 (	 as	 demais
atividades	menos	relevantes	vão	compor	o	último	grupo).
3)	Análise	do	Quadrante	–	após	listar	as	atividades,	a	definição	de	prioridade	deve	levar	em	contas	variáveis
tempo	e	relevância,	por	meio	de	um	gráfico	cartesiano	(x,	y).	Classifique	a	Relevância	de	cada	uma	delas:	Baixa
(1),	Média	(3)	e	Alta	(5)	e	o	Prazo	de	Execução	da	atividade	de	cada	uma	delas:	Curto	(1),	Médio	(3)	e	Longo	(5).
Os	 itens	 de	 Alta	 Relevância	 e	 com	 curto	 prazo	 são	 os	Urgentes	 classificados	 no	Quadrante	 “A”.	 Ações	 de	 Alta
Relevância	e	que	podem	ser	 realizadas	a	médio	ou	 longo	prazo	 serão	 classificadas	 como	Grupo	 “B”.	Ações	de
baixa	relevância,	porém,	com	prazo	de	execução	curto,	são	as	que	se	enquadrarão	no	quadrante	“C”.	As	ações	de
baixa	relevância	e	que	podem	ser	realizadas	a	médio	ou	longo	prazo	serão	classificadas	no	quadrante	“D”.

1.6	Aprenda	a	Delegar
Delegar	é	uma	habilidade	que	precisamos	desenvolver	na	medida	em	que	galgamos	posições	de

liderança.	Não	é	simplesmente	pedir	ou	deixar	alguém	fazer	algo	que	deveríamos	fazer.	Precisamos
preparar	as	pessoas	e	elas	devem	saber	exatamente	quais	objetivos	queremos	alcançar	e	premissas
que	 elas	 deverão	 levar	 em	 conta.	 É	 preciso	 transmitir	 confiança	 e	 apoio,	 especialmente	 dar	 o
feedback	durante	a	realização	das	tarefas.

1.6.1	Preparar	a	Equipe
Precisamos	 identificar	as	pessoas	com	potencial	para	executar	as	atividades,	que	pretendemos

delegar.	 Além	das	 habilidades	 inerentes	 à	 execução	 da	missão	 que	 receberá,	 torna-se	 necessário
uma	 avaliação	 do	 colaborador	 se	 ele	 já	 tem	 a	maturidade	 profissional	 e	 pessoal	 para	 encarar	 o



desafio	que	vamos	delegar.
Se	a	atividade	exigir	trabalho	de	equipe,	características	de	liderança	e	coordenação	devem	ser

identificadas	no	candidato.	Tais	características	devem	ser	estimuladas	para	o	desenvolvimento	do
candidato.	A	equipe	também	precisa	ser	preparada.	Ela	deve	reconhecer	o	potencial	de	liderança	no
candidato	de	forma	a	colaborar	com	as	novas	atividades	que	serão	coordenadas	pelo	novo	comando.

1.6.2	Prepare-se	para	Delegar
Você	também	deve	se	preparar,	pois	terá	de	aprender	a	ver	outros	executarem	tarefas	que	antes

você	realizava.	E	por	mais	que	você	treine	o	seu	sucessor,	ele	sempre	executará	a	“sua”	atividade,
mas	 não	 exatamente	 da	 forma	 como	 você	 executava.	 Esta	 é	 a	 fase	 da	 transição	 do	 processo	 de
delegar	mais	 difícil.	 O	 “seu	 candidato”	 tentará	 fazer	 as	 coisas	 à	maneira	 dele	 e,	 provavelmente,
dispensará	seus	conselhos	e	recomendações	na	velocidade	da	luz.

Acompanhar	execução	das	tarefas	vai	exigir	um	esforço	adicional.	É	preciso	orientar	o	 treinee,
quando	o	candidato	não	compreende	exatamente	o	que	deve	ser	feito	ou	os	resultados	obtidos	estão
abaixo	do	 esperado.	Não	 faça	por	 ele.	Oriente,	mas	 respeite	 as	 posições	dele	 se,	 eventualmente,
houver	discordância.	Quase	sempre	há	mais	de	um	caminho	para	se	chegar	ao	mesmo	destino.

Estabeleça	a	forma	de	acompanhamento	das	tarefas	delegadas.	A	presença	de	uma	metodologia
de	controle	evitará	que	o	candidato	se	sinta	controlado	em	excesso	e	a	clara	definição	das	regras	do
jogo	torna	o	processo	transparente	para	ele,	para	a	equipe	e	para	você	também.

1.6.3	Delegar
Uma	questão	que	muitas	lideranças	esquecem	é	que	se	pode	delegar	a	autoridade	para	terceiros,

mas	 não	 a	 responsabilidade.	 Portanto,	 delegar	 não	 é	 transferir	 o	 seu	 papel	 ou	 suas
responsabilidades.	Quando	executada	de	forma	adequada,	a	corporação	ganha	mais	produtividade	e
melhores	resultados,	pois	a	equipe	terá	a	tomada	de	decisão	mais	próxima	na	execução	de	várias
tarefas.

Podemos	classificar	a	delegação	de	tarefas	em	dois	tipos:
a)	hardware	–	neste	caso,	você	estará	guiando	passo	a	passo	o	seu	“Delegado”.	Ele	fará	apenas	o
que	 for	 comandado	 e	 da	 forma	que	 você	 determinou.	É	 como	 o	 seu	 colaborador	 não	 tivesse
“software	 ou	 sistema	 operacional”.	 Ele	 é	 uma	 extensão	 de	 seus	 braços	 e	 pernas.	 Você	 terá
resultados	muito	próximos	com	os	que	você	obteria.	Mas	você	não	terá	um	ganho	significativo
de	 produtividade,	 afinal	 você	 é	 o	 “software”	 e	 terá	 de	 ficar	 monitorando	 passo	 a	 passo	 o
processo	delegado;

b)	software	–	é	a	melhor	alternativa.	Dará	mais	trabalho	no	começo,	tenha	certeza.	Você	delegará
as	 atividades	 e	 a	 forma	 de	 realizar	 a	 tarefa.	 Sua	 preocupação	 deverá	 ser	 em	 alinhar
expectativas	 e	 especificar	 os	 resultados	 a	 serem	 atingidos	 ou	 os	 “entregáveis”.	 Isto	 evitará
esforços	infrutíferos	na	realização	de	atividades	fora	do	escopo	desejado.	Você	ficará	liberado
para	 realizar	outras	atividades	e	periodicamente	 se	 reunirá	 como	“delegado”	para	avaliar	 os
resultados	alcançados.

Na	segunda	alternativa,	a	equipe	crescerá,	pois	a	descentralização	permitirá	que	candidatos	com
potencial	para	serem	promovidos	mostrem	suas	habilidades	e	o	quanto	estão	preparados	para	os
novos	desafios.

Os	“treinees”	devem	ser	testados	e	na	medida	em	que	corresponderem,	novas	atividades	deverão
ser	acrescidas	com	um	grau	maior	de	dificuldade	e	complexidade.	Isto	manterá	os	“treinees”	longe
da	zona	de	conforto.	É	importante	verificar	se	eles	conseguem	entregar	o	que	lhes	foi	pedido.

Apresento	a	seguir	um	roteiro	básico	para	esta	fase	inicial	de	delegação	de	atividades,	adaptado
de	um	artigo	escrito	por	Adriana	Fonseca,	e	publicado	no	Blog	“Papo	de	Empreendedor”	sobre	como
fazer	para	que	funcionários	lentos	trabalhem	mais	rápido:

1.	Limite	 as	opções	no	 começo	 –	Quando	 começar	 a	 delegar	 tarefas,	 quanto	menos	 opções
você	der	a	um	funcionário,	mais	fácil	ficará	para	ele	tomar	uma	decisão.	No	entanto,	deixe	espaço
para	 ele	 tomar	 algumas	 iniciativas.	 O	 colaborador	 poderá	 ser	 um	 pouco	 mais	 lento	 que	 suas
expectativas,	mas,	com	o	tempo,	irá	adquirir	segurança	para	agir	de	forma	independente.	Uma	boa
regra	é	dar	três	opções.	Isso	dará	ao	colaborador	a	liberdade	de	escolha,	o	que	é	motivador,	porém,
ao	mesmo	tempo,	deve	originar	uma	decisão	mais	rápida	e	de	acordo	com	as	premissas	que	você
estabeleceu.

2.	Dê	prazos	intermediários	–	Se	o	projeto	tem	que	ser	entregue	no	final	do	mês,	por	exemplo,
quebre	esse	prazo	em	quatro	 limites	de	datas	anteriores;	um	conjunto	de	 tarefas	a	cada	semana,
por	 exemplo.	 Isso	permitirá	um	alinhamento	das	 expectativas	 e	 evitará	que	o	 colaborar	perca	os
prazos	por	falta	de	orientação.

3.	 Deixe	 claras	 as	 suas	 expectativas	 –	 Detalhe	 bem	 os	 objetivos	 do	 trabalho.	 Crie	 o	 clima



necessário	 para	 que	 o	 colaborador	 possa	 expor	 suas	 dúvidas.	 Quando	 o	 colaborador	 entende
claramente	o	que	se	espera	dele,	costuma	ficar	mais	confiante.	Isso	porque	ele	verá	que	você	confia
nas	habilidades	dele	para	executar	aquele	trabalho.	Assim,	vai	tocar	o	projeto	com	rapidez.

4.	 Entenda	 os	 motivos	 –	 Você	 selecionou	 uma	 pessoa	 que	 parecia	 ser	 ótima,	 mas	 ela	 está
fazendo	os	trabalhos	de	uma	forma	inadequada	e	com	resultados	muito	abaixo	de	suas	expectativas.
Procure	entender	o	que	está	acontecendo.	Às	vezes,	o	funcionário	pode	não	render	o	suficiente	se
ele	não	 tem	 todas	as	 ferramentas	necessárias	para	 fazer	determinada	 tarefa,	 ou,	 então,	 ele	pode
não	ter	entendido	as	instruções	recebidas	e	não	buscou	a	ajuda	adequada.	Entendendo	as	causas,
ficará	mais	fácil	corrigir	a	situação.

A	avaliação	de	desempenho	será	aplicada	em	quem	assumiu	as	tarefas	delegadas	bem	como	na
chefia	que	delegou.	Afinal	de	contas,	o	 trabalho	é	de	equipe	e,	se	algo	der	errado,	 todos,	serão	o
responsáveis	pelos	maus	resultados	alcançados,	inclusive	você.

Todavia,	lembre-se	de	que	a	delegação	de	tarefa	será	uma	grande	aliada	na	busca	da	otimização
do	seu	tempo.
APRENDA	A	DELEGAR
Não	 basta	 apenas	 pedir	 ou	 deixar	 alguém	 fazer	 algo	 que	 deveríamos	 fazer.	 Precisamos	 preparar	 as	 pessoas	 para	 elas
saberem	 exatamente	 quais	 objetivos	 queremos	 alcançar	 e	 premissas	 que	 elas	 deverão	 levar	 em	 conta.	 Transmitir
confiança	e	apoio,	especialmente	dar	o	feedback	durante	a	realização	das	tarefas,	são	fatores	importantes	no	sucesso	do
processo	de	delegar.
1)	Identifique	a	pessoa	certa	–	selecione	colaboradores	com	potencial	para	executar	as	atividades	que	vão	ser
delegadas:	 habilidades	 inerentes	 à	 execução	 da	missão	 que	 receberá,	maturidade	 profissional	 e	 pessoal,	 bem
como	catacterísticas	de	liderança	e	coordenação	se	exigir	trabalho	de	equipe.
2)	Prepare-se	–	você	deve	se	preparar	ver	os	outros	executarem	as	“suas”	tarefas	mas	à	maneira	deles.	Oriente
o	treinee,	mas	não	faça	as	atividades	dele.	Respeite	as	posições	dele	se	houver	divergência.	Lembre-se	de	que	há
mais	de	um	caminho	para	se	alcançar	um	objetivo.	Estabeleça	claramente	a	metodolodia	de	controle.
3)	Delegar	–	pode-se	delegar	a	autoridade	para	terceiros,	mas	não	a	responsabilidade.	Delegar	não	é	transferir	o
seu	 papel	 ou	 suas	 responsabilidades.	 Quando	 executada	 de	 forma	 adequada,	 a	 Corporação	 ganha	 mais
produtividade	 e	melhores	 resultados,	 pois	 a	 equipe	 terá	 a	 tomada	 de	 decisão	mais	 próxima	 na	 execução	 das
atividades.

1.7	Ladrões	de	Tempo
Aprenda	a	dizer	“NÃO”	a	alguns	compromissos	ou	atividades.	Calma!	Existem	formas	corretas	de

dizer	não,	ou,	como	já	escutei	de	algumas	pessoas,	o	não	também	é	resposta.
Você	pode	até	ser	organizado,	todavia,	se	o	caos	vive	ao	lado,	o	risco	de	contaminação	é	grande.

Neste	sentido,	é	preciso	estar	alerta	para	convites	de	reuniões	desnecessárias,	em	que	o	assunto	a
ser	discutido	nada	tem	a	ver	com	você.

Atividades	 que	 em	 verdade	 não	 deveriam	 ser	 suas,	mas	 algum	 espertalhão	 (ou	 despreparado)
convenceu	 seu	 superior	 que	 você	 é	 a	 pessoa	 “ideal”	 para	 executá-la,	 você	 deve	 argumentar	 de
forma	racional	para	mostrar	ao	seu	chefe	que	a	atividade	não	é	sua.

Rotinas	 que	 são	 burocracia	 pura	 e	 nenhum	 valor	 agregam	 para	 sua	 Corporação,	 para	 seus
clientes	ou	para	sua	vida	pessoal	devem	ser	eliminadas.	No	filme,	“Amor	sem	escalas”	 (Up	in	 the
Air),	de	Jason	Reitman,	o	personagem	“Ryan	Bingham“,	vivido	pelo	ator	George	Clooney,	ministrava
palestras	 com	 uma	 teoria	 da	 “mochila”.	 Ele	 pedia	 para	 a	 plateia	 colocar	 mentalmente	 em	 uma
mochila	 vazia,	 no	 centro	 do	 palco,	 todos	 os	 compromissos	 e	 preocupações	 de	 cada	 um	 dos
participantes.

Após,	ele	pedia	para	as	pessoas	“jogarem	fora”	tudo	o	fosse	desnecessário	ou	supérfluo.	A	reação
da	plateia	era	de	alívio	ao	final	da	palestra.

Se	 você	 está	 no	 meio	 de	 uma	 tarefa	 e	 alguém	 lhe	 pede	 para	 fazer	 outra	 coisa,	 avalie	 a
importância	 da	 sua	 atual	 atividade	 e	 pergunte	 se	 é	 urgente	 o	 que	 o	 seu	 interlocutor	 está	 lhe
demandando.	Se	 for	possível,	 anote	quem	está	 solicitando	e	o	que	ele	necessita	e	 faça	 logo	após
encerrar	sua	atividade.

Se	você	se	disciplinar,	vai	ver	que	muitas	vezes	quem	solicitou	dirá	que	tal	resposta	não	é	mais
necessária	ou	que	solicitou	a	outra	pessoa	na	hora	em	que	você	der	o	retorno	com	o	dado	solicitado,
ou	seja,	você	não	era	a	única	fonte	ou	fornecedor	de	tal	informação.

Outra	 dica:	 analise	 o	 que	 está	 sendo	demandado	 e	 faça	 a	 tarefa	 (se	 for	 sua	 responsabilidade)
uma	única	vez,	de	forma	completa	e,	se	possível,	automatizando	a	sua	execução	e	dando	acesso	a
todos	os	possíveis	 interessados.	Se	 for	o	caso,	publique	na	 intranet	ou	na	rede	de	acordo	com	as
regras	de	acesso	de	sua	Corporação,	de	forma	que	não	haja	necessidade	de	ficar	cumprindo	a	rotina
dos	outros.



Encare	os	desafios,	por	pior	que	pareçam.	Tarefas	chatas,	complexas	ou	muito	grandes	tendem	a
ser	proteladas.	Cada	vez	que	isto	ocorre,	você	perde	tempo	com	retrabalho	desnecessário.	Avalie	o
que	precisa	ser	feito.	Divida	em	etapas.	Busque	auxílio,	se	necessário.	Planeje	suas	tarefas	de	forma
objetiva.

