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Com algumas perguntas no início do encontro é possível ganhar produtividade.  
 
A maioria das empresas cria uma agenda lotada de reuniões improdutivas e todos incorporam 
essa prática como se fosse inerente ao trabalho. "Mas quando se analisa o custo de todas as 
decisões que não são tomadas nessas ocasiões porque faltou tempo e foi preciso agendar um 
outro encontro para discutir o assunto, as empresas começam a entender a importância de se 
corrigir esse processo", diz Cristina Nogueira, country manager da Axialent.  
 
A correção de rota começa com a análise da real necessidade de agendar uma reunião. "Muitas 
companhias têm reuniões semanais para fazer follow up", conta Cristina. "Isso significa que as 
pessoas se reúnem apenas para cobrar as tarefas que já haviam sido estabelecidas, quando 
poderiam usar esse tempo para planejar os próximos passos."  
 
A recomendação de Cristina para quem vai organizar uma reunião é pensar antes: o que se 
pretende discutir e as pessoas que realmente precisam participar. Também é importante 
prever a infra-estrutura e o material necessários. "Por fim, é fundamental calcular de maneira 
realista a duração do encontro e ser bem claro em relação ao que se espera de cada um na 
reunião ao fazer a convocação."  
 
Com as pessoas reunidas, o primeiro segredo é fazer o que pode ser chamado de check-in. 
Assim, a conversa começa verificando se todos compreenderam do objetivo do encontro, se 
acreditam que sua presença é realmente necessária e se estão devidamente preparados. Além 
disso, também vale a pena perguntar como está o dia de trabalho dos presentes e abrir espaço 
para que se comente situações como a necessidade de manter o celular ligado porque o filho 
está doente, por exemplo.  
 
Pode parecer que esse processo toma muito tempo, mas quem o aplica comprova sua eficácia. 
"Rever os objetivos da reunião e saber como o outro está alinha as expectativas e muda a 
abordagem das pessoas. E isso se traduz em produtividade porque mantém o foco e evita 
conflitos", comenta Helio de Azevedo, diretor da SAP. "Sem saber o que está se passando com 
o profissional, um outro pode cobrá-lo e obter uma reação explosiva", complementa Ricardo 
Rodrigues, diretor da Lexmark.  
 
Levando em consideração a demanda individual de cada um, fica mais fácil administrar o 
andamento da reunião. Pode-se resolver primeiro, por exemplo, algo que envolve alguém que 
precisará se retirar antes do final. Para manter o tempo do encontro, é necessário acompanhar 
a agenda dos temas e o relógio, alertando quando as pessoas se estenderem demais em algo 
que pode atrasar a resolução do assunto principal.  
 
Antes de finalizar a reunião, no check-out, além de repassar o que ficou decidido e a tarefa e o 
prazo de cada um, é interessante que cada um expresse sua impressão a respeito do ritmo da 
reunião e sugira melhorias na condução de uma próxima conversa para que os demais 
encontros sejam ainda mais produtivos.  
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