
O tempo como aliado 
 
Gabriela Godoi 
Executivos que administram bem o tempo melhoram o desempenho profissional e a qualidade de 
vida 
 
Falta de tempo é uma reclamação comum a todos. Os executivos, quanto mais sobem na carreira, 
recebem mais responsabilidades, reduzindo o tempo livre para a família, amigos e até mesmo 
para o desenvolvimento pessoal. Mas é possível equilibrar as demandas e usar o tempo da melhor 
maneira possível, segundo executivos e consultores.  
 
Fábio Navas estava à beira de um ataque de nervos. Amigos e conhecidos diziam que ele não 
aparentava seus 40 anos, tamanho o estresse no trabalho. Para contornar os problemas, o diretor 
Comercial da Support, filial brasileira da empresa holandesa de alimentos funcionais Nutricia, 
buscou na disciplina de horários o controle do estresse.  
 
"Acordo às 5h, faço inglês das 7h às 9h, vou para a empresa e trabalho até 13h, quando almoço. 
Depois, volto ao trabalho e vou até o final do dia. Três vezes por semana, vou à academia antes 
de voltar para casa. Nos sábados pela manhã, resolvo assuntos particulares, e à tarde estudo ou 
saio com minha família. Aos domingos, ando de moto e à tarde fico com a família. Volto cedo para 
dormir às 22h", explica Navas. 
 
Priorizar. A rotina controlada e dinâmica também faz parte da realidade da gerente de Recursos 
Humanos da Rexon, Claudia Klein. Para conseguir conciliar trabalho, estudos e lazer, ela conta 
com sua capacidade de priorização e disciplina em cumprir horários. Duas vezes na semana, a 
executiva estuda inglês e, três vezes por semana, freqüenta as aulas do mestrado em Gestão 
Empresarial na Fundação Getulio Vargas.  
 
"Para conseguir realizar tudo, é preciso ter capacidade de priorização e um bom time de 
profissionais no trabalho, para que se possa delegar tarefas. Estudo no final de semana, das 8h às 
17h, depois vou à academia ou ao salão. O exercício ajuda a relaxar, mesmo que seja um dia por 
semana. A disciplina é a palavra-chave", explica Claudia. 
 
A gerente de assessoria em gestão de Recursos Humanos da KPMG, Andrea Guerra, acredita que 
a intensa demanda de atividades e prazos curtos tem deixado os executivos muito estressados. A 
dica da consultora é encontrar o foco, tanto no trabalho quanto na vida pessoal.  
 
"O primeiro passo é entender qual são as prioridades. Outro ponto é aprender a negociar, pois as 
pessoas acatam compromissos que não podem atender. Todos devem ter controle, avaliar pontos 
que se comprometeram para o dia. O equilíbrio não deve ser somente no trabalho, deve ser 
levado para a vida pessoal", explica Andrea.  
 
Os executivos concordam que a chave do mistério está em desenvolver uma equipe competente, 
que possa agir sem demandar muito de seus líderes. Navas, da Support, estabeleceu regras, 
refletindo, diante de cada compromisso, sobre a necessidade de sua presença.  
 
"Tento levar a sério, estudo a situação para entender a real necessidade da minha presença. Hoje 
tenho um time que pode participar e resolver questões em várias reuniões. Assim, consegui 
reduzir minha carga de trabalho e desenvolver a equipe. Antes, tirava férias com medo de algo 
acontecer no escritório durante minha ausência. Neste ano, consegui tirar 15 dias, emendando 
com o carnaval. Antes, acumulava férias. Ainda farei um curso de inglês que me deixará fora do 
Brasil por três meses", explica Navas. 
 
LONGO PRAZO. Claudia, da Rexon, acredita no planejamento a longo prazo. Todo início de ano, 
ela e sua equipe de oito funcionários conseguem traçar metas para o ano que começa.  



"Planejo minhas férias com um ano de antecedência, dentro do planejamento de toda equipe. 
Desta forma, todos podem sair de férias, sem atrapalhar o andamento do trabalho. Com esta 
organização, é possível distribuir as tarefas pela equipe", diz.  
 
O mestrado não foi uma imposição da companhia, diz a executiva, mas uma demanda pessoal. 
"Funciona como lazer. Não faço somente com foco no trabalho, mas no meu desenvolvimento 
como profissional, pois abre novos caminhos. Já o inglês é obrigação, mas gosto de estudar 
idiomas em geral", explica. 
 