Evite	 fazer	as	atividades	 “vazias	de	conteúdo”	e	 sem	sentido	prático.	Assim,	estará	evitando	o
roubo	de	seu	tempo.
LADRÕES	DE	TEMPO
Evite	 desperdiçar	 seu	 tempo	 com	 atividades	 de	 terceiros	 ou	 fazendo	 atividades	 sem	 sentido.	 Tenha	 cuidado	 com	 os
“Ladrões	de	Tempo”.
1)	Aprenda	 a	 dizer	 “NÃO”	 –	 lembre-se	 de	 que	 o	 “não”	 também	 é	 resposta.	 Recuse	 convites	 de	 reuniões
desnecessárias	e	as	atividades	que	deveriam	ser	executadas	por	outras	pessoas.
2)	Evite	 interrupções	desnecessárias	 –	 se	você	está	no	meio	de	uma	 tarefa	e	alguém	 lhe	pede	para	 fazer
outra	coisa,	verifique	se	é	possível	atendê-la	logo	após	você	encerrar	a	sua	atividade.	Se	isso	for	possível,	anote
quem	está	solicitando	e	o	que	ela	necessita	e	faça	assim	que	possível.
3)	Faça	bem	uma	única	vez	–	analise	o	que	está	sendo	demandado	e	faça	a	tarefa	(se	for	sua	responsabilidade)
uma	 única	 vez,	 de	 forma	 completa	 e,	 se	 possível,	 automatizando	 a	 sua	 execução	 e	 dando	 acesso	 a	 todos	 os
interessados,	na	intranet	ou	rede	conforme	as	regras	de	acesso	da	Corporação.
4)	Não	empurre	com	a	barriga	 –	 tarefas	chatas,	complexas	ou	muito	grandes	 tendem	a	ser	proteladas.	Não
perca	tempo.	Avalie	o	que	precisa	ser	feito.	Divida	em	etapas.	Busque	auxílio,	se	necessário.	Planeje	suas	tarefas
de	forma	objetiva.
5)	Evite	 atividades	 sem	 conteúdo	 –	 evite	 fazer	 as	 atividades	 “vazias	 de	 conteúdo”	 e	 sem	 sentido	 prático.
Assim,	estará	evitando	o	roubo	do	seu	tempo.



1.8	Simplifique	o	máximo	possível
Temos	uma	tendência	a	complicar	as	coisas.	Não	se	preocupe.	O	problema	não	é	só	seu.	Somos

todos	assim!
Certamente,	você	já	ouviu	em	algum	lugar	a	frase	“O	inimigo	do	bom	é	o	ótimo”.
Procure,	então,	não	complicar	a	situação.	Busque	analisar	a	sua	missão	de	forma	a	buscar	uma

solução	que	seja	satisfatória	para	todas	partes	envolvidas	e	que	seja	exequível	no	menor	espaço	de
tempo	e	com	o	mínimo	de	recursos	necessários.

Agindo	 desta	 forma,	 você	 estará	 resolvendo	 de	 forma	 rápida	 e	 com	 uma	 boa	 relação
custo/benefício	a	sua	tarefa.

Portanto,	analise	a	sua	tarefa	antes	de	agir.	Se	você	investir	uma	parte	do	seu	tempo,	analisando
a	sua	próxima	tarefa,	poderá	elaborar	um	planejamento	de	cada	etapa	de	sua	execução.

Parta	do	princípio	de	que	se	alguma	etapa	não	contribui	de	forma	adequada	na	execução	de	sua
tarefa,	repense	se	ela	efetivamente	é	necessária.

Se	você	não	estiver	absolutamente	seguro	da	necessidade	ou	importância	da	atividade	proposta,
elimine	o	passo	sugerido.	Reestruture	o	planejamento	com	a	menor	quantidade	de	passos	possíveis.

Na	 medida	 em	 que	 você	 for	 realizando	 a	 sua	 tarefa,	 pode	 ser	 que	 algum	 passo	 descartado,
mostre-se	ser	realmente	necessário	e	você	cometeu	um	erro	de	avaliação.	Neste	caso,	refaça	o	seu
planejamento	incluindo-o	e	revise	os	passos	seguintes.

Qual	 a	 vantagem	 deste	 método?	 A	 maior	 parte	 das	 etapas	 descartadas	 pelo	 processo	 de
simplificação	não	serão	necessárias	e	você	executará	suas	atividades	de	forma	muito	mais	rápida	e
eficaz.

Observe	a	sequência	de	imagens	do	exemplo	a	seguir.	Veja	que	desde	o	“briefing”	do	cliente	e	as
diversas	 “soluções”	 apresentadas	 pelos	 diversos	 setores	 eram	muito	 mais	 complicadas	 do	 que	 o
cliente	queria	de	FATO!



Figura	12	–	O	que	o	Cliente	de	Fato	Queria	–	Fonte:	Blog	Totalmente	Negativo



SIMPLIFIQUE	O	MÁXIMO	POSSÍVEL
Temos	uma	tendência	a	complicar	as	coisas.	O	problema	não	é	só	seu.	Somos	todos	assim!	Certamente,	você	já	ouviu	em
algum	lugar	a	frase	“O	inimigo	do	bom	é	o	ótimo”	.
1)	Não	complique	–	analise	a	sua	missão	de	 forma	a	buscar	uma	solução	que	seja	satisfatória,	que	possa	ser
executada	no	menor	espaço	de	tempo	e	com	o	mínimo	de	recursos	necessários.
2)	Planeje	 –	 invista	 uma	 parte	 do	 seu	 tempo,	 analisando	 a	 sua	 próxima	 tarefa.	 Planeje	 cada	 etapa	 de	 sua
execução.
3)	Elimine	atividades	desnecessárias	–	se	alguma	etapa	não	contribui	de	forma	adequada	na	execução	de	sua
tarefa,	repense	se	ela	efetivamente	é	necessária.	Reestruture	o	planejamento	com	menor	quantidade	de	passos
possíveis.	Se	algum	passo	descartado	for	realmente	necessário,	refaça	seu	planejamento	incluindo-o	e	revise	os
passos	seguintes.



						
		

“Comece	o	que	é	necessário,	depois	o	que	é	possível,		
e	de	repente	você	estará	fazendo	o	impossível”

São	Francisco	de	Assis



2
Ações	Rotineiras

2.1	Resolva	os	problemas	no	começo
As	pessoas	de	uma	forma	geral	não	gostam	de	resolver	os	problemas	de	imediato.	Esperam	para

ver	se	eles	se	extinguem	como	uma	pequena	chama,	que	arde	sozinha	por	um	tempo	e	depois	se
apaga.
Em	 parte,	 isto	 é	 verdade.	 Alguns	 dos	 nossos	 problemas	 na	 sua	 fase	 inicial	 parecem	 de	 difícil

solução	e	quando	nos	damos	conta,	eles	se	autorresolveram	na	mesma	velocidade	em	que	surgiram
na	nossa	frente.
No	entanto,	na	maioria	das	vezes,	os	problemas	vão	se	complicando	à	medida	que	o	tempo	passa.

O	que	era	questão	sem	maior	significância,	com	a	demora	em	sua	correção,	se	transforma	em	uma
crise	de	grande	complexidade.
Então,	o	que	fazer?
Não	 se	precipite	nem	menospreze	o	 seu	problema!	Analise	o	que	de	 fato	está	ocorrendo.	Veja

quais	 são	 as	 verdadeiras	 causas	 que	 ocasionaram	 aquela	 dificuldade.	 Evite	 consertar	 apenas	 os
efeitos,	busque	corrigir	a	origem	do	problema	e	assim	eliminar	de	vez	a	não	conformidade.
Se	você	combater	somente	os	efeitos,	certamente,	de	tempos	em	tempos,	o	problema	ressurgirá

e	você	 terá	de	alocar	 tempo	e	energia	para	atuar	na	sua	solução	do	mesmo	problema,	em	várias
oportunidades.
Resolver	os	problemas	no	começo	reduz	o	seu	stress,	da	equipe	e	dos	clientes.	A	agilidade	na

solução	do	problema	mostra	o	seu	grau	de	comprometimento	com	a	sua	Corporação.	Seus	clientes
certamente	reconhecerão	o	seu	esforço.
Portanto,	 não	 espere.	 Atue	 de	 forma	 racional	 e	 rápida,	 assim	que	 identificar	 o	 problema.	Não

empurre	com	a	barriga.	Protelar	a	correção	do	problema,	não	 importa	o	seu	 tamanho,	é	um	mau
negócio	para	você	e	sua	empresa.
RESOLVA	OS	PROBLEMAS	NO	COMEÇO
As	pessoas	de	uma	forma	geral	não	gostam	de	resolver	os	problemas	de	imediato.	Esperam	para	ver	se	eles	se	extinguem
como	 uma	 pequena	 chama,	 que	 arde	 sozinha	 por	 um	 tempo	 e	 depois	 se	 apaga.	 O	 que	 era	 questão	 sem	 maior
significância,	com	a	demora	em	sua	correção,	se	transforma	em	uma	crise	de	grande	complexidade.
1)	 Resolva	 a	 causa	 raiz	 do	 problema	 –	 evite	 consertas	 apenas	 os	 efeitos,	 busque	 corrigir	 a	 origem	 do
problema	e	assim	eliminar	de	vez	a	não	conformidade.
2)	 Seja	 ágil	 na	 solução	 –	 a	 rápida	 solução	 reduz	 o	 stress	 da	 equipe	 e	 dos	 clientes.	 A	 agilidade	 mostra
comprometimento	com	a	Corporação.	Os	clientes	certamente	reconhecerão	o	seu	esforço.
3)	Analise	de	forma	racional	–	atue	de	forma	racional	e	rápida	assim	que	identificar	o	problema.	Não	empurre
com	a	barriga.	É	um	mau	negócio	para	você	e	sua	empresa.
2.2	Fazer	tudo	ao	mesmo	tempo	aumenta	a	produtividade	–	Verdade	ou	Mito?
Vivemos	 a	 era	 do	 multimídia.	 Nossos	 “gadgets”	 são	 TV,	 celular,	 rádio,	 acesso	 à	 internet,

navegador	GPS	e	várias	outras	coisas	ao	mesmo	tempo.
Nas	 empresas,	 os	 profissionais	 multitarefas	 normalmente	 são	 valorizados.	 Mas	 um	 trio	 de

pesquisadores	 da	 Universidade	 de	 Stanford	 resolveu	 verificar	 se	 pessoas	 acostumadas	 com
multitarefas	são	realmente	mais	eficientes.	Os	testes	envolveram	100	alunos.	Metade	do	grupo	foi
recrutada	entre	estudantes	notoriamente	acostumados	a	 realizar	 tarefas	 simultâneas,	 enquanto	a
outra	metade	 era	 de	 pessoas	 habituadas	 a	 realizar	 uma	 coisa	 por	 vez.	 “Procuramos	 nos	 que	 [os
primeiros]	 eram	 melhores,	 e	 não	 achamos	 nada”,	 diz	 Eyal	 Ophir,	 coordenador	 do	 estudo.	 Ao
contrário,	conta	ele,	pois	o	que	os	testes	revelaram:	os	do	primeiro	grupo	não	eram	melhores	para
filtrar	informações	irrelevantes	ou	organizar	suas	memórias	e,	em	verdade,	tinham	mais	dificuldade
de	se	concentrar	quando	precisavam	pular	de	uma	atividade	para	outra.
O	resultado	do	trabalho	soma-se	ao	de	vários	outros	que	apontam	para	problemas	com	a	 ideia

das	multitarefas.	Um	estudo	da	Universidade	da	Califórnia,	por	exemplo,	afirma	que	 interrupções



dos	trabalhadores	podem	custar	até	25	minutos	de	produtividade	–	o	tempo	médio	que	a	pessoa	leva
para	estabelecer	o	mesmo	nível	de	atenção	anterior	à	distração.
Além	 disto,	 fazer	 várias	 coisas	 ao	 mesmo	 tempo	 exige	 um	 esforço	 para	 não	 deixar	 nenhuma

tarefa	interrompida	ou	inconclusa.	É	como	o	artista	de	circo	que	precisa	ficar	girando	os	diversos
pratinhos	sem	deixá-los	cair	no	chão.
Algumas	tarefas	muito	simples	podem	ser	feitas	simultaneamente	sem	maiores	dificuldades,	mas

se	a	ligação	que	você	está	atendendo	necessitar	de	sua	atenção,	pare	de	olhar	seus	e-mails.	Dedique
o	tempo	que	for	preciso	para	resolver	o	problema	que	lhe	está	sendo	relatado.	Ou	o	inverso,	se	o	e-
mail	que	você	está	preparando	a	resposta	necessita	de	uma	análise	mais	profunda	ou	de	ações	em
paralelo,	fale	que	você	vai	dar	um	retorno	posterior	a	quem	está	do	outro	lado	da	linha.	Anote,	para
não	esquecer	de	dar	o	devido	retorno.

Faça	uma	tarefa	por	vez,	mas	faça	benfeita.
FAZER	TUDO	AO	MESMO	TEMPO	AUMENTA	PRODUTIVIDADE	–	VERDADE	OU	MITO?
Vivemos	a	era	do	multimedia.	Nossos	“gadgets”	são	 tv,	celular,	 rádio,	computador,	acesso	à	 internet,	navegador	GPS	e
várias	outras	coisas	ao	mesmo	tempo.
1)	Profissionais	versáteis	são	valorizados	–	as	empresas	têm	preferência	por	profissionais	que	são	versáteis	e
que	têm	bom	desempenho	em	várias	áreas	ou	setores.
2)	 Estudos	 realizados	 nos	 Estados	 Unidos	 desmitificam	 a	 maior	 produtividade	 dos	 multitarefas	 –
interrupções	dos	trabalhadores	podem	custar	até	25	minutos	de	produtividade.
3)	Tarefas	muito	simples	podem	ser	feitas	simultneamente	sem	maiores	dificuldades	–	no	entanto,	se	a
ligação	que	você	está	atendendo	necessitar	de	sua	atenção,	pare	de	olhar	seus	e-mails.
4)	Tarefas	complexas	exigem	concentração	–	neste	caso,	faça	uma	tarefa	por	vez,	mas	faça	benfeita.
2.3	Reuniões	e	Compromissos

2.3.1	Reuniões
Na	gestão	de	tempo,	deve-se	ter	um	cuidado	especial	com	reuniões,	especialmente	aquelas	em

que	vamos	reunir	um	grande	número	de	colaboradores,	pois	elas	têm	um	efeito	exponencial	com	o
afastamento	de	várias	pessoas-chaves	durante	um	bom	tempo	que	quase	sempre	é	mais	 longo	do
que	se	planejou	inicialmente.
Vamos	a	algumas	dicas:
1.	Antes	da	Reunião
1.1.	 Veja	 se	 o	 local	 é	 adequado:	 número	 de	 assentos	 compatível	 com	 a	 quantidade	 de

convocados,	formato	do	local	(auditório	ou	sala	com	mesa),	se	o	endereço	é	interessante	do	ponto
de	vista	de	deslocamento	de	todos	participantes	(se	reunião	interna	da	corporação)	e	se	o	local	está
disponível	para	uso	na	data	prevista.	Se	houver	alguma	apresentação,	 consulte	 se	o	 local	 tem	os
recursos	audiovisuais	adequados;

1.2.	Verifique	se	todos	participantes	previstos	têm	disponibilidade	de	agenda;
1.3.	 Analise	 se	 algum	 convidado	 especial	 deve	 ser	 chamado	 para	 agregar	 valor	 aos

debates/apresentação;
1.4.	Estabeleça	claramente	o	tempo	previsto	para	a	reunião;
1.5.	 Prepare	 uma	 pauta	 que	 apresente	 os	 assuntos	 que	 serão	 discutidos	 e,	 principalmente,

procure	 alinhar	 as	 expectativas	 sobre	 os	 objetivos	 a	 serem	 alcançados	 durante	 a	 reunião,	 para
evitar	que	as	pessoas	fiquem	com	algum	tipo	de	frustração.	Este,	aliás,	é	um	fator	que	enlouquece
quase	todo	mundo:	ir	para	um	evento	com	uma	expectativa	e	ao	final	foi	abordado	nada	daquilo	que
estávamos	aguardando;

1.6.	Se	houver	necessidade	de	consulta	de	dados	e	documentos	durante	o	encontro,	certifique-se
que	eles	estarão	disponíveis	para	que	a	reunião	de	fato	seja	produtiva.

2.	No	Início	da	Reunião
2.1.	 Verifique	 se	 todas	 as	 pessoas	 chamadas	 estão	 presentes.	 Avalie	 se	 a	 reunião	 pode	 ser

iniciada	 ou,	 caso	 haja	 alguma	 ausência	 importante,	 avalie	 a	 conveniência	 de	 definir	 uma	 outra
data/horário	para	a	realização	da	reunião.

2.2.	Comece	no	horário,	por	respeito	a	todos	que	foram	pontuais.
2.3.	Deixe	claro	quem	está	coordenando	ou	moderando	o	encontro.
2.4.	Cabe	ao	Coordenador	ou	Moderador	na	abertura	do	evento	alinhar	as	expectativas,	fazendo

um	resumo	dos	objetivos	da	reunião	e	da	pauta	de	trabalho.
2.5.	 Designe	 um	 participante	 para	 fazer	 a	 ata	 do	 encontro	 com	 um	 resumo	 das	 situações-



�roblemas	 apresentadas	 e	 as	 ações	 que	 foram	 deliberadas	 com	 indicação	 de	 cada	 responsável	 e
datas	para	realização	de	cada	tarefa.

