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Batem-se recordes de rapidez nas Olimpíadas, os carros correm mais nas estradas, as coisas 
mudam com velocidade maior. O trabalho, que nos últimos anos vem deixando de lado os 
equipamentos mecânicos e incorporando os eletrônicos, aumenta a velocidade também. Nesse 
quadro, a rapidez é valorizada como competência chave em inúmeras situações, funções e 
processos. O profissional que aprende a ser rápido ganha pontos e passa a ter a prerrogativa de 
decidir quando dar velocidade maior a algo e quando manter um ritmo mais lento. O aprendizado 
da rapidez envolve quatro pontos fundamentais: decisões, intensidade do trabalho, eficiência de 
execução, organização. 
 
· Decisões - Coisas menores, sem risco, sem importânc ia, decisão imediata - e esquece-se o 
assunto. Coisas mais séria, busca dos recursos certos (consulta a uma especialista, por exemplo), 
avaliação e aceitação dos riscos e vamos em frente. Coisa muito séria, sólida reflexão, uso do 
tempo necessário para um aprofundamento na questão (esse tempo gasto será economia de 
tempo no cômputo geral), envolvimento dos recursos certos e decisão firme e certeira, que evita 
problemas futuros. 
 
· Intensidade do trabalho - Trabalho concentrado e intenso evita que sejamos obrigados a repetir. 
Fazer uma vez só, se possível, é o ideal. Por exemplo, quem lê um relatório ou livro e não toma 
notas é obrigado a voltar a ele depois. Quem se dispersa entre muitos trabalhos fazendo cada um 
aos poucos perde tempo para retomar as coisas a cada vez. 
 
· Eficiência na execução - Os melhores recursos (um bom computador, por exemplo), os melhores 
métodos (aprender a trabalhar eficientemente com o programa), o melhor treinamento 
proveniente da repetição correta - tudo isso faz a diferença. 
 
· Organização - Mesa limpa, cada coisa em seu lugar, informação localizável sem problemas. Eis 
alguns pontos que denotam uma organização que faz o tempo render mais. 
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