A consultoria Franklin Covey oferece uma agenda para auxiliar executivos na administração do 
tempo. Luciano Meira, consultor da Franklin Covey, conta que a estratégia é dividir as atividades 
em quadrantes, pela ordem de importância. À esquerda e ao alto entram os assuntos urgentes e 
importantes, que não podem esperar. À direita ao alto, entram os importantes e não urgentes, 
assuntos ligados aos relacionamentos dos executivos dentro da empresa e com a família. À 
esquerda e embaixo, estão os assuntos não importantes e urgentes (cuja urgência é demanda de 
terceiros). Finalmente, à direita e embaixo estão os assuntos menos importantes e sem urgência.  
 
"O quadrante 1 (urgente e importante) se reduz com o aumento do quadrante 2 (importante e 
não urgente), já que desta forma o executivo consegue se planejar com antecedência. Na média, 
os executivos conseguem usar 60% a 70% do quadrante 1 e de 5% a 10% no quadrante 2", 
explica Meira. 
 
Cuidando da casa e do trabalho 
 
A gerente de Inteligência de Mercado da Embelleze, Abigail Pereira, afirma que sempre conseguiu 
distribuir seu tempo entre trabalho, filhos, casa e marido. Casada há 30 anos e com dois filhos, 
Abigail lembra que, com foco e objetividade, é possível exercer múltiplas funções.  
 
"Acredito que o principal é ser objetiva e simples. Foi fácil ser mãe, esposa e ainda trabalhar. 
Claro que precisei do apoio do marido, que sempre ajuda nas tarefas domésticas. É importante 
saber separar a vida pessoal da profissional", explica Abigail. 
 
A executiva conta, porém, que algumas vezes era necessário levar parte do trabalho para casa. A 
executiva buscava estratégias para garantir que trabalharia em paz, mesmo com os filhos 
pequenos por perto. "Para que as crianças ficassem quietas, dava papel e caneta a elas, assim 
todos teriam o que fazer. Tudo pode ser feito se não virar rotina. Já fiquei doente por ansiedade, 
e procurei ajuda, encontrada na yoga, que pratico há oito anos. As pessoas notam a diferença. A 
yoga reduz o estresse e ajuda no trabalho", completa.  
 
Andrea Guerra, gerente de assessoria em gestão de Recursos Humanos da KPMG, concorda com a 
executiva. Priorizar e focar são ações importantes para melhor administrar o tempo. "Se consegue 
priorizar as atividades no dia, o executivo consegue administrar o tempo. E mesmo que o 
profissional trabalhe em casa, deve haver alguma organização para dividir o dia. Sem controle, o 
executivo acaba trabalhando muito mais. O controle é um aliado na administração do tempo. 
Gasta-se muito tempo com atividades desnecessárias", explica. 
 
COMO USAR BEM O TEMPO 
 
E-MAILS Cheque sempre o assunto antes de abrir um e-mail. Coloque os menos urgentes em 
pastas separadas. Mantenha dois endereços eletrônicos: um pessoal e outro para assuntos de 
trabalho.  
 
REUNIÕES Tenha uma pauta definida para reuniões. Faça encontro com todos os funcionários só 
no caso de informações gerais. Pautas novas devem ser anotadas para serem discutidas 
posteriormente. 



 
TAREFAS Faça um planejamento diário das tarefas que devem ser realizadas no dia, por ordem de 
prioridade. Estipule o tempo previsto para cada atividade. Em caso de atividades mais longas, 
determine uma data limite para a conclusão. O ideal é deixar "buracos" na agenda para 
imprevistos. 
 
POSTURA Saiba dizer "não", quando for preciso, desde que use argumentos. Nunca aceite tarefas 
que você sabe que não terá condições de cumprir no prazo estipulado. 
 
PAPÉIS Elimine os papéis desnecessários sobre a mesa de trabalho e nas gavetas para não deixar 
que o acúmulo prejudique seu rendimento e faça com que você perca prazos importantes. 
 
SECRETÁRIA ELETRÔNICA Sempre que tiver de deixar recado em uma secretária eletrônica, 
adiante o assunto. Quando a pessoa retornar a ligação, já saberá do que se trata. 
 
TELEFONEMAS Faça uma lista das ligações que devem ser realizadas no dia e vá respondendo aos 
telefonemas na medida do possível para não acumular ligações para o outro dia. Nas conversas 
telefônicas seja objetivo e conciso. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 09 abril. 2007. Carreiras, p. B-8. 