2.6.	 Dependendo	 do	 assunto	 a	 ser	 tratado,	 poderão	 ser	 designados	 outros	 participantes	 para
assumir	outros	papéis	 como	o	 facilitador	de	processos,	 caso	alguns	participantes	não	dominem	a
dinâmica	do	evento	ou	um	observador	para	anotar	exemplos	de	boas	práticas	ou	desvios	da	técnica
ou	do	formato	previsto	para	o	encontro.

3.	Durante	a	Reunião
3.1.	Compete	ao	Coordenador	ou	Moderador	garantir	que	não	se	 fuja	ao	tema	do	debate,	com

discussões	paralelas	ou	se	desvie	do	objetivo	principal	do	encontro.
3.2.	Crie	um	ambiente	que	permita	a	todos	participantes	expor	seus	pontos	de	vista,	respeitando

o	tempo	previsto	para	cada	atividade.
3.3.	 Cabe	 ao	 Coordenador	 ou	 Moderador	 adotar	 alguma	 medida	 para	 conter	 os	 ânimos,

administrando	de	forma	adequada	os	conflitos	que	possam	ocorrer	durante	o	evento.
3.4	Ele	 também	deve	propor	 pausas	 estratégicas	 para	 um	coffee-break	 ou	 negociação	 sempre

que	houver	necessidade	para	a	busca	de	uma	solução	de	algum	impasse	ou	quando	ficar	evidente
que	o	cansaço	dos	participantes	está	atrapalhando	os	trabalhos.

4.	No	encerramento	da	Reunião
4.1.	Faça	um	resumo	do	que	ficou	decidido	e	um	alinhamento	de	todos	os	participantes	com	as

decisões	tomadas.
4.2.	Defina	as	próximas	atividades	(o	quê,	quem	e	quando).
4.3.	Peça	aos	participantes	para	preencher	o	formulário	de	avaliação	da	reunião.



Figura	13	–	Formulário	de	Avaliação	da	Reunião



5.	Após	o	Encerramento
5.1.	Envie	a	ata,	no	máximo,	no	dia	útil	seguinte	com	os	itens	4.1	e	4.2.	Se	sua	empresa	não	tem

um	modelo,	você	pode	usar	o	modelo	apresentado	a	seguir:

Figura	14	–	Formulário	para	Registro	de	Ata



REUNIÕES	E	COMPROMISSOS
Na	 gestão	 de	 tempo,	 deve-se	 ter	 um	 cuidado	 especial	 com	 reuniões,	 especialmente	 aquelas	 com	 grande	 número	 de
participantes.
1)	Antes	da	Reunião	–	veja	se	o	local	é	adequado,	se	todos	têm	disponibilidade	de	agenda	e	se	há	necessidade
de	convidado	especial	para	agregar	valor	aos	debates.	Prepare	a	pauta	com	os	assuntos	e	os	objetitvos	a	serem
alcançados	durante	a	reunião.
2)	No	início	da	Reunião	–	verifique	se	todas	as	pessoas	chamadas	estão	presentes.	Se	houver	alguma	ausência
importante,	avalie	a	conveniência	de	definir	uma	outra	data	para	realização	da	reunião.	Comece	no	horário,	por
respeito	a	todos	que	foram	pontuais.	Deve	ficar	claro	quem	está	comandando	a	reunião.	Um	participante	deverá
fazer	a	ata.
3)	Durante	a	Reunião	 –	 compete	ao	Coordenador	garantir	que	não	se	 fuja	do	 tema	ou	se	desvie	do	objetivo
principal	do	encontro,	bem	como	mediar	eventuais	conflitos	e	discussões	mais	acaloradas.	Deve	ser	criado	um
ambiente	que	permita	a	todos	participantes	expor	seus	pontos	de	vista.
4)	No	 encerramento	 da	 Reunião	 –	 faça	 um	 resumo	 do	 que	 ficou	 decidido	 e	 um	 alinhamento	 de	 todos	 os
participantes	com	as	decisões	tomadas.	Defina	as	próximas	atividades	(o	quê,	quem	e	quanto).
5)	 Após	 o	 encerramento	 –	 envie	 a	 ata,	 no	 máximo,	 no	 dia	 útil	 seguinte.	 Periodicamente,	 fazer	 o	 follow-
up	e	pedir	aos	participantes,	a	opinião	deles	a	respeito	das	reuniões.	Este	feedback	é	importante	para	avaliar	se	a
metodologia	utilizada	está	adequada.
2.3.2	Brainstorming
O	braihstormihg	(literalmente:	“tempestade	cerebral”	em	inglês)	ou	tempestade	de	ideias	é	uma

das	técnicas	mais	utilizadas	para	explorar	a	potencialidade	criativa	de	um	grupo	na	busca	objetivos
predeterminados.

O	método	de	autoria	de	Alex	Osborn	propõe	que	um	grupo	de	pessoas,	preferencialmente	de	até
dez	 pessoas,	 se	 reúna	 e	 que	 após	 uma	 troca	 de	 ideias	 possa	 chegar	 a	 um	 denominador	 comum
gerando	ideias	que	possam	contribuir	na	solução	de	um	determinado	problema	ou	na	realização	de
um	projeto.

É	 preferível	 que	 as	 pessoas	 que	 vão	 participar	 do	braihstormihg	 sejam	 de	 setores	 e	 tenham
competências	 e	 habilidades	 complementares,	 pois	 suas	 experiências	 diferentes	 podem	 colaborar
com	ideias	que	surgem	ao	longo	do	processo	de	sugestões	e	discussões.

Nenhuma	 ideia	 deve	 ser	 descartada	 ou	 julgada	 como	 errada	 ou	 absurda.	 Todas	 as	 ideias	 são
ouvidas	e	 trazidas	até	o	processo	de	braihwritihg,	que	se	constitui	na	compilação	ou	anotação	de
todas	 as	 ocorridas	 no	 processo	 de	braihstormihg,	 em	 uma	 reunião	 com	 alguns	 participantes	 da
sessão	de	braihstormihg,	e	assim	evoluindo	até	a	chegada	da	solução	efetiva.

Quando	se	necessita	de	respostas	rápidas	a	questões	relativamente	simples,	o	braihstormihg	é
uma	das	técnicas	mais	populares	e	eficazes.

As	quatro	principais	regras	do	braihstormihg	são:
a)	críticas	devem	ser	evitadas:	 é	a	 regra	mais	 importante	para	evitar	que	haja	um	bloqueio
inicial	 pelos	 participantes.	 Esta	 regra	 é	 aquela	 que	 diferencia	 um	 braihstormihg	 dos	 outros
métodos	tradicionais;

b)	uso	da	 criatividade:	 deve-se	 encorajar	 os	 participantes	 a	 sugerir	 qualquer	 ideia	 que	 lhes
venham	à	mente,	sem	preconceitos	e	sem	medo	de	uma	avaliação	futura.	Quando	se	segue	esta
regra,	cria-se	automaticamente	um	clima	de	braihstormihg	apropriado.	Isso	aumenta	também	o
número	de	ideias	sugeridas;

c)	sugestão	do	maior	número	possível	de	ideias:	quanto	mais	ideias	forem	geradas,	melhor.
Quantidade	gera	qualidade;

d)	 aprimoramento	 e	 qualificação	das	 ideias	 iniciais:	 o	 objetivo	 desta	 regra	 é	 encorajar	 a
geração	de	ideias	adicionais	para	a	construção	e	reconstrução	sobre	as	ideias	dos	outros.

Roteiro	Básico	para	uma	Reunião	Utilizando	a	Técnica	do	Brainstorming
Levantamento	Inicial	de	Ideias
a)	Desenvolver	um	enunciado	para	o	problema.
b)	Selecionar	um	grupo	de	6	a	10	participantes.
c)	 Enviar	 uma	 nota	 aos	 participantes	 falando-lhes	 acerca	 do	 problema.	 Deverá	 ser	 incluído	 o
enunciado	do	problema,	o	contexto,	bem	como	algumas	soluções	e	outras	coisas	que	se	revelem
úteis	para	o	caso.

d)	Começar	por	escrever	o	problema	num	quadro	visível	a	todos	os	elementos	pertencentes	ao
grupo.

e)	Falar,	novamente,	sobre	as	4	regras	principais	do	braihstormihg.



f)	 Requisitar	 novas	 ideias	 aos	 participantes	 pela	 ordem	 pela	 qual	 estes	 levantam	 a	 sua	 mão.
Apenas	uma	ideia	deve	ser	sugerida	em	cada	momento.

g)	Ter	um	relator	de	maneira	a	que	se	possa	escrever	e	tomar	nota	das	ideias.
h)	A	sessão	deve	durar	cerca	de	30	minutos.
Avaliação	das	Ideias	Iniciais
a)	Selecionar	um	grupo	para	avaliação	de	três	a	cinco	pessoas	(sempre	ímpar	para	evitar	empate
em	caso	de	votação).

b)	Os	participantes	podem	 ter	participado	da	 sessão	 inicial	 de	 levantamento	de	 ideias	 ou	não.
Neste	caso,	devem	ter	familiaridade	com	o	problema	que	está	sendo	discutido.

c)	Fornecer	ao	grupo	a	lista	de	ideias	e	dizer-lhes	que	sugiram	e	selecionem	as	melhores	ideias.
d)	Colocar	à	disposição	do	grupo	original	um	relatório	com	as	ideias	selecionadas	pelo	grupo	de
avaliação	e	requisitar	a	submissão	de	quaisquer	ideias	adicionais	estimuladas	pela	lista.

BRAINSTORMING
“ Tempestade	Cerebral”	em	inglês,	ou	Tempestade	de	Ideias,	é	uma	das	técnicas	mais	utilizadas	para	explorar	a
potencialidade	criativa	de	um	grupo	na	busca	objetivos	predeterminados.
1)	O	método	–	um	grupo	de	pessoal	preferencialmente	de	até	dez	pessoas	(de	preferência	de	setores	diferentes)
se	reúne	e	que	após	uma	troca	de	 ideias	possa	chegar	a	um	denominador	comum	gerando	 ideias	que	possam
contribuir	na	solução	de	um	determinado	problema	ou	na	realização	de	um	projeto.
2)	As	4	principais	regras	do	Brainstorming	–	 críticas	devem	ser	evitadas;	uso	da	criatividade;	 sugestão	do
maior	número	possível	de	ideias	e	aprimoramento	e	qualificação	das	ideais	iniciais.

2.3.3	Compromissos
Ao	 agendar	 compromissos,	 lembre-se	 de	 calcular	 os	 tempos	 de	 deslocamento	 se	 eles	 não

estiverem	agendados	para	o	seu	local	de	trabalho,	levando	em	conta	o	trânsito	da	cidade	no	dia	e
horário	marcados.	Se	o	compromisso	for	em	outra	localidade,	veja	o	tempo	total	de	viagem.	Se	for
de	avião,	considere	os	deslocamentos	da	cidade	até	o	aeroporto	e	vice-versa,	bem	como	uma	folga
técnica	para	eventuais	atrasos.

Se	o	encontro	for	com	um	superior	ou	cliente,	deixe	que	ele	tome	a	iniciativa	de	indicar	o	local	da
reunião.

Procure	 chegar	 15	 minutos	 antes.	 Prepare-se,	 reveja	 documentos	 e	 atualize	 as	 informações
necessárias	para	que	a	reunião/visita	seja	a	mais	proveitosa	possível.

Adote	os	demais	procedimentos	previstos	no	subitem	anterior.
2.4	E-mail

O	e-mail	hoje	é	uma	das	formas	de	comunicação	interpessoal	mais	utilizadas	em	nossa	sociedade.
Foi	criado	para	o	envio	de	mensagens	breves	e	simples.	Por	 isso,	antes	de	enviar	uma	mensagem
pelo	correio	eletrônico,	você	deve	avaliar	as	situações	a	seguir:	se	o	assunto	for	muito	extenso,	sério
e/ou	 delicado,	 dever-se-á	 preferir	 um	 diálogo	 presencial.	 O	 que	 deve	 e	 o	 que	 não	 deve	 ser
apresentado	em	uma	mensagem	eletrônica:

a)	por	mais	breve	e	simples	que	deva	ser	o	e-mail,	é	importante	que	tenha	saudação	no	início	e	a
assinatura	no	fim	da	mensagem;

b)	 quando	 a	mensagem	 for	mais	 longa,	 há	 a	 necessidade	 de	 que	 você	 faça	 uma	 “quebra”	 em
várias	partes,	para	que	o	texto	tenha	uma	aparência	melhor	e	menos	confusa;

c)	podem-se	usar	abreviaturas,	mas	sempre	utilizando	o	bom-senso,	em	especial,	se	a	mensagem
tiver	como	destinatário	alguém	com	quem	não	tenha	muita	afinidade;

d)	evite	a	utilização	de	emoticohs,	principalmente	quando	o	e-mail	estiver	relacionado	ao	campo
profissional;

e)	evite	papéis	de	parede	exagerados;
f)	sempre	que	necessário,	 faça	o	uso	do	Attachemehts	 (arquivos	anexados)	para	agregar	dados
complementares,	com	o	objetivo	de	deixar	o	e-mail	com	um	texto	mais	limpo;

g)	 nunca	 envie	 e-mails	 com	 temas	 e	 imagens	 eróticas,	 engraçadinhas	 ou	 algo	 do	 gênero,	 no
ambiente	profissional;

h)	 não	 propague	 as	 mensagens	 virais	 tipo	 “correntes”.	 É	 um	 grande	 ladrão	 de	 tempo	 nas
corporações;

i)	caso	você	tenha	intimidade	suficiente	e	resolva	enviar,	mande	fora	do	horário	de	trabalho,	do
seu	e-mail	particular	para	o	e-mail	pessoal	do	seu	colega.	Comunique	do	que	se	trata	no	campo



assunto,	 poupando	 que	 o	 destinatário	 abra	 mensagens	 com	 conteúdo	 impróprio	 em	 seu
ambiente	de	trabalho	ou	até	mesmo	familiar,	causando	constrangimento	ao	mesmo;

j)	evite	repassar	indiscriminadamente	mensagens	com	piadinhas,	correntes	religiosas,	avisos	de
vírus,	 etc.	 Esse	 tipo	 de	 mensagem	 é	 inconveniente	 e	 gera	 um	 abarrotamento	 da	 caixa	 de
mensagem	do	destinatário;

k)	 efetue	 periodicamente	 a	 limpeza	 da	 lixeira	 de	 sua	 caixa	 de	 entrada.	 Exclua	 também	 as
mensagens	SPAM	e	da	sua	caixa	de	entrada	que	não	serão	mais	utilizadas;

l)	envie	para	o	destinatário	que	solicitou	a	informação	ou	para	quem	pode	responder	sua	dúvida
ou	 resolver	 seu	 caso.	 Copie	 apenas	 para	 as	 pessoas	 que	 realmente	 estão	 envolvidas
diretamente	na	questão;

m)	 respeite	 o	 estilo	 de	 seus	 superiores.	 Verifique	 se	 ele	 quer	 ser	 copiado	 sempre,	 nos	 casos
relevantes	ou	só	quando	ele	precisar	intervir;

n)	quando	enviar	um	e-mail	com	cópia,	as	informações	contidas	deverão	seguir	para	o	superior
na	hierarquia	com	cópia	para	os	demais;

o)	 sempre	 que	 possível,	 quando	 o	 e-mail	 tiver	 vários	 destinatários,	 adicione-os	 por	 ordem
hierárquica	e,	em	seguida,	alfabética	no	campo	destinatário,	os	demais	seguem	no	campo	“com
cópia”	também	usando	os	mesmos	critérios.

E-MAIL
O 	e-mail	hoje	é	uma	das	formas	de	comunicação	interpessoal	mais	utilizadas	em	nossa	sociedade.	Foi	criado	para	o	envio
de	mensagens	breves	e	simples.	Veja	o	que	deve	e	o	que	não	deve	ser	apresentado	em	uma	mensagem	eletrônica.
1)	por	mais	breve	e	simples	que	deva	ser	o	e-mail,	é	importante	que	tenha	saudação	e	assinatura	no	início	e	no
fim	da	mensagem;
2)	quando	a	mensagem	for	mais	longa,	você	deverá	fazer	uma	“quebra”	em	várias	partes,	para	que	o	texto	tenha
uma	aparência	melhor	e	menos	confusa;
3)	evite	a	utilização	de	emoticons	e	papéis	de	parede	exagerados;
4)	faça	o	uso	de	arquivos,	deixando	o	e-mail	mais	compreensivo	e	menos	extenso;
5)	envie	para	o	destinatário	que	solicitou	a	informação	ou	para	quem	pode	responder	sua	dúvida	ou	resolver	seu
caso.	Copie	para	as	pessoas	que	estão	envolvidas	diretamente;
6)	 respeite	 o	 estilo	 de	 seus	 superiores.	 Verifique	 se	 ele	 quer	 ser	 copiado	 sempre,	 nos	 casos	 relevantes	 ou	 só
quanto	ele	precisar	intervir;
7)	 nunca	 envie	 e-mails	 com	 temas	 e	 imagens	 eróticas,	 engraçadinhas	 ou	 algo	 do	 gênero,	 no	 ambiente
profissional;
8)	não	propague	as	mensagens	virais	tipo	“correntes”,	com	piadinhas,	de	fundo	religioso,	aviso	de	vírus,	etc.	Esse
tipo	de	mensagem	é	inconveniente	e	gera	um	abarrotamento	da	caixa	de	mensagem	do	destinatário;
9)	 efetue	 periodicamente	 a	 limpeza	 de	 sua	 caixa	 de	 entrada,	 e	 exclua	 as	 mensagens	 que	 não	 serão	 mais
utilizadas.
2.5	Celulares	e	Rádios

A	maioria	das	empresas	têm	restrições	que	os	colaboradores	façam	ligações	de	telefones	fixos	no
ambiente	de	trabalho.	Algumas	são	liberais	quanto	ao	uso	de	celular	pessoal.	Para	muitas	pessoas,	é
a	forma	de	acompanhar	atividades	dos	filhos	ou	de	companheiro(a)s	e	outros	assuntos	pessoais.

