
Reuniões improdutivas levam à perda de tempo 
 
 
Pauta definida, assim como objetividade, evita o desperdício 
 
Tempo, um recurso cada vez mais escasso. Mesmo assim, é comum funcionários perderem horas 
de trabalho em intermináveis reuniões. Geralmente, no final do encontro, metade do que foi dito 
se perdeu. Esta é a análise do professor de psicologia Paulo Cesar Guimarães, da Faculdade 
Moraes Júnior/Mackenzie. De acordo com ele, antes de cada encontro, é preciso deixar claro para 
os participantes o tempo que cada um terá para falar e qual a previsão de término da reunião, 
tudo para impedir a improdutividade. 
 
"É preciso evitar desperdício de tempo. A reunião deve ser planejada, ter uma pauta bem definida 
e foco. Existem as reuniões informativas, onde o funcionário só vai para ouvir, e as executivas, 
onde a participação é fundamental. O tempo precisa ser rígido e ter um mediador é muito 
importante", avalia Guimarães. 
 
O professor se mostra contrário às videoconferências e acredita que elas só devem ser realizadas 
em último caso. "Nada substitui o calor humano, a troca de olhares. Uma coisa é você falar o que 
quer e outra, o que o seu corpo está dizendo sobre aquilo. Isso se perde com o vídeo. Este 
recurso só deve ser utilizado em algumas situações onde o impacto econômico de uma viagem 
será maior que o gasto com a transmissão de dados", avalia Guimarães. 
 
ATRASOS. Outro problema de reuniões são os constantes atrasos de funcionários. Na Ampla, 
fornecedora de energia para 66 municípios do Rio de Janeiro, a solução encontrada para impor a 
pontualidade foi cobrar R$ 1 por minuto de cada funcionário que chega atrasado. De acordo com 
André Moragas, diretor de Relações Institucionais e Comunicação da empresa, os recursos 
arrecadados ao longo do ano são doados para uma instituição de caridade no Natal. Só no ano 
passado, a empresa arrecadou R$ 900 com o sistema. 
 
"Adotamos alguns sistemas para tornar as reuniões positivas. É preciso ser pontual, ter foco e o 
tempo deve ser controlado. Uma reunião de mais de duas horas é improdutiva porque as pessoas 
começam a prestar menos atenção. Todas as salas de reunião da empresa têm relógio com 
cronômetro. Pedimos uma previsão de tempo que a pessoa precisa para falar e controlamos. 
Fazemos um controle rígido. Outro ponto importante é a pontualidade", explica Moragas. 
 
Para Ricardo Bevilacqua, diretor-geral da Case Consulting, é preciso envolver todos os 
participantes da reunião, dando responsabilidades e tarefas para todos. "Há um conflito interno 
nas empresas. As reuniões são vistas como improdutivas, como tempo perdido e poucos 
participam de fato. Contra isso, a empresa precisa ter uma estratégia. Impor limite de tempo é 
uma opção. As pessoas devem estar envolvidas e ter algum comprometimento: elas precisam ter 
responsabilidade, sair de lá com tarefas, saber quais serão os próximos passos", afirma 
Bevilacqua. 
 
O consultor aponta a pontualidade como pré-requisito. Por isso, não concorda com estratégias 
para impor o cumprimento de horários aos funcionários. "Uma pessoa que chega atrasada em 
reuniões nem deveria ser contratada", avalia. 
 
TECNOLOGIA. Com escritórios no Brasil, México, Peru e Chile, a Alldora Tecnologia lança mão de 
todos os recursos de comunicação disponíveis para economizar tempo e dinheiro, na contramão 
do que preconiza o professor Guimarães, da Faculdade Moraes Júnior/Mackenzie. Segundo 
Washington Fray, diretor Comercial para a América Latina da empresa, as reuniões por 
videoconferência e as viagens só são realizadas em último caso. 
 
 



 
"Estamos conectados o tempo todo. Por e-mail, MSN, Skype. Não importa como, sempre nos 
falamos, todos os dias. As reuniões são agendadas previamente, com pautas bem definidas para 
evitar perda de tempo e dinheiro. Nossas reuniões de conselho não duram mais do que uma hora 
e as de venda levam menos tempo. O número de pessoas nos encontros não passa de seis para 
facilitar a comunicação. Nosso presidente faz o papel de mediador e põe o assunto no trilho 
sempre que alguém foge do tema. Fazemos de tudo para ter agilidade. Ninguém fica perguntando 
se está nevando no Chile. Não jogamos conversa fora", explica Fray. 
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