O	 problema	 é	 que	 algumas	 pessoas	 exageram	 e	 passam	 boa	 parte	 do	 tempo	 tratando	 de
frivolidades.	Além	disto,	 os	 toques	em	alto	 volume	escolhidos	 com	músicas	 inadequadas	para	um
ambiente	 corporativo	 servem	 como	 um	 fator	 de	 perda	 de	 concentração	 dos	 demais	membros	 da
equipe.	 Com	 a	 popularização	 dos	 smartphohes,	 muitas	 pessoas	 ficam	 grudadas	 nos	 aparelhos
mandando	e	recebendo	mensagens	seja	nas	redes	sociais	seja	usando	os	“ihstaht	messahgers”	das
redes	ou	aplicativos	como	o	“Whatsapp”.

Por	 uma	 ou	 outra	 razão,	 as	 empresas	 estão	 restringindo	 o	 uso	 de	 celular	 no	 ambiente	 de
trabalho.	Pesquisas	recentes	mostram	que	as	pessoas	estão	tendo	perdas	enormes	de	produtividade
ao	se	distraírem	no	uso	do	telefone	ou	na	internet.

Não	fale	no	celular	se	estiver	dirigindo.	Além	de	estar	sujeito	à	multa	no	trânsito	é	sempre	um
risco	para	sua	segurança.

Evite	o	uso	do	celular	em	 locais	 fechados.	Se	possível,	 se	 retire	para	atender	do	 lado	de	 fora.
Mantenha	um	tom	de	voz	ameno	sempre	que	fizer	uma	chamada	em	área	pública,	afinal,	você	não
quer	que	os	demais	conheçam	detalhes	da	 sua	vida	pessoal	ou	como	você	conduz	 seus	negócios.
Não	utilize	 o	 viva-voz,	 a	menos	que	necessite	que	mais	 alguém	participe	da	 conferência	 e,	 neste
caso,	 procure	 um	 ambiente	 adequado.	 Lembre-se	 de	 que	muitos	 destes	 assuntos	 não	 devem	 ser



escutados	ou	divulgados	por	terceiros.
Quando	 entrar	 em	 reunião,	 coloque	 no	 modo	 “vibracall”.	 Não	 atenda,	 a	 menos	 que	 seja	 um

assunto	realmente	de	 força	maior.	Neste	caso,	saia	da	sala	para	não	atrapalhar	o	andamento	dos
trabalhos.	Durante	a	reunião,	anote	quem	ligou	e	dê	retorno	após	o	término	do	evento.

Se	estiver	conversando	com	alguém,	não	interrompa	a	conversa	para	atender	uma	ligação,	a	não
ser	que	seja	algo	realmente	importante.	Sua	atenção	deve	estar	voltada	primeiro	ao	seu	interlocutor
e	somente	depois	para	telefonemas.

A	seguir,	vou	dar	algumas	dicas,	especialmente	para	quem	usa	rádio	no	ambiente	corporativo:
a)	ao	chamar	um	colega,	veja	se	ele	pode	atender;
b)	diga	claramente	se	o	assunto	é	URGENTE	ou	se	pode	esperar;
c)	 fale	direto	com	a	pessoa	 responsável	 –	evite	 “triangular”	 ligando	para	o	Chefe	 imediato.	Só
ligue	para	o	Superior	quando	o	colega	não	resolver.	Avise	antes	que	o	assunto	vai	ser	escalado,
para	que	ninguém	reclame	depois;

d)	 fale	 pausadamente	 e	 com	 frases	 curtas.	Diga	 três	 ou	 quatro	 palavras	 por	 vez.	Vá	 direto	 ao
assunto.	Evite	relatar	fatos	longos.	Lembre-se	de	que	o	rádio	foi	feito	para	longos	bate-papos;

e)	dê	pausa	para	o	outro	lado	responder.	Evite	falar	compulsivamente.	Se	alguém	desligar,	ou	der
alerta	no	meio	da	chamada,	verifique	se	ele	quer	fornecer	alguma	informação;

f)	se	houver	uma	pergunta,	RESPONDA	o	que	foi	perguntado;
g)	não	explique	em	detalhes	o	ocorrido,	a	menos	que	seu	interlocutor	peça	esclarecimentos.	Se
achar	necessário	uma	explicação	detalhada,	faça	depois	por	e-mail;

h)	 quando	 houver	 EMERGÊNCIA	 ou	 URGÊNCIA,	 tente	 resolver	 o	 PROBLEMA,	 NÃO	 DÊ
DESCULPAS;

i)	não	busque	culpados,	enquanto	o	problema	não	for	resolvido.	A	apuração	de	responsabilidade
poderá	ser	feita	posteriormente,	se	for	o	caso;

j)	faça	follow-up	rotineiro	dos	problemas	comunicados	via	rádio.	Escreva;	não	confie	na	memória.
CELULARES	E	RÁDIOS
M uitas	 empresas	 têm	 restrições	que	os	 colaboradores	 façam	 ligações	de	 telefones	 fixos	no	ambiente	de	 trabalho,	mas
normalmente	são	liberais	quanto	ao	uso	de	celular	pessoal.	O	problema	é	que	algumas	pessoas	exageram	e	passam	boa
parte	do	tempo	tratando	de	frivolidades.	Além	disto,	os	toques	escolhidos	com	música	em	alto	volume	servem	como	um
fator	de	perda	de	concentração	dos	demais	membros	da	equipe.
1)	Celular	 –	evite	o	uso	do	celular	em	 locais	 fechados.	Mantenha	um	tom	de	voz	baixo	sempre	que	 fizer	uma
chamada	 em	 área	 pública.	 Não	 utilize	 o	 viva-voz,	 a	 menos	 que	 necessite	 que	 mais	 alguém	 participe	 da
conferência.	 Ao	 entrar	 em	 reunião,	 coloque	 no	 modo	 “vibracall”.	 Retire-se	 da	 sala	 se	 for	 atender	 para	 não
atrapalhar.	Durante	a	reunião,	anote	quem	ligou	e	dê	retorno	após	término	do	evento.	Se	estiver	conversando	com
alguém,	não	interrompa	a	conversa	para	atender	uma	ligação,	a	não	ser	que	seja	algo	realmente	importante.	Sua	atenção
deve	estar	voltada	primeiro	ao	seu	interlocutor,	e	somente	depois	para	telefonemas.
2)	Rádio	–	ao	chamar	um	colega,	veja	se	ele	pode	atender	e	mencione	se	o	assunto	é	URGENTE	ou	não.	Fale	direto	com	a
pessoa	responsável.	Fale	pausadamente	e	com	frases	curtas.	Vá	direto	ao	assunto.	Dê	pausa	para	o	outro	lado	responder.
RESPONDA	 O	 QUE	 FOI	 PERGUNTADO.	 Quando	 houver	 URGÊNCIA,	 tente	 resolver	 o	 PROBLEMA.	 NÃO	 DÊ	 DESCULPAS.
Faça	follow-up	dos	problemas	repassados	via	rádio.	Escreva;	não	confie	na	memória.
2.6	Internet	e	Redes	Sociais

Hoje	 é	 impossível	 pensarmos	 em	 alguém	 trabalhando	 sem	 ter	 um	 computador	 ou	 dispositivos
móveis	(tablets,	smartphohes,	etc.)	sem	acesso	à	Internet.	Boa	parte	dos	aplicativos	corporativos	é
via	web.	A	comunicação	com	os	clientes	e	colegas	é	baseada	na	internet	ou	redes	corporativas.

No	entanto,	a	maioria	das	empresas	possui	algum	 tipo	de	 restrição	de	acesso	à	 internet,	para
evitar	que	os	seus	colaboradores	se	distraiam	navegando	em	sites	que	nada	tenham	a	ver	com	suas
atividades	corporativas.

Com	o	recente	fenômeno	das	Redes	Sociais,	não	é	diferente.	Muitas	empresas	ainda	têm	muitas
restrições	 ao	 acesso	 no	 ambiente	 de	 trabalho	 às	 redes	 sociais.	 No	 entanto,	 recentes	 pesquisas
mostram	que	cada	vez	mais	 informações	disponibilizadas	pelas	redes	sociais	podem	ser	úteis	nas
atividades	corporativas.	Algumas	delas	começam	a	utilizar	as	redes	sociais	como	canal	de	vendas.
Portanto,	úteis	tanto	para	quem	vende	quanto	para	quem	compra,	permitindo	acesso	a	informações
complementares	e	acelerando	os	processos.

Independentemente	se	a	empresa	permite	ou	não	o	acesso	à	internet	e	às	redes	sociais	nas	suas
instalações,	 procure	 se	 informar	 se	 a	 corporação	 para	 qual	 você	 trabalha	 possui	 alguma	 política
específica	 de	 conduta	 nas	 redes	 sociais,	 muitas	 delas	 já	 têm	 regras	 definidas	 mediante	 normas
internas	ou	código	de	ética	ou	conduta.	Se	não	houver,	passo	a	seguir	algumas	orientações	básicas



para	você	não	se	dar	mal:
a)	evite	fotos	suas	ou	se	seus	colegas	em	ambientes	internos	da	corporação	ou	de	seus	clientes;
b)	 tenha	 o	 mesmo	 cuidado	 e	 evite	 fotos	 onde	 apareçam	 os	 logotipos,	 produtos	 facilmente
identificáveis	com	as	empresas	ou	registro	de	cenas	com	uniformes,	mesmo	que	em	ambiente
externo;

c)	não	faça	comentários	ou	fale	mal	da	empresa,	de	seus	colegas,	de	superiores,	de	clientes	ou
até	mesmo	de	concorrentes;

d)	cuidado	para	não	divulgar,	mesmo	sem	se	dar	conta	informações	sigilosas	ou	segredos	da	sua
empresa	(um	novo	cliente,	faturamento,	margem	de	lucratividade);

e)	evite	divulgar	conteúdo	muito	íntimo	ou	pessoal.
Outro	enfoque	utilizado	é	como	“ouvidoria”.	Muitas	empresas	monitoram	os	tópicos	em	discussão

e	as	citações	do	nome	da	empresa	ou	de	seus	produtos	e	serviços.	As	redes	sociais	servem	como	um
termômetro	da	satisfação	dos	clientes.

Com	a	evolução	do	conceito	de	convergência	digital,	as	mídias	estão	cada	vez	mais	integradas,
permitindo	o	 seu	uso	por	parcelas	maiores	da	 sociedade,	 tanto	do	ponto	de	 vista	pessoal	 quanto
corporativo.

Você	pode	usar	as	redes	sociais	para	ampliar	sua	visibilidade	profissional:
a)	use	o	LihkedIh	para	ampliar	o	seu	relacionamento	profissional,	divulgando	seu	curriculum	e
suas	competências;

b)	 no	 LihkedIh,	 você	 pode	 participar	 de	 diversos	 grupos	 de	 interesse	 ou	 especialização,
ampliando	seus	contatos	e	tendo	acesso	a	artigos	especializados;

c)	montar	um	blog	sobre	áreas	de	seu	interesse,	reunindo	artigos	escritos	por	você	ou	terceiros;
d)	o	próprio	Facebook	pode	ser	um	ponto	de	encontro	com	pessoas	afinadas	com	seus	interesses
e	permite	uma	ampliação	do	seu	hetworkihg,	incluindo	hobbies.

Cada	 vez	 mais	 empresas	 usam	 o	 You	 Tube	 para	 divulgar	 vídeos	 sobre	 produtos	 e	 serviços,
treinamentos	ou	mensagens	corporativas.

Os	 "ihstaht	 messahgers”	 disponíveis	 nas	 redes	 sociais	 e	 navegadores	 ou	 aplicativos	 como	 o
“Whatsapp”	podem	ser	substitutos	dos	populares	torpedos	ou	SMS.

As	ferramentas	não	são	boas	ou	más	por	si	sós.
Na	administração	do	seu	tempo,	tanto	a	internet	quanto	as	redes	sociais	podem	ser	um	aliado	ou

um	 inimigo.	 Sua	 forma	 de	 utilização	 é	 que	 determinará	 se	 os	 recursos	 podem	 auxiliá-lo	 ou
prejudicá-lo.	Neste	último	caso,	funcionando	como	um	“Ladrão	de	Tempo”.
REDES	SOCIAIS
Você	pode	usar	as	redes	sociais	para	ampliar	sua	visibilidade	profissional.
1)	Linkedin	–	Divulgue	seu	curriculum	e	suas	competências.	Participe	de	grupos	de	interesse	ou	especialização	e
acesse	artigos	especializados.
2)	 Blog	 –	 Escreva	 sobre	 áreas	 de	 seu	 interesse,	 reunindo	 artigos	 escritos	 por	 você	 ou	 terceiros.	 Você	 pode
participar	de	outros	blogs	registrando	sua	opinião	através	de	comentários.
3)	Facebook	–	A	rede	pode	ser	um	ponto	de	encontro	com	pessoas	com	interesses	e	permitir	a	ampliação	do	seu
network,	incluindo	hobbies.
4)	You	Tube	–	Use	para	divulgar	suas	ideias,	produtos	e	serviços,	treinamentos	ou	mensagens	corpotativas.
5)	Redes	Sociais	não	são	boas	ou	más	por	si	só	–	Você	que	define	seu	uso.	Evite	que	as	 redes	sociais	 se
tornem	um	“Ladrão	do	seu	Tempo”.



		
		
		

“Com	organização	e	tempo,	acha-se		
o	segredo	de	fazer	tudo	e	bem	feito.”

Pitágoras

		



3
A	Organização	do	seu	local	de	trabalho

3.1	Estação	de	Trabalho
Seu	 local	 de	 trabalho,	 mais	 especificamente	 sua	 estação	 de	 trabalho,	 pode	 contribuir	 na

administração	do	seu	tempo	muito	mais	que	você	imagina.	Por	favor,	pare	de	dar	risadas!	Eu	estou
falando	 sério.	 Algumas	 modificações	 em	 sua	 mesa	 e	 nas	 suas	 rotinas	 podem	 ajudá-lo	 a	 ganhar
tempo.
Quer	 saber?	 Pergunte-me	 como?	 Olhe	 a	 figura	 abaixo.	 São	 estações	 de	 trabalho	 comuns	 a

inúmeros	escritórios	modernos.	Parecem	lindas,	não?

Figura	15	–	Estações	de	Trabalho	–	Fonte:	Dipiú



Você	reparou,	no	entanto,	em	um	detalhe?	Elas	estão	vazias.	Nem	um	papel	sobre	elas.	Claro,	são
cenários	de	publicidade!	Elas	também	têm	um	outro	detalhe	em	comum.	A	cada	dia	que	passa,	as
estações	estão	menores.	A	briga	por	espaço	dentro	das	corporações	está	cada	vez	mais	acirrada.
Mesmo	 com	 toda	 a	 modernidade	 de	 sua	 empresa,	 reparou	 como	 ainda	 circula	 papel?	 Então,

vamos	começar	nossas	dicas	para	aumentar	a	sua	produtividade	e	melhorar	sua	gestão	de	tempo.
Se	 você	 não	 usa,	 comece	 a	 usar	 uma	 caixa	 de	 entrada	 e	 saída	 de	 documentos.	 Ela	 ajuda	 a

disciplinar	não	só	a	sua	rotina	de	processamento,	também	a	dos	seus	colegas	que	colocam	os	papéis
sobre	a	sua	mesa	ou	em	cima	do	teclado	do	seu	microcomputador,	ou	do	notebook.	Creio	que	ainda
respeitam	os	tablets,	afinal	eles	são	tão	magrinhos...
Eu	estou	usando	uma	“triplex”	de	acrílico.	A	bandeja	do	meio	uso	para	aqueles	documentos	que

preciso	ler	ou	classificar,	mas	preciso	de	um	pouco	mais	de	tempo.	A	de	cima	é	entrada	e	a	última	é
a	saída	de	documentos.
Tenha	à	mão	um	porta-treco	para	colocar	canetas,	lápis	e	outros	acessórios	de	escritório.	Deixe

uma	área	 livre	para	 você	poder	despachar	 a	documentação	 impressa.	Tenha	bloco	de	papel	 para
poder	direcionar	documentos	para	 terceiros	 ou	 enviar	 pequenos	 recados.	Eu	prefiro	 reaproveitar
papéis	com	problemas	de	impressão	ou	que	foram	descartados.	Acho	uma	atitude	mais	sustentável.
Outros	preferem	post-it	coloridos.	Questão	de	gosto.
Evite	colocar	papéis	nas	gavetas.	Use	apenas	para	aqueles	documentos	que	precisem	ficar	mais

reservados	por	qualquer	que	seja	o	motivo.
A	ORGANIZAÇÃO	DO	SEU	LOCAL	DE	TRABALHO
Preocupe-se	com	a	organização	do	seu	local	de	trabalho.	Ela	pode	contribuir	na	administração	do	seu	tempo	muito	mais	do
que	você	imagina.
1)	Estação	de	Trabalho	–	a	cada	dia	as	estações	de	trabalho	estão	menores	e	a	falta	de	espaço	é	muito	comum
nas	organizações.	Algumas	modificações	em	sua	mesa	e	nas	suas	rotinas	podem	ajudá-lo	a	ganhar	tempo.	Apesar
da	tecnologia,	ainda	circula	muito	papel.	use	uma	caixa	de	entrada	e	saída	de	documentos.	Um	porta-treco	para
colocar	 canetas	 e	 outros	 acessórios	 também	 é	 útil.	 Deixe	 uma	 área	 livre	 para	 você	 poder	 despachar	 a
documentação	impressa.	Tenha	bloco	de	papel	para	poder	direcionar	documentos	(ou	post-its)	para	terceitos	ou
enviar	pequenos	recados.	Evite	colocar	papéis	nas	gavetas;	coloque	somente	aqueles	documentos	que	precisem
ficar	mais	reservados.

3.2	Arquivo
Não	guarde	o	que	não	for	precisar.	Arquive	apenas	o	que	for	necessário	ou	obrigatório.	Se	sua

empresa	não	tem	uma	política	de	prazos	de	arquivamento,	estimule	os	demais	envolvidos	e	crie	uma
regra.	 Respeite	 os	 prazos	 legais	 (tributos	 normalmente	 exigem	 5	 anos	 de	 arquivo	 e	 documentos
referentes	 a	 pessoal	 são	 permanentes).	 Contas	 pagas	 normalmente	 são	 guardadas	 por	 2	 anos.
Demais	documentos,	de	3	meses	a	1	ano,	conforme	o	caso.
Arquivo	tem	uma	regra	clara:	guardou	rápido	demais	sem	pensar	ou	sem	critério,	demorará	para

resgatar	o	documento	quando	for	necessário	sua	consulta.	Organize	por	assunto,	guarde	por	ordem
cronológica	 e	 identifique	 caixas	 e	 pastas.	 Evite	 expressões	 genéricas	 como	 “Outros”	 e
“Correspondências	Diversas”.	Qualquer	documento	pode	ser	enquadrado	em	uma	delas.	E	você	vai
se	lembrar	de	mim,	quando	tiver	de	achar	um	documento	em	uma	daquelas	caixas	“genéricas”.
Um	 arquivo	 só	 para	 todos.	 Evite	 que	 cada	 pessoa	 ou	 departamento	 tenha	 o	 “seu”	 arquivo.	 É

perda	de	espaço	e	corre-se	o	risco	de	guardar	em	duplicidade	muita	coisa.



Na	figura	abaixo,	apresento	os	documentos	e	arquivos	classificados	em	círculos:

Figura	16	–	Localização	dos	Documentos	segundo	a	sua	Taxa	Utilização

Tendo	como	centro	o	usuário,	os	documentos	a	serem	despachados	e	os	de	consulta	constante
devem	 ficar	 ao	 alcance	 da	 mão.	 Preferencialmente,	 na	 própria	 estação	 de	 trabalho	 ou	 em	 um
armário	muito	próximo.

Já	os	documentos	que	serão	consultados	esporadicamente	devem	ficar	em	um	arquivo	dentro	do
escritório,	pelo	menos	por	um	período	a	ser	definido	pela	companhia.

Muitas	 corporações	 contratam	empresas	 especializadas	 em	guarda	de	documentos	 para	 evitar
que	áreas	nobres	de	escritórios	sejam	ocupadas	com	arquivo	morto.

Nestes	casos,	as	empresas	guardam	internamente	a	documentação	por	um	curto	prazo	(de	1	a	3
meses),	 período	em	que	ainda	ocorrem	consultas	por	parte	da	 contabilidade	e	depois	 transferem
para	 a	 empresa	 de	 arquivamento.	 Isto	 evita	 que	 se	 tenha	 de	 pagar	 pelo	 “resgate”	 de	 algum
documento	 para	 consulta	 logo	 após	 ele	 ter	 seguido	 para	 a	 empresa	 especializada.	Normalmente,
esse	serviço	é	cobrado	à	parte.

Muitas	 organizações	 estão	 utilizando	 Sistemas	 de	 Gestão	 Eletrônica	 de	 Documentos	 ou	 GED.
Neste	caso,	o	documento	é	escaneado	na	sua	entrada	em	uma	central	de	recepção	de	documentos.
O	documento	original	é	arquivado	e	somente	será	recuperado	em	caso	de	necessidade,	por	força	de
um	contencioso	 judicial	ou	necessidade	de	apresentação	a	uma	autoridade	ou	auditoria.	Todas	as
ações	 administrativas	 são	 tomadas	 a	 partir	 do	 documento	 eletrônico	 que	 internamente	 terá	 a
mesma	representatividade	que	o	documento	original,	inclusive	junto	a	contas	a	pagar	e	receber.

Figura	17	–	Fluxo	Básico	de	um	Sistema	de	Gerenciamento
Eletrônico	de	Documentos	–	GED	–	Fonte:	Atil



ARQUIVO
Ar�uive	 apenas	 o	 que	 for	 necessário	 ou	 obrigatório.	 Se	 sua	 empresa	 não	 tem	 uma	 política	 de	 prazos	 de
arquivamento,	estimule	os	demais	envolvidos	e	crie	uma	regra.
1)	Prazos	–	respeite	prazos	 legais	(triburos	normalmente	exigem	5	anos	de	arquivo	e	documentos	referentes	a
pessoal	 são	permanentes).	Contas	pagas	são	guardadas	por	2	anos.	Demais	documentos	de	3	meses	a	1	ano,
conforme	o	caso.
2)	Organização	 –	arquivo	 tem	uma	regra	clara:	guardou	rápido	demais	sem	pensar	ou	sem	critério,	demorará
para	 resgatar	 o	 documento	 quando	 for	 necessário	 sua	 consulta.	 Organize	 por	 assunto,	 guarde	 por	 ordem
cronológica	e	identifique	caixas	e	pastas.	Evite	expressões	genéricas	como	“Outros”	e	“Diversas”.	Um	arquivo	só
para	todos	para	evitar	perda	de	espaço	e	duplicidade.
3)	Localização	de	Documentos	–	os	documentos	a	serem	despachados	e	os	de	consulta	constante	devem	ficar
na	 própria	 estação	 de	 trabalho	 ou	 em	 um	 armário	 muito	 próximo.	 Já	 os	 documentos	 que	 serão	 consultados
esporadicamente	devem	ficar	em	um	arquivo	dentro	do	escritório,	pelo	menos	por	um	período	a	ser	definido	pela
companhia	(de	1	a	3	meses),	e	depois	devem	ser	transferidos	para	a	empresa	de	arquivamento.
4)	Sistemas	de	Gestão	Eletrônica	de	Documentos	ou	GED	–	o	documento	é	escaneado	na	sua	entrada	em
uma	central	de	recepção	de	documentos.	O	documento	original	é	arquivado	e	somente	será	recuperado	em	caso
de	 necessidade,	 por	 força	 de	 umcontencioso	 judicial	 ou	 necessidade	 de	 apresentação	 a	 uma	 autoridade	 ou
auditoria.	Todas	as	ações	adminsitrativas	são	tomadas	a	partir	do	documento	eletrônico	que	internamente	terá	a
mesma	representatividade	que	o	documento	original,	inclusive	junto	a	contas	a	pagar	e	receber.
3.3	Despachar	os	Documentos	e	Atender	Demais	Demandas

3.3.1	Entradas
Você	 já	organizou	o	seu	local	de	trabalho,	mas	se	não	adotar	rotinas	corretas,	em	pouco	tempo

novamente	 a	 sua	 estação	 estar	 lotada	 de	 papéis	 e	 outros	 objetos,	 com	 prazos	 estourados	 ou
próximos	da	data-limite	de	sua	entrega.

Atualmente,	 damos	 uma	 relevância	 maior	 às	 demandas	 que	 chegam	 por	 meio	 eletrônico,
especialmente	os	e-mails,	mas	temos	diversos	tipos	de	entradas.	Vamos	listá-los:

a)	 objetos	 físicos	 –	 mercadorias,	 amostras	 e	 encomendas	 que	 chegam	 pelo	 correio,	 couriers,
motobóis	 ou	 representantes.	 Normalmente,	 os	 objetos	 físicos	 ocupam	 muito	 espaço	 na	 sua
estação.	Dê	prioridade	para	evitar	que	sua	mesa	de	trabalho	fique	obstruída.	Avalie	o	que	fazer
com	cada	um	deles	e	dê	o	andamento	adequado	redirecionando	para	quem	de	direito;

b)	 documentos	 impressos	 –	 cartas,	 impressos,	 publicações,	 processos,	 notificações	 judiciais	 e
demais	 documentos	 impressos,	 alguns	 deles	 com	 um	 despacho	 manuscrito	 no	 verso	 –	 já
abordamos	 este	 assunto	 no	 capítulo	 sobre	 a	 organização	 do	 seu	 local	 de	 trabalho.	 Use	 as
bandejas	de	entrada	para	os	documentos	ainda	não	lidos,	a	bandeja	do	meio	para	aqueles	que
necessitam	um	tempo	maior	de	reflexão	do	que	 fazer	com	eles	e	a	bandeja	de	baixo	para	os
documentos	já	processados.	Use	pequenos	bilhetes,	se	necessário,	para	facilitar	a	indicação	do
que	deve	ser	feito	com	cada	um	deles	(arquivo	ou	envio	para	outro	colaborador	ou	setor);

c)	voz	–	telefonia	fixa,	via	ramal	interno,	celular,	VoIP	e	pessoalmente	–	não	se	esqueça	de	anotar
as	 demandas	 solicitadas	 por	 voz.	 A	 possibilidade	 de	 você	 esquecer	 o	 que	 foi	 solicitado	 ou	 o
prazo	de	atendimento,	se	não	registrar	por	escrito,	é	grande.	Aqui	cabe	lembrar	que	se	você	é
chefe,	alguns	de	seus	colaboradores	muitas	vezes	ficam	ansiosos	por	trocar	uma	ideia	com	você
ou	 aguardam	 a	 sua	 decisão	 sobre	 algum	 pedido	 ou	 demanda.	 É	 muito	 frustrante	 para	 eles
perceberem	 que	 passado	 algum	 tempo	 sem	 retorno,	 a	 solicitação	 deles	 foi	 simplesmente
ignorada	ou	esquecida;

d)	 eletrônica	 –	 e-mails,	 mensagens	 SMS,	 chats,	 twitter,	 redes	 sociais	 ou	 quaisquer	 outros
serviços	de	mensageria	eletrônica,	seja	pela	internet,	intranet	ou	extranet.	Já	abordei	a	questão
dos	e	e-mails	e	das	redes	sociais.	As	orientações	genéricas	são	válidas	para	os	demais	tipos	de
mensagens.	Aqui	sua	maior	preocupação	é	saber	separar	as	mensagens	de	caráter	pessoal	que
podem	 ser	 respondidas	 fora	 do	 horário	 de	 trabalho	 e,	 entre	 as	 mensagens	 de	 cunho
profissional,	quais	as	de	maior	relevância	e	urgência.

3.3.2	Processamento
Independemente	 do	 meio	 de	 entrada	 de	 suas	 demandas,	 a	 metodologia	 de	 processamento

seguirá	a	mesma	lógica	que	resumirei	em	duas	perguntas:
1ª	Devo	realizar	alguma	atividade	diante	de	tal	demanda?
a)	NÃO	–	Neste	caso,	posso	arquivar	o	documento	que	veio	apenas	para	ciência	ou	enviar	para

lixeira.	 Não	 importa	 a	 modalidade,	 se	 eletrônica	 ou	 física.	 Se	 for	 material	 reaproveitável	 ou
reciclável,	dê	o	tratamento	adequado,	melhorando	o	índice	de	sustentabilidade	de	sua	unidade.

b)	SIM	–	Neste	caso,	vamos	passar	para	a	segunda	pergunta:



2ª	A	tarefa	pode	ser	realizada	em	prazo	inferior	a	5	minutos?
a)	 SIM	 –	 Realize	 a	 tarefa	 se	 dispuser	 de	 tempo	 ou	 assim	 que	 for	 possível.	 O	 entregável	 (ou

produto)	desta	tarefa	será	uma	Saída	(ou	Output).
b)	NÃO	–	A	continução	deste	item	está	no	subitem	a	seguir	“Saídas	(Outputs).
3.3.3	Saídas
a)	Avalie	a	tarefa	e,	se	for	possível,	delegue	sua	realização	levando	em	consideração	o	subitem

3.6	–	Aprenda	a	Delegar.
b)	 Se	 você	 for	 realizar	 a	 tarefa,	 planeje	 cuidadosamente	 sua	 execução.	 Dependendo	 de	 sua

complexidade,	 divida-a	 em	 várias	 atividades	 menores	 ou	 em	 etapas.	 Procure	 simplificar	 o
máximo	possível	a	sua	realização.

c)	Verifique	se	alguma	atividade	menor	deve	ser	realizada	por	algum	especialista.	Caso	positivo,
procure	o	colaborador	que	pode	agregar	valor	a	sua	atividade	e	discuta	com	ele	o	que	precisa
ser	 realizado.	Se	ele	não	 responder	diretamente	a	 você,	não	 se	esqueça	de	conversar	 com	o
chefe	imediato.	Isto	evitará	aborrecimentos	e	mal-entendidos	na	corporação.

d)	Agende	a	 execução	das	 tarefas	de	acordo	 com	a	estimativa	de	 tempo	necessário	para	 cada
uma	delas,	levando	em	conta	a	sua	relevância	e	urgência.

A	ORGANIZAÇÃO	DO	SEU	LOCAL	DE	TRABALHO
Preocupe-se	com	a	organização	do	seu	local	de	trabalho.	Ela	pode	contribuir	na	administração	do	seu	tempo	muito	mais	do
que	você	imagina.
1)	Estação	de	Trabalho	–	a	cada	dia,	as	estações	de	trabalho	estão	menores	e	a	falta	de	espaço	é	muito	comum
nas	organizações.
Algumas	modificações	em	sua	mesa	e	nas	suas	 rotinas	podem	ajudá-lo	a	ganhar	 tempo.	Apesar	da	 tecnologia,
ainda	circula	muito	papel.	Use	uma	caixa	de	entrada	e	saída	de	documentos.	Um	porta-treco	para	colocar	canetas
e	outros	acessórios	também	é	útil.	Deixe	uma	área	livre	para	você	poder	despachar	a	documentação	impressa.
Tenha	bloco	de	papel	para	poder	direcionar	documentos	(ou	post-its)	para	terceitos	ou	enviar	pequenos	recados.
Evite	colocar	papéis	nas	gavetas;	coloque	somente	aqueles	documentos	que	precisem	ficar	mais	reservados.
2)	Processamento	 –	 use	 duas	 perguntas:	 1ª	 Devo	 realizar	 alguma	 atividade	 diante	 de	 tal	 demanda?	 NÃO	 –
Arquive	o	documento	que	veio	apenas	para	ciência	ou	envie	para	a	lixeira.	SIM	–	Neste	caso,	vamos	passar	para	a
segunda	pergunta:	A	tarefa	pode	ser	realizada	em	prazo	inferior	a	5	minutos?	SIM	–	Realize	a	tarefa	se	dispuser	de
tempo	ou	assim	que	for	possível.	NÃO	–	Veja	o	próximo	item	“Saídas”	(Outputs)
3)	Saídas	 –	 avalie	 a	 tarefa	 e,	 se	 for	 possível,	 delegue	 sua	 realização.	 Se	 você	 for	 realizar	 a	 tarefa,	 planeje
cuidadosamente	 sua	 execução.	 Divida-a	 em	 várias	 atividades	 menores,	 se	 for	 o	 caso.	 Procure	 simplificar	 o
máximo	 possível.	 Verifique	 se	 alguma	 atividade	 menor	 deve	 ser	 realizada	 por	 algum	 especialista.	 Agende	 a
execução	das	tarefas	de	acordo	com	a	estimativa	de	tempo	necessário	para	cada	uma	delas,	levando	em	conta	a
sua	relevância	e	urgência.

3.4	Sustentabilidade
Você	pode	adotar	medidas	muito	simples	que	vão	ajudar	a	contribuir	para	a	sustentabilidade	do

seu	local	de	trabalho.
Use	 o	 máximo	 de	 luz	 natural	 possível.	 Evite	 projetos	 de	 iluminação	 que	 acendam	 todas	 as

luminárias	do	andar	de	uma	só	vez	e	não	permitem	desligar	os	ambientes	de	forma	individual.
Evite	construir	paredes	 internamente,	sempre	que	possível.	Ela	afasta	as	pessoas	e	aumenta	o

consumo	de	energia.
Tenha	 uma	 caneca	 à	 mão.	 Evite	 o	 uso	 de	 copos	 descartáveis	 para	 água	 e	 café.	 Você	 dará	 um

toque	pessoal	na	sua	estação	de	trabalho.	A	caneca	normalmente	tem	uma	base	grande	e	vira	muito
menos	vezes	que	os	copos	de	plástico.	Sua	mão	queimará	menos.	Eles	estão	cada	vez	mais	finos.

Tenha	 uma	 bandeja	 (tipo	 de	 entrada	 de	 documentos)	 próxima	 à	 impressora,	 de	 preferência,
ligada	à	rede	e	próxima	de	alguém	que	vai	fiscalizar	os	excessos	de	impressão	do	escritório.	Se	sua
organização	 imprime	 muito,	 pode	 ser	 uma	 caixa.	 Guarde	 nela	 todos	 os	 papéis	 que	 podem	 ser
utilizados	como	rascunho.

Estimule	a	impressão	de	documentos	internos	ou	rascunhos	em	folhas	reaproveitadas.
Faça	bloquinhos	ou	papeizinhos	para	recados,	reaproveitando	o	já	papel	impresso.



Tenha	em	algum	ponto	do	estratégico	uma	“bateria”	de	cestos	para	reciclagem,	conforme	figura
mostrada	a	seguir:

Figura	18	–	Modelos	de	Cestos	para	Reciclagem	de	Lixo	–
Fonte:	Planeta	Sustentável

Na	 maioria	 das	 corporações,	 basta	 ter	 o	 de	 papel	 e	 o	 de	 plástico.	 Use	 modelos	 conforme
mostrados	na	figura	anterior,	com	as	cores	diferenciadas	para	cada	tipo	de	material	a	ser	reciclado,
com	tampa	“vaivém”	e	com	a	indicação	clara	do	tipo	de	material	que	deve	ser	depositado	(símbolo	e
palavra).

Evite	colocar	o	 lixo	eletrônico	 junto	com	o	 lixo	convencional.	Leve	as	pilhas	e	baterias	a	 locais
que	 recolhem	e	dão	o	 tratamento	 adequado	a	 este	 tipo	de	 lixo	que	 é	 altamente	 tóxico.	Doe	 seus
equipamentos	desativados	que	não	têm	valor	comercial	para	organizações	não	governamentais	de
inclusão	digital	que	darão	um	aproveitamento	muito	melhor	para	seus	aparelhos,	beneficiando	uma
parte	da	população	carente.
SUSTENTABILIDADE
1)	 Iluminação	 –	 use	 o	 máximo	 de	 luz	 natural	 possível.	 Evite	 projetos	 de	 iluminação	 que	 acendam	 todas	 as
luminárias	 de	 uma	 só	 vez.	 Evite	 contruir	 paredes	 internamente,	 sempre	 que	 possível.	 Ela	 afasta	 as	 pessoas	 e
aumenta	o	consumo	de	eneriga.
2)	Evite	copos	descartáveis	–	tenha	uma	caneca	à	mão.
3)	Reutilize	os	papéis	–	deixe	a	impressora	ligada	na	rede	e	próxima	de	alguém	que	vai	fiscalizar	os	excessos	de
impressão	do	escritório.	Reaproveite	papéis	impressos.	Faça	bloquinhos	ou	papeizinhos	para	recado.
4)	Recicle	 –	 tenha	em	algum	ponto	do	 estratégico	de	 sua	empresa	 “bateria”	 de	 cestos	 para	 reciclagem,	pelo
menos	de	papel	e	de	plástico).	Evite	colocar	o	lixo	eletrônico	junto	com	o	lixo	convencional.	Leve	pilhas	e	baterias
a	 locais	 adequados.	Doe	 seus	 equipamentos	 desativados	 que	 não	 têm	 valor	 comercial	 para	ONGs	 de	 inclusão
digital	que	beneficiarão	a	população	carente.
5)	Adote	estes	hábitos	saudáveis	em	sua	casa.



				
		
		

“O	dinheiro	compra	o	relógio	mas	não	o	tempo.”
Provérbio	Chinês

		



4
Agenda

4.1	Agenda	de	Papel
A	agenda	de	papel	tem	uma	grande	vantagem	que	é	sua	portabilidade.	Não	depende	de	energia	e

não	tem	risco	de	perder	os	dados	por	vírus	ou	quebra.
Existem	diversos	modelos	de	mesa,	no	 formato	tradicional	 (tipo	 livro)	e	de	bolso	para	todos	os

gostos	e	preços.
A	facilidade	de	registro	que	a	agenda	de	papel	dá	é	indiscutível.

Figura	19	–	Tipos	de	Agenda	de	Papel



No	entanto,	existem	alguns	inconvenientes:
a)	 registros	pe	eventos	 recorrentes	como	reuniões	semanais	ou	quinzenais,	 somos	obrigapos	a
escrever	um	por	um	os	compromissos;

b)	a	pesquisa	pe	um	evento	normalmente	é	mais	pemorapa,	pois	necessitamos	ter	uma	estimativa
pe	quanpo	ocorreu	para	repuzirmos	a	área	pe	busca;

c)	contatos	–	a	capa	ano,	somos	obrigapos	a	transcrever	os	papos	(se	não	topos,	pelo	menos	os
mais	importantes).	Para	evitar	este	pesconforto,	surgiram	agenpas	com	“refil”	tanto	importapas
como	nacionais	(Repfax	e	Tilifax),	que	são	pivipipas	em	várias	seções	e	popemos	comprar	o	refil
que	necessitamos.

Figura	20	–	Modelo	de	Agenda	de	Papel	com	Refil	–	Fonte:	Redfax



AGENDA	DE	PAPEL
A	agenda	de	papel	é	portátil,	não	precisa	de	energia,	não	quebra	ou	pega	vírus.	Pode	ser	de	mesa,	tipo	tradicional	(livro)
ou	 de	 bolso.	 É	 fácil	 registrar	 informações	 nela.	 Por	 outro	 lado,	 agendamento	 de	 compromissos	 recorrentes	 têm	 de	 ser
lançados	 um	a	 um	e	 a	 pesquisa	 de	 um	 registro	 é	 demorada,	 pois	 depende	 de	 termos	 uma	 ideia	 de	 onde	 anotamos	 a
informação.	 A	menos	 que	 a	 agenda	 seja	 do	 tipo	 “refil”,	 a	 cada	 troca	 de	 agendas,	 existe	 um	 esforço	 para	 transcrever
contatos.
4.2	Agendas	Computadorizadas

Em	 um	 passado	 não	 muito	 distante,	 as	 agendas	 eletrônicas	 PALM	 faziam	 sucesso	 entre	 os
executivos	 e	 profissionais	 liberais,	 pois	 permitiam	 a	 mobilidade	 como	 se	 fossem	 uma	 agenda	 de
bolso	e	a	vantagem	de	sincronizar	os	dados	com	o	computador	de	mesa	(desktop).

Com	 a	 chegada	 dos	 smartphones	 e	 tablets,	 tais	 funções	 foram	 incorporadas	 pelos	 novos
“gadgets”.	Existem	variações	de	acordo	como	o	sistema	operacional	utilizado.	A	seguir,	vou	abordar
alguns	deles,	sem	a	pretensão	de	esgotar	o	tema	que,	além	de	rico,	sofre	as	mutações	na	velocidade
dos	novos	lançamentos	de	aparelhos	e	versões	do	sistema	operacional.

4.2.1	Microsoft	Outlook
Usado	pelos	usuários	do	sistema	operacional	Windows.	É	um	programa	de	gerenciamento	de	e-

mail,	integrante	do	Microsoft	Office.	Diferentemente	do	Outlook	Express,	que	é	usado	basicamente
para	 receber	 e	 enviar	 e-mail,	 o	 Microsoft	 Outlook	 além	 das	 funções	 de	 e-mail,	 é	 uma	 agenda
eletrônica	completa,	em	que	você	pode	marcar	seus	compromissos	diários,	semanais	e	mensais.	Ele
traz	também	um	rico	gerenciador	de	contatos,	onde	você	pode	além	de	cadastrar	o	nome	e	e-mail
de	seus	contatos,	também	anotar	todas	as	informações	relevantes	sobre	os	mesmos,	como	endereço,
telefones,	 ramo	 de	 atividade,	 detalhes	 sobre	 emprego,	 apelido,	 etc.	 Oferece	 também	 um
Gerenciador	 de	 tarefas,	 as	 quais	 você	 pode	 organizar	 em	 forma	 de	 lista,	 com	 todos	 os	 detalhes
sobre	determinada	atividade	a	ser	realizada.	E,	a	partir	da	versão	2010,	conta	ainda	com	um	campo
de	 anotações,	 em	 que	 ele	 simula	 aqueles	 post-its,	 papéis	 amarelos	 pequenos	 autoadesivos.	 Ele
permite	a	sincronização	com	smartphones	que	também	usem	o	sistema	operacional	Windows	para
celulares,	entre	eles	as	versões	Mobile	ou	Phone.

4.2.2	Apple
Utilizado	 pelos	 usuários	 do	 IOS	 da	 Apple,	 seja	 nos	 micros,	 notebooks	 e,	 principalmente,	 nos

iPhones	e	iPad.	O	pacote	tem	recursos	muito	semelhantes	ao	do	Outlook	como	Mail	(gerenciador	de
e-mails),	 Calendário	 (agenda	 de	 compromissos),	 Lembretes	 (lista	 de	 tarefas)	 e	 os	 Contatos
(integrado	com	o	Telefone),	onde	você	pode	além	de	registrar	o	nome	e	e-mail	dos	seus	contatos,
também	anotar	todas	as	informações	relevantes	sobre	os	mesmos,	como	endereço,	telefones,	ramo
de	atividade,	detalhes	sobre	emprego,	etc.

A	 vantagem	 é	 que	 ambos	 sistemas	 sincronizam	 as	 informações	 entre	 si	 permitindo	 uma
sincronização	 de	 informações	 e	 mensagens.	 Este	 recurso	 simplifica	 enormemente	 a	 gestão	 de
mensagens	 e	 o	 agendamento	 de	 compromissos	 podendo	 usar	 independentemente	 o	 Outlook	 no
micro	ou	o	Calendário	no	iPad	ou	iPhone.



Figura	21	–	Tela	Calendário	do	iPad



4.2.3	Android
Os	 usuários	 de	 tablets	 e	 smartphones	 que	 utilizam	 o	 sistema	 Android	 possuem	 os	 mesmos

recursos	 que	 existem	 no	 Outlook	 e	 podem	 sincronizar	 as	 informações	 entre	 os	 gadgets	 e	 o
micro/notebook.

Graficamente,	as	ferramentas	estão	muito	assemelhadas,	o	que	torna	o	seu	uso	muito	intuitivo.
Veja	as	imagens	do	“S	Planner”,	conforme	Figuras	22	e	23	apresentadas	a	seguir:

Figura	22	–	Tela	Calendário	S	Planner	–	Android



Figura	23	–	Detalhe	da	tela	S	Planner



AGENDAS	COMPUTADORIZADAS
Disponíveis	nos	smartphones	 e	 tablets,	 as	 funções	 da	 agenda	 foram	 totalmente	 incorporadas	 pelos	 novos	 “gadgets”.
Existem	variações	de	acordo	com	o	sistema	operacional	utilizado.
1)	Microsoft	Outlook	–	é	um	programa	de	gerenciamento	de	e-mail,	integrante	do	Microsoft	Office	que	tem	uma
agenda	eletrônica	 completa,	 em	que	 você	pode	marcar	 seus	 compromissos	 diários,	 semanais	 e	mensais	 e	 um
gerenciador	de	 tarefas	em	 forma	de	 lista,	 com	 todos	os	detalhes	 sobre	determinada	atividade	a	 ser	 realizada,
bem	como	um	gerenciador	de	contatos.
2)	Apple	–	utilizado	pelos	usuários	da	Apple,	seja	nos	micros,	notebooks	e,	principalmente,	nos	iPhones	e	iPads.	O
pacote	tem	recursos	muito	semelhates	ao	do	Outlook	como	Mail	(gerenciador	de	e-mails),	Calendário	(agenda	de
compromissos),	 Lembretes	 (lista	 de	 tarefas)	 e	 os	 Contatos	 (integrado	 com	 o	 Telefone).	 Permite	 sincronizar	 as
informações	 e	 mensagens	 entre	 si.	 Tem	 o	 recurso	 iCloud	 que	 os	 dados	 ficam	 em	 um	 servidor	 com	 backup,
eliminando	a	perda	de	dados	em	caso	de	perda	ou	roubo	dos	equipamentos	móveis.
3)	Android	–	os	usuários	de	tablets	e	smartphones	que	utilizam	o	sistema	Android	possuem	os	mesmos	recursos
que	existem	no	Outlook	e	também	podem	sincronizar	as	informações	entre	os	gadgets	e	o	micro/notebook.
4)	Semelhanças	–	graficamente,	as	ferramentas	dos	3	sistemas	operacionais	estão	muito	assemelhadas,	o	que
torna	seu	uso	muito	intuitivo.
5)	Sincronização	entre	micros	e	gadgets	de	sistemas	diferentes	–	este	recurso	simplifica	enormemente	a
gestão	de	mensagens	e	o	agendamento	de	compromissos	podendo	usar	independentemente	o	Outlook	no	micro
ou	nos	smartphones	e	tablets	(sistemas	Apple	e	Android).
4.3	Escolha	uma	Agenda

Agora	 você	 tem	 uma	 visão	 geral	 dos	 diversos	 tipos	 de	 agenda	 tanto	 de	 papel	 quanto	 as
computadorizadas.	Não	importa	qual	você	escolheu,	o	importante	é	usar	uma.

Pela	 facilidade	 de	 manutenção,	 eu	 recomendo	 uma	 computadorizada.	 É	 mais	 fácil	 colocar
compromissos	recorrentes	como	reuniões	gerenciais	e	outros	compromissos	regulares.	É	mais	fácil
pesquisar	algum	registro	em	caso	de	necessidade	de	busca.

Escolha	aquela	que	você	se	sinta	mais	à	vontade	para	usar.	Eu	uso	o	Outlook;	meus	filhos	usam
agendas	 da	 Apple	 e	 compatível	 com	 o	 sistema	 operativo	 Linux.	 Não	 existe	 uma	 que	 possa	 ser
considerada	a	melhor.	É	uma	questão	pessoal	de	adaptação	e	depende	muito	da	sua	experiência	e
conhecimento	pessoal.
ESCOLHA	UMA	AGENDA
Você	precisa	de	uma	agenda.	Pode	ser	de	papel	ou	computadorizada.	Se	puder	use	uma	no	seu	smartphone	ou	tablet.	É
mais	 fácil	 agendar	 compromissos	 recorrentes	 como	 reuniões	 gerenciais	 e	 outros	 compromissos	 regulares,	 bem	 como
pesquisar	registros	nela.
Escolha	 aquela	 que	 você	 se	 sinta	mais	 à	 vontade	para	 usar.	 É	 uma	questão	pessoal	 de	 adaptação	 e	 depende
muito	da	sua	experiência	e	conhecimento	pessoal.



				
		
		

“O	tempo	é	o	único	capital	das	pessoas	que		
têm	como	fortuna	apenas	a	sua	inteligência.”

Honoré	de	Balzac

				



5
Coloque	em	prática	os

conhecimentos	adquiridos

Chegou	 a	 hora	 de	 colocar	 em	 prática	 seus	 conhecimentos.	 Você	 já	 definiu	 um	 método	 para
estabelecer	suas	prioridades.	Reviu	suas	rotinas.	E	agora?
	5.1	Registre	seus	compromissos	e	ações	na	sua	agenda

Comece	registrando	as	atividades	principais,	independentemente	do	método	escolhido.	Registre
as	principais	etapas	e	as	datas	mais	significativas	como	as	datas	de	início	e	entrega	de	cada	fase.
Coloque	alguns	alertas	antes	da	data	final	para	evitar	que	você	acabe	atrasando	a	entrega	de	algum
projeto	ou	atividade.

Registre	 todas	 as	 reuniões	 regulares	 e	 atividades	 rotineiras	 importantes.	 Bloqueie	 datas	 para
compromissos	quando	já	tiver	viagens	ou	seminários	agendados	previamente.

Figura	24	–	Exemplo	de	Planejamento	Mensal
de	Atividades	Usando	o	MS	Outlook

5.2	Revise	sua	agenda	periodicamente
Semanalmente,	 revise	 sua	 agenda	 e	 reveja	 os	 objetivos	 e	 compromissos	 da	 semana	 seguinte.

Você	pode	fazer	no	final	ou	no	começo	da	semana,	conforme	ficar	melhor	em	sua	rotina.	Algumas
pessoas	 preferem	 fazer	 esta	 reflexão	 em	 algum	 momento	 durante	 o	 final	 de	 semana,	 pois
normalmente	é	um	período	de	menor	movimentação	e	propício	para	um	momento	de	análise	do	que
ocorreu	na	semana	que	encerrou	e	para	reavaliar	os	compromissos	da	semana	seguinte.

Diariamente,	 estabeleço	alguns	objetivos	de	 curto	prazo.	 Isto	 ajuda	a	 evitar	que	 tarefas	 sejam
empurradas	 para	 o(s)	 dia(s)	 seguinte(s)	 em	 função	 de	 algum	 contratempo	 ao	 longo	 da	 jornada.
Desta	forma,	tenho	em	mente	o	que	preciso	realizar	naquele	dia	e	isto	me	ajuda	a	não	desviar	do
meu	caminho.



COLOQUE	EM	PRÁTICA	OS	CONHECIMENTOS	ADQUIRIDOS
E scolhida	a	agenda	da	sua	conveniência,	coloque	em	prática	seus	conhecimentos.
1)	Defina	suas	prioridades	–	defina	um	método	para	estabelecer	suas	prioridades	e	reveja	suas	rotinas.
2)	Agende	seus	compromissos	 –	 comece	 registrando	as	atividades	principais,	 e	 as	datas	mais	 significativas
como	as	datas	de	início	e	entrega	de	cada	fase.	Coloque	alertas	antes	da	data	final.	Registre	todas	as	reuniões
regulares	 e	 atividades	 rotineiras	 importantes.	 Bloqueie	 datas	 para	 compromissos	 quando	 já	 tiver	 viagens	 ou
seminários	agendados	previamente.
3)	Revise	sua	agenda	e	reveja	os	objetivos	e	compromissos:
a)	demanalmente	–	faça	uma	revisão	de	seus	próximos	compromissos	ao	final	ou	começo	da	semana,	conforme
ficar	melhor	em	sua	rotina.	Analise	o	que	ocorreu	na	semana	que	encerrou	e	reavalie	as	atividades	agendadas
para	a	semana	seguinte;

b)	diariamente	 –	 estabeleça	 objetivos	 de	 curto	 prazo.	 Evite	 postergar	 tarefas	 para	 o(s)	 dia(s)	 seguinte(s)	 em
função	de	algum	contratempo.

5.3	Revisão	de	Processos	–	Método	PDCA
Também	 conhecido	 como	 “Ciclo	 de	 Deming”,	 o	 PDCA	 é	 uma	 das	 primeiras	 ferramentas

gerenciais	ou	de	gestão	da	qualidade	e	permite	o	controle	do	processo.
O	PDCA	foi	criado	na	década	de	20	por	Walter	A.	Shewart,	mas	foi	William	Edward	Deming,	o

“guru	do	gerenciamento	da	qualidade”,	quem	disseminou	seu	uso	no	Japão	e	depois	no	mundo	todo,
por	isso,	a	partir	da	década	de	50,	o	ciclo	PDCA	passou	a	ser	conhecido	como	“CicloDeming”.

O	 método	 “PDCA”,	 cujo	 nome	 é	 composto	 da	 sigla	 das	 palavras	 em	 inglês	 que	 designam	 cada
etapa	do	ciclo:	 “Plan”,	planejar;	“Do”,	 fazer	ou	agir;	 “Check”,	 checar	 ou	 verificar;	 e	 “Action”,	no
sentido	de	corrigir	ou	agir	de	forma	corretiva.

O	PDCA	é	um	método	amplamente	aplicado	para	o	controle	eficaz	e	confiável	das	atividades	de
uma	organização,	principalmente	aquelas	relacionadas	às	melhorias,	possibilitando	a	padronização
nas	informações	do	controle	de	qualidade	e	a	menor	probabilidade	de	erros	nas	análises	ao	tornar
as	 informações	 mais	 entendíveis.	 O	 método	 pode	 ser	 utilizado	 em	 qualquer	 empresa	 de	 forma	 a
garantir	o	sucesso	nos	negócios,	independentemente	da	área	de	atuação	da	empresa.

Este	 método	 pode	 ser	 uma	 excelente	 ferramenta	 para	 o	 aprimoramento	 dos	 processos	 de	 sua
empresa.	 Use-o	 para	 rever	 também	 suas	 metas.	 Você	 verá	 rapidamente	 o	 valor	 agregado	 à	 sua
rotina	de	trabalho	que	esta	ferramenta	vai	lhe	proporcionar.

Veja	na	figura	a	seguir	as	quatro	etapas	que	compõem	o	PDCA	ou	“Ciclo	de	Demming”:

Figura	25	–	O	Ciclo	de	Demming	ou	PDCA



O	PDCA	constitui-se	das	seguintes	etapas:
“PLAN”	–	o	primeiro	passo	para	a	aplicação	do	PDCA	é	o	estabelecimento	de	um	plano,	ou	um

planejamento	que	deverá	ser	estabelecido	com	base	nas	diretrizes	ou	políticas	da	empresa	e	onde
devem	ser	consideradas	três	fases	importantes:	a	primeira	fase	é	o	estabelecimento	dos	objetivos;	a
segunda	é	o	estabelecimento	do	caminho	para	que	o	objetivo	seja	atingido;	e	a	terceira	é	a	definição
do	método	que	deve	ser	utilizado	para	conseguí-los.	A	boa	elaboração	do	plano	evita	falhas	e	perdas
de	tempo	desnecessárias	nas	próximas	fases	do	ciclo;

“DO”	 –	 o	 segundo	 passo	 do	 PDCA	 é	 a	 execução	 do	 plano	 que	 consiste	 no	 treinamento	 dos
envolvidos	 no	 método	 a	 ser	 empregado,	 a	 execução	 propriamente	 dita	 e	 a	 coleta	 de	 dados	 para
posterior	análise.	É	importante	que	o	plano	seja	rigorosamente	seguido;

“CHECK”	 –	 o	 terceiro	 passo	 do	 PDCA	 é	 a	 análise	 ou	 verificação	 dos	 resultados	 alcançados	 e
dados	coletados.	Ela	pode	ocorrer	concomitantemente	com	a	realização	do	plano	quando	se	verifica
se	 o	 trabalho	 está	 sendo	 feito	 da	 forma	 devida,	 ou	 após	 a	 execução	 quando	 são	 feitas	 análises
estatísticas	dos	dados	e	verificação	dos	itens	de	controle.	Nesta	fase,	podem	ser	detectados	erros	ou
falhas;

“ACT”	 ou	 “ACTION”	 –	 a	 última	 fase	 do	 PDCA	 é	 a	 realização	 das	 ações	 corretivas,	 ou	 seja,	 a
correção	 da	 falhas	 encontradas	 no	 passo	 anterior.	 Após	 realizada	 a	 investigação	 das	 causas	 das
falhas	ou	desvios	no	processo,	deve-se	repetir	ou	aplicar	o	ciclo	PDCA	para	corrigir	as	falhas	(pelo
mesmo	modelo,	planejar	 as	 ações,	 fazer,	 checar	e	 corrigir)	 de	 forma	a	melhorar	 cada	vez	mais	 o
sistema	e	o	método	de	trabalho.
REVISÃO	DE	PROCESSOS	–	MODO	PDCA
O	PDCA	é	uma	das	primeiras	ferramentas	gerenciais	ou	de	restão	da	qualidade	e	permite	o	controle	do	processo.	O	ciclo
PDCA	passou	a	ser	conhecido	como	“Ciclo	Deming”.	O	PDCA	é	um	método	amplamente	aplicado	para	o	controle	eficaz	e
confiável	das	atividades	principalmente	aquelas	relacionadas	às	melhorias,	possibilitando	a	padronização	nas	informações
do	controle	de	qualidade.
1)	 “PLAN”	 –	 estabelecimento	 de	 um	 planejamento	 que	 deverá	 ser	 determinado	 com	 base	 nas	 diretrizes	 ou
políticas	da	empresa	e	onde	devem	ser	consideradas	três	fases	importantes:	estabelecer	os	objetivos,	o	caminho
para	que	o	objetivo	seja	atingido	e	a	definição	do	método	que	deve	ser	utilizado	para	consegui-los.
2)	 “DO”	 –	 execução	 do	 plano	 que	 consiste	 no	 treinamento	 dos	 envolvidos	 no	 método	 a	 ser	 empregado,	 a
execução	 propriamente	 dita	 e	 a	 coleta	 de	 dados	 para	 posterior	 análise.	 É	 importante	 que	 o	 plano	 seja
rigorosamente	seguido.
3)	“CHECK”	–	análise	ou	verificação	dos	 resultados	alcançados	e	dados	coletados.	Ela	pode	ocorrer	ao	mesmo
tempo	da	realização	do	plano	ou	após	a	execução	quando	são	feitas	análises	estatísticas	dos	dados	e	verificação
dos	itens	de	controle.	Nesta	fase,	podem	ser	detectados	erros	ou	falhas.
4)	“ACT”	ou	“ACTION”	–	fase	das	ações	corretivas,	ou	seja,	a	correção	das	falhas	encontradas	no	passo	anterior.
5)	Ciclo”	–	após	realizada	a	investigação	das	causas	das	falhas	ou	desvios	no	processo,	deve-se	repetir	ou	aplicar
o	ciclo	PDCA	para	corrigir	as	falhas	de	forma	a	melhorar	cada	vez	mais	o	sistema	e	o	método	de	trabalho.



		
		
		

“Sessenta	por	cento	de	todos	os	problemas	administrativos
		resultam	de	ineficácia	na	comunicação.”

Peter	Drucker

				



6
Gente

¨6.1	Ouça	seus	clientes
Fiquei	até	agora	sugerindo	formas	de	você	simplificar	suas	ações	e	ganhar	tempo	e,	de	repente,

peço	para	você	ouvir	os	seus	clientes.	Ouvir	seus	clientes	é	eufemismo.	Nos	primeiros	contatos,	eles
vão	reclamar.	Literalmente,	botar	a	boca	no	 trombone,	especialmente	se	você	e	sua	empresa	não
falam	com	eles	há	um	bom	tempo.	Com	certeza,	haverá	uma	enxurrada	de	reclamações	e	lamúrias.

Muita	gente	deve	estar	pensando:	“Este	cara	é	maluco!”	Não	se	preocupe,	você	não	é	o	primeiro.
Minha	neta	me	fala	seguidamente:	“O	Vovô	tá	maluco!”	Logo,	você	não	precisa	ficar	com	remorso
ou	vergonha	se	tiver	tal	pensamento.

Voltando	ao	que	 interessa,	estes	momentos	são	muito	 importantes.	Eles	vão	 lhe	dar	retorno	de
como	é	sua	empresa	(ou	setor)	e	ela	pode	ser	muito	diferente	do	que	você	pensa	que	sua	companhia
é!

O	Jan	Carlzon	que	foi	CEO	da	SAS	(Scandinavian	Airlines)	chamou	de	“Momento	da	Verdade”	o
período	de	 tempo	em	que	o	cliente	 interage	com	a	empresa,	 seus	 funcionários	e	ambiente	 físico,
proporcionando	uma	percepção	da	qualidade	do	serviço.	Em	muitos	serviços,	esse	período	de	tempo
pode	vir	a	ser	bem	curto	o	que	aumenta	ainda	mais	sua	importância	para	a	percepção	de	qualidade
dos	clientes.	Ele	escreveu	o	livro	“Hora	da	Verdade”	publicado	pela	Editora	Sextante	em	que	relata
seu	trabalho	para	reverter	um	quadro	adverso	utilizando	a	humanização	dos	processos	da	SAS.

Não	estou	falando	de	criar	canais	de	atendimento	tipo	“Fale	com	o	Presidente”.	Estou	sugerindo
o	velho	contato	olho	no	olho.	 Ir	até	o	escritório	do	cliente.	Ver	como	ele	usa	os	seus	produtos	ou
serviços.	Ouvir	suas	dificuldades	e	você	vai	se	surpreender	com	a	quantidade	de	sugestões	que	eles
vão	lhe	dar	para	melhorar	a	sua	organização.

Marque	religiosamente	na	sua	agenda,	para	visitar	alguns	clientes.	Comece	pelos	estratégicos,
mas	 visite	 alguns	 clientes	 menores.	 Eles	 podem	 significar	 nichos	 que	 sua	 empresa	 não	 está
atendendo	de	forma	adequada.

Escolha	também	clientes	perdidos	e	possíveis	clientes	insatisfeitos	que	podem	ser	perdidos.
As	informações	que	você	vai	receber	de	sua	empresa	podem	contribuir	para	a	retenção	de	muitos

clientes	na	sua	carteira	e	talvez	até	reverta	um	ou	outro	cancelamento	pela	sua	atitude.	Considere
isto	 um	 ganho	 marginal,	 pois	 o	 feedback	 dos	 seus	 clientes	 é	 que	 é	 o	 grande	 resultado	 desta
atividade.

Abra	os	seus	horizontes	ouvindo	também	clientes	potenciais	e	clientes	de	seus	concorrentes.
Em	todos	os	casos,	ouça	antes	de	mais	nada.	Sua	visita	é	para	escutar	e	não	para	despejar	um

blá-blá-blá	cansativo.	Além	do	relato	do	“Momento	da	Verdade”	na	sua	empresa,	o	cliente	tende	a
fazer	 comparações	 espontâneas	 com	os	 produtos	 e	 serviços	 da	 concorrência.	 Anote	 as	 principais
observações,	mesmo	que	você	inicialmente	não	concorde.	Procure	entender	o	motivo	que	está	por
trás	da	solicitação	do	cliente.

Analise	o	que	o	seu	cliente	falou.	Circule	a	informação	dentro	de	sua	corporação.	Avalie	qual	o
resultado	para	seu	cliente	e	sua	empresa,	quais	medidas	podem	gerar.	Veja	se	agrega	algum	valor
em	relação	ao	que	a	concorrência	oferece.

Dê	 retorno.	 Mostre	 que	 você	 realmente	 escutou	 o	 que	 ele	 pensava	 e,	 mesmo	 que	 você	 não
coloque	em	prática	a	sugestão	dele,	deixe	claro	que	você	analisou	o	que	ele	propôs.

Agradeça	 de	 forma	 sincera	 as	 sugestões	 e	 críticas.	 Evite	 o	 tom	 formal	 e	 distante	 típico	 de
gravação	de	call	center	(...sua	ligação	é	muito	importante	para	nós!).	Recompense	concretamente	o
seu	cliente	pelas	informações	fornecidas,	mesmo	que	de	forma	simbólica.

Algumas	 empresas	 possuem	 uma	 abordagem	 estratégica	 ao	 ato	 de	 ouvir	 seus	 clientes.	 Desta
forma,	as	informações	são	coletadas	de	por	meio	de	várias	ferramentas	e	os	dados	após	analisados
oferecem	a	verdadeira	base	para	a	melhoria	do	serviço	prestado	aos	clientes.

A	figura	que	apresentamos	a	seguir	sintetiza	um	exemplo	de	um	modelo	apresentado	por	Richard
Witheley	em	seu	livro	“Crescimento	Orientado	para	o	Cliente.	Em	resumo,	o	objetivo	é	responder	a



3	�erguntas:
a)	Que	características	do	produto	são	importantes?
Resposta	via	Feedback.
b)	Como	estamos	nos	saindo?
Resposta	via	Pesquisa	de	Opinião	sobre	o	nível	de	Satisfação	do	Cliente.
c)	O	que	está	faltando?
Resposta	via	Visita	aos	Clientes.



Figura	26	–	Sistema	de	Informações	sobre	o	Cliente	–	Fonte:	Richard	Witheley



OUÇA	SEUS	CLIENTES
Conheça	a	sua	empresa	como	ela	é	e	não	como	você	pensa	que	é.
Momentos	da	Verdade	–	expressão	criada	pelo	Jan	Carlson	que	define	o	tempo	em	que	o	cliente	interage	com	a
empresa,	seus	funcionários	e	instalações,	proporcionando	uma	percepção	da	qualidade	do	serviço.
Vá	 até	 o	 seu	 cliente	 –	 faça	 contatos	 pessoais,	 vá	 até	 o	 escritório	 do	 seu	 cliente.	 Veja	 como	 ele	 usa	 seus
produtos	ou	serviços.	Ouça	suas	dificuldades	e	você	vai	se	surpreender	com	a	quantidade	de	sugestões	que	ele
vai	lhe	 dar	para	melhorar	a	 sua	organização.	Agende	visitas,	 começando	pelos	estratégicos,	mas	visite	alguns	clientes
menores,	eles	podem	ser	de	nichos	que	 sua	empresa	não	está	atendendo	de	 forma	adequada.	Converse	 também	com
alguns	EX-clientes.

Ouça	 e	 anote	 sugestões	 e	 reclamações	 –	 escute	 de	 forma	 sincera.	 Avalie	 as	 comparações	 espontâneas	 com	 os
produtos	da	concorrência.	Anote	as	principais	observações,	mesmo	que	você	inicalmente	não	concorde	e	depois	analise	o
que	o	 seu	cliente	 falou.	Circule	a	 informação	dentro	de	 sua	Corporação.	Avalie	qual	 o	 resultado	para	 seu	cliente	e	 sua
empresa,	quais	medidas	podem	gerar.	Veja	se	agrega	algum	valor	em	relação	ao	que	a	concorrência	oferece.
Dê	retorno	–	mostre	que	você	realmente	escutou	a	opinião	do	seu	cliente	e	que	você	analisou	o	que	ele	propôs.
Agradeça	de	forma	sincera	as	sugestões	e	críticas.	Recompense	concretamente	o	seu	cliente	pelas	informações
fornecidas,	mesmo	que	de	forma	simbólica.

6.2	Valorize	sua	Equipe
Res�eite	a	 individualidade	de	sua	Equipe.	Ao	chegar	ao	ambiente	de	 trabalho,	dê	bom	dia	aos

seus	colaboradores	mencionando	o	nome	de	cada	um	deles.	Isto	demonstra	que	eles	não	são	apenas
um	número	na	organização	e	que	você	se	preocupa	com	eles.

Reserve	um	tempo	para	 falar	com	seus	colaboradores.	Lembre-se	de	que	muitos	são	 tímidos	e
têm	 vergonha	 de	 se	 dirigir	 a	 você.	 Tome	 a	 iniciativa,	 se	 interesse	 pelo	 que	 eles	 fazem.	 Faça
perguntas	de	como	estão	as	coisas	e	se	tem	algo	que	está	atrapalhando	a	performahce	deles.

Ouça	as	sugestões	e	analise	a	sua	aplicabilidade.	Estimule	as	boas	iniciativas.	E,	principalmente,
diga	claramente	quem	foi	o	autor	da	ideia,	quando	ela	der	certo.	Sua	equipe	ficará	energizada	de
forma	positiva	e	será	criado	um	ambiente	favorável	ao	surgimento	de	novas	ideias.

Respeite	o	tempo	de	seus	colaboradores.	Evite	chegar	atrasado	aos	seus	compromissos.
Não	dê	 “chá	de	banco”,	 ou	 seja,	 não	 faça	ninguém	 ficar	 esperando	por	 você.	Se	 surgir	 algum

imprevisto,	 avise	 ao(s)	 interessado(s)	 que	 o	 seu	 compromisso	 está	 atrasado	 e	 remarque,	 se	 for	 o
caso,	ou	peça	para	o	colaborador	aguardar	no	seu	ambiente	de	trabalho	até	a	hora	que	você	estiver
disponível	para	atendê-lo.

Comemore	 cada	 conquista	 com	 todos	 que	 ajudaram	 a	 alcançar	 o	 resultado.	 Divida	 os	 bons
resultados.	Não	espere	 chegar	ao	nirvana.	Faça	pequenas	 comemorações,	mas	 com	 intervalos	de
tempo	mais	curtos.	Aliás,	escute	sugestões,	pois,	às	vezes,	as	festas	nas	empresas	são	tão	chatas	e
enfadonhas,	 que	 não	 deveriam	 ser	 classificados	 como	 prêmios	 e	 sim	 como	 castigos.	 Além	 disso,
pode	ter	certeza,	as	sugestões	serão	muito	mais	econômicas	das	que	você	listaria	sem	consultá-los.

Isto	ajudará	a	aumentar	a	estima	da	equipe.	Lembre-se	de	que	o	tempo	dedicado	a	sua	equipe
não	é	perda	de	tempo,	muito	pelo	contrário.	Considere	como	um	investimento.

Uma	equipe	motivada	e	valorizada	 lhe	ajudará	a	 ter	resultados	muito	melhores,	aumentando	a
produtividade	e	a	qualidade.	Equipe	motivada	valoriza	o	tempo	de	todos.
VALORIZE	SUA	EQUIPE
Veja	como	ações	simples	podem	trazer	melhores	resultados	para	sua	Empresa	e	Equipe.
1)	Respeite	a	individualidade	de	sua	Equipe	–	cumprimente	seus	colaboradores	mencionando	o	nome	de	cada
um	deles.
2)	Reserve	um	tempo	para	falar	com	seus	colaboradores	–	se	interesse	pelo	que	eles	fazem.	Faça	perguntas
de	como	estão	as	coisas	e	se	tem	algo	que	está	atrapalhando	a	performance	deles	ou	se	estão	precisando	de	algo.
3)	Ouça	as	sugestóes	e	analise	a	sua	aplicabilidade	–	estimule	as	boas	iniciativas.	Divulgue	o	autor	da	idéia,
quando	ela	der	certo.	Crie	um	ambiente	favorável	ao	surgimento	de	novas	idéias.
4)	Respeite	o	tempo	de	seus	colaboradores	–	não	dê	“chá	de	banco”.	Se	for	atrasar,	avise	e	remarque,	se	for	o
caso.
5)	Comemore	cada	conquista	–	divida	os	bons	resultados	com	a	equipe.	Faça	pequenas	comemorações,	mas	logo
após	as	vitórias,	isto	aumentará	a	estima	da	equipe.	Uma	equipe	motivada	e	valorizada	ajuda	na	obtenção	de	resultados
muito	melhores,	aumentando	a	produtividade	e	a	qualidade.

6.3	Tenha	os	Fornecedores	ao	seu	Lado
Fornecedores	podem	ser	bom	aliados	na	solução	dos	seus	problemas.	Relate	suas	dificuldades	e,

se	possível,	mostre	a	situação	no	campo.	Quando	o	fornecedor	percebe	que	realmente	o	seu	produto



está	criando	alguma	dificuldade	para	seus	clientes,	eles	buscam	alternativas	que	certamente	você
não	havia	pensado.

Faça	 este	 contato	 regularmente,	 não	 espere	 a	 crise	 chegar	 para	 iniciar	 o	 diálogo	 com	 seus
parceiros,	até	porque	isto	leva	tempo.	Você	precisa	descobrir	os	canais	corretos.

Para	 o	 processo	 fluir,	 descreva	 de	 forma	 objetiva	 suas	 dificuldades,	 não	 perca	 tempo	 com
reclamações	subjetivas,	vocês	somente	vão	perder	tempo	em	vez	de	buscar	a	solução	do	problema.

O	interessante	é	que	na	medida	em	que	a	parceria	for	progredindo,	os	problemas	cada	vez	mais
serão	diagnosticados	mais	cedo	e	solucionados	com	criatividade.
TENHA	OS	FORNECEDORES	AO	SEU	LADO
S e	aproxime	dos	seus	fornecedores.	Eles	podem	auxiliar	na	solução	de	diversos	problemas.
Use	o	conhecimento	deles	para	desenvolver	novas	e	criativas	soluções.
1)	Fornecedores	podem	ser	aliados	–	relate	suas	dificuldades,	quando	o	fornecedor	percebe	que	o	produto	dele
está	 criando	 alguma	 dificuldade	 para	 seus	 clientes,	 eles	 buscam	 alternativas	 que	 certamente	 você	 não	 havia	 pensado
nelas.
2)	Faça	contatos	regulares	–	não	espere	a	crise	chegar	para	iniciar	o	diálogo	com	seus	parceiros.	Lembre-se	que
você	precisa	descobrir	os	contatos	certos	em	cada	fornecedor.



						
		

“Carpe	Diem”	Frase	em	latim	que	é	traduzida	como		
“Colha	o	dia	ou	aproveite	o	momento”

Horácio



7
Seja	Feliz

7.1	Reserve	um	tempo	para	si	mesmo
Você	 é	 uma	 pessoa	 que	 não	 tem	 tempo	 para	 nada?	 Você	 se	 ressente	 de	 tempo	 para	 você?

Lembre-se	de	que	você,	se	quiser,	não	se	desliga	do	seu	trabalho	nunca,	porque	ele	vai	junto	com
você	 seja	 no	 celular,	 no	 rádio,	 através,	 nos	 e-mails	 e	 em	 outras	 formas	 de	 mobilidade.	 Mas	 do
mesmo	jeito	que	um	copo	pela	metade	está	meio	cheio	ou	meio	vazio,	estes	recursos,	quando	usados
de	forma	adequada,	podem	permitir	que	você	possa	se	organizar	e,	desta	forma,	reservar	o	tempo
para	si	mesmo,	para	fazer	aquilo	que	você	gostaria	de	fazer	e	sistematicamente	vem	adiando,	pela
alegada	falta	de	tempo.

Pode	ser	um	curso	de	especialização	ou	praticar	algum	�obby	ou	praticar	algum	esporte.	Reserve
um	tempo	para	fazer	aquilo	que	você	gosta.

Naturalmente,	 não	 estou	 pregando	 que	 você	 deve	 sacrificar	 algum	 compromisso	 profissional
para	 se	 dedicar	 às	 delícias	 de	 um	 curso	 sobre	 vinhos!	 O	 que	 estou	 sugerindo	 é	 reorganizar	 sua
agenda	de	forma	a	atender	seus	compromissos	e	ter	espaço	para	fazer	algo	que	lhe	dê	satisfação.

Faça	aquilo	que	você	quer.	Pode	ser	apenas	uma	hora	semanal.	Mas	tenha	um	tempo	para	fazer
algo	 que	 você	 deseja.	 Marque	 na	 agenda	 como	 um	 compromisso	 como	 os	 demais	 de	 caráter
profissional.	Seja	criativo,	comece	o	dia	mais	cedo,	ou	termine	mais	tarde.

Pode	 ser	 uma	 caminhada	 ou	 frequentar	 uma	 academia.	 Escreva	 um	 livro,	 monte	 um	 blog	 ou
cozinhe	para	os	amigos.	Aliás,	se	você	me	perguntar	eu	sugeria	para	você	optar	por	uma	atividade
esportiva	ou	hobby	que	possa	ser	executado	de	forma	coletiva.

Conhecer	novas	pessoas	sempre	é	bom,	especialmente	quando	se	tem	um	interesse	comum.	Isto
permite	o	cultivo	de	novas	amizades	e	fortalece	a	sua	networking.

Em	resumo,	você	precisa	criar	o	SEU	próprio	tempo	e	destiná-lo	de	forma	adequada.
Reserve	um	tempo	para	si	mesmo
Você	é	uma	pessoa	que	não	tem	tempo	para	nada?	Você	se	ressente	de	tempo	para	você.
Lembre-se	 que	 você,	 se	 quiser,	 não	 se	 desliga	 do	 seu	 trabalho	 nunca,	 porque	 ele	 vai	 junto	 com	 você	 seja	 no
celular	ou	rádio,	através	dos	emails	e	outras	formas	de	mobilidade.
1)	Reserve	um	tempo	para	um	projeto	seu	 –	pode	ser	um	curso,	um	hobby	ou	para	praticar	 algum	esporte.
Reserve	um	tempo	para	fazer	aquilo	que	você	gosta.	Reorganize	sua	agenda	de	forma	a	atender	seus	compromissos	e	ter
espaço	para	fazer	algo	que	lhe	dê	satisfação.	Não	importa	que	seja	apenas	uma	hora	semanal.	Marque	na	agenda	como
um	compromisso	como	os	demais	de	caráter	profissional.
2)	Seja	criativo	–	comece	o	dia	mais	cedo,	ou	termine	mais	tarde	para	achar	o	tempo	necessário	para	si.
3)	Aumente	a	sua	network	 –	 conheça	novas	pessoas,	especialmente	quanto	 se	 tem	um	 interesse	 comum.	 Isto
permite	o	cultivo	de	novas	amizades	e	fortalece	sua	rede	de	contatos.

7.2	Seja	Feliz
Esta	publicação	não	é	de	autoajuda.	Trata	de	princípios	e	soluções	para	você	administrar	melhor

o	seu	tempo.
No	entanto,	 se	você	aplicar	as	 sugestões	que	demos	nesta	publicação,	 tenha	a	certeza	de	que

você	será	mais	feliz!
Você	terá	clareza	de	seus	objetivos	de	curto,	médio	e	longo	prazos.
Terá	estabelecido	uma	prioridade	correta	das	ações	e	metas	para	atingir	tais	objetivos.	Qualquer

das	 técnicas	 recomendadas	 lhe	permitirá	 inclusive	descartar	atividades	que	não	agregam	valor	a
sua	vida,	seja	do	ponto	de	vista	profissional	ou	pessoal.

Suas	relações	com	a	sua	equipe,	fornecedores	e	consigo	mesmo	serão	fortalecidas	e,	com	cada
um	sabendo	exatamente	o	que	tem	de	fazer,	seu	tempo	será	otimizado.

Trabalhe	em	um	segmento	que	você	se	 identifique.	Você	passa	pelo	menos	10	horas	diárias	no



seu	 local	 de	 trabalho.	 É	 uma	 tortura	 ter	 de	 permanecer	 tal	 período	 em	 um	 local	 que	 não	 nos
sentimos	bem.

Busque	uma	carreira	em	que	você	tenha	talento	ou	habilidade.
Procure	 humanizar	 o	 seu	 ambiente	 de	 trabalho.	 Trate	 todos	 com	 educação	 e	 respeito.	 Se

possível,	 chame	 as	 pessoas	 pelo	 primeiro	 nome.	 Não	 use	 apelidos	 para	 evitar	 situações
constrangedoras.

Interesse-se	 pelos	 seus	 colaboradores,	 mas	 não	 seja	 uma	 caixa	 de	 ressonância	 de	 boatos	 ou
fuxicos.

Busque	 a	 sua	 realização	 profissional.	 Tenha	 foco.	 Se	 você	 administrar	 melhor	 seu	 tempo,	 terá
condições	 de	 se	 dedicar	 ao	 trabalho,	 ter	 tempo	 para	 si	 tanto	 para	 lazer	 quanto	 seu
autodesenvolvimento,	 pois	 hoje	 é	 inconcebível	 que	 um	 profissional	 fique	 desatualizado	 e	 ainda
poder	se	dedicar	à	família	ou	a	atividades	como	serviços	voluntários,	de	inclusão	social	ou	voltados
à	sustentabilidade.
Seja	feliz
B usque	 o	 equíbrio.	 Hoje	 o	 profissional	 precisa	 de	 tempo	 para	 se	 atualizar,	 ampliar	 a	 sua	 network,	 atuar	 em
atividades	voluntárias	e	lazer.
Coloque	as	sugestões	em	prática	–	use	os	princípios	e	soluções	sugeridos	neste	 livro	para	você	administrar
melhor	o	seu	tempo.	Você	terá	clareza	de	seus	objetivos	de	curto,	médio	e	longo	prazos.
Estabeleça	as	prioridades	corretas	–	atinja	seus	objetivos.
Ganhe	tempo	–	utilizando	quaisquer	das	técnicas	recomendadas	lhe	permitirá	inclusive	a	descartar	atividades	que
não	agregam	valor.	Delegue	mais	e	melhor.
Trabalhe	no	que	você	gosta	–	atue	em	um	segmento	que	você	se	identifique.	Busque	uma	carreira	em	que
você	tenha	talento	ou	habilidade.	Busque	a	sua	realização	profissional.
Humanize	o	ambiente	de	trabalho	–	trate	todos	com	educação	e	respeito.	Se	interesse	pelos	seus	colaboradores,
mas	 não	 seja	 uma	 caixa	de	 ressonância	 de	 boatos	 ou	 fuxicos.	 Intensifique	 as	 relações	 com	 a	 sua	 equipe,	 clientes	 e
fornecedores.
Tenha	foco	–	administre	melhor	seu	tempo.	Se	dedique	ao	trabalho	e	ganhe	tempo	para	sí	tanto	para	lazer	quanto
seu	autodesenvolvimento.

Se	 de	 alguma	 forma	 esta	 publicação	 ajudá-lo	 a	 administrar	 melhor	 o	 seu	 tempo,	 envie	 seus
comentários	para	o	autor	<rogerio@blogdorogerio.com.br>.



						
		

“Só	�á	um	tempo	em	que	é	fundamental
despertar.	Este	tempo	é	agora.”

Buda
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“Para	tudo	há	um	tempo,	para	cada	coisa	há	um		momento	debaixo	dos	céus:	tempo	para	nascer,	e
tempo	para		morrer;	tempo	para	plantar,	e	tempo	para	arrancar	o	que	foi		plantado;	tempo	para

matar,	e	tempo	para	sarar;	tempo	para		demolir,	e	tempo	para	construir;	tempo	para	chorar,	e
tempo		para	rir;	tempo	para	gemer,	e	tempo	para	dançar;	tempo		para	atirar	pedras,	e	tempo	para
ajuntá-las;	tempo	para	dar		abraços,	e	tempo	para	apartar-se.	Tempo	para	procurar,	e		tempo	para
perder;	tempo	para	guardar,	e	tempo	para	jogar		fora;	tempo	para	rasgar,	e	tempo	para	costurar;

tempo	para		calar,	e	tempo	para	falar;	tempo	para	amar,	e	tempo	para		odiar;	tempo	para	a	guerra,	e
tempo	para	a	paz.”

Eclesiastes	3.1.8
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