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Será que alguém se dirige para uma reunião cheio de entusiasmo? Ou reclama 
antecipadamente sobre a politicagem, burocracia e o tédio que acabarão com o pouco de 
oxigênio que restar na sala? E, de qualquer maneira, todas as decisões provavelmente já 
foram tomadas, não é mesmo? 
 
Jim Buckmaster, o pouco convencional presidente executivo da Craigslist, companhia que 
trabalha com anúncios classificados na internet, não gosta de reuniões. "Sempre achei que 
elas são na melhor das hipóteses chatas e pouco produtivas, e na pior, entorpecentes e 
destrutivas", diz ele. "As pessoas que querem se exibir o fazem, os puxa-sacos puxam saco e 
todos os outros perdem seu tempo. Eu também acho que quanto maior a reunião, pior ela é." 
 
Na Craigslist, Buckmaster prefere que as reuniões aconteçam eletronicamente: "Você tem 
sempre as pessoas na mesma sala se comunicando via bate-papo e mensagens instantâneas", 
diz ele. 
 
Talvez as reuniões despertem tantas emoções porque os executivos possuem expectativas 
irreais do que pode ser conseguido. As pessoas tendem a pensar que as reuniões são feitas 
para a tomada de decisões, quando na verdade elas não são muito boas para isso, afirma 
Nigel Nicholson, professor de comportamento organizacional da London Business School. 
"Grupos sempre se reúnem para tomar decisões, mas eles fazem isso por razões políticas", diz 
o professor Nicholson. "Então, quando as pessoas são convocadas para uma reunião 
(aparentemente para tomar decisões) acabam descobrindo que as decisões já foram tomadas, 
elas se sentem usadas." 
 
A natureza formal da maioria das reuniões também significa que elas são vistas como 
obrigatórias. Se três pessoas se encontram em um corredor e discutem um projeto por cinco 
minutos, elas fizeram uma reunião, e provavelmente eficaz. Mas a maioria das reuniões é vista 
como blocos estáticos. Além disso, elas são sempre marcadas para ocorrer em intervalos 
regulares e durarem um certo tempo sendo que nenhuma das duas coisas são necessárias. 
 
"Na Asda (onde Leighton foi presidente executivo), realizávamos as reuniões em pé. As 
pessoas passam menos tempo falando porque ficam cansadas mais rapidamente. Além disso, 
deve-se realizá-las no tempo que elas precisam ter. Algumas das minhas reuniões chegam a 
durar 5 minutos. Eu também usava uma coisa chamada a regra dos dois pés se você acha que 
está em uma reunião que não deveria estar, saia. Como isso é uma regra, não é considerada 
uma falta de educação e realmente faz as pessoas se concentrarem mais." 
 
"Meu problema (com reuniões) é que as pessoas exageram nelas", diz Allan Leighton, 
presidente do conselho de administração da Royal Mail. "Além disso, elas sempre duram um, 
duas, três, quatro ou cinco horas por quê não fazer com que elas durem apenas o necessário?" 
Leighton acredita que as reuniões são vistas como algo mais importante do que realmente são 
as pessoas ajustam seu trabalho produtivo ao redor das reuniões, quando deveria ser o 
oposto. 
E o pior, segundo Bill Daniels, presidente executivo da consultoria American Consulting & 
Training, da Califórnia, é que uma reunião absorve muito tempo entre as saudações e os 
comentários de encerramento. "Algumas são muito caras", diz ele. "Você não só tem todas as 
pessoas na sala, como para cada hora que você passa na reunião é preciso de cinco a dez 
horas de preparação. De vez em quando muitas companhias realizam reuniões que duram dois 
dias estas são devastadoras." 
 
Mesmo assim, o professor Nicholson insiste: "Precisamos das reuniões. 0 trabalho em equipe é 
essencial em todas as organizações. Não se pode ter isso sem reuniões para coordenar os 
esforços e encontrar soluções para os problemas". 
 



Leighton reconhece que há alguns pontos positivos. "Elas não são ruins para o 
compartilhamento de informações embora algumas pessoas queiram compartilhar demais. E 
há nelas também um elemento de formação de equipe." 
 
Daniels tem três sugestões. Primeiro, mesmo querendo cortar as reuniões, não acabe 
completamente com elas. Segundo, não gaste muito tempo em reuniões falando sobre o 
passado ou elas se transformarão em "exercícios de punição e culpa". E terceiro, certifique-se 
de que Você tenha um processo de tomada de decisões que funcione. A transparência é a 
chave, diz Daniels. 
 
Normalmente ele coloca em uma sala um gerente intermediário e os dois níveis inferiores 
seguintes da administração. "Você terá entre 40 e 100 pessoas na sala —às vezes usamos 
auditórios", diz Daniels. "Comece com as questões ligadas às equipes administrativas do nível 
mais baixo as coisas com que os membros da equipe se comprometeram e que agora eles 
sabem que não têm os recursos necessários para cumprir. Em cada equipe, mude as 
expectativas, a alocação dos recursos ou escale o problema para a equipe do próximo nível 
administrativo superior, dependendo da necessidade que você tem de resolver o problema". 
Daniels diz que o nível de transparência que isso cria melhorará muito o processo de tomada 
de decisões do grupo. 
 
O professor Nicholson acrescenta que isso também pode ser útil para eliminar algumas 
reuniões: "Você precisa pensar nas necessidades que elas precisam preencher... você precisa 
se certificar de que está fazendo algo que elas somente vão conseguir realizar juntas". 
 
As reuniões precisam justificar sua existência. Um dos motivos que leva muitas pessoas a não 
gostar delas, é que essas pessoas sentem que elas são uma perda de tempo, o que sugere 
uma outra solução: não vá. Uma empresa que abraçou esse pensamento é a BestBuy, o grupo 
varejista de produtos eletrônicos de consumo dos Estados Unidos, que usa um sistema 
chamado "ambiente de trabalho voltado apenas para os resultados". Nenhuma reunião é 
obrigatória. Você aparece apenas se acreditar que ela será importante para você, e pode sair 
se achar que ela não está sendo. Tal abordagem se concentra na mentalidade daqueles que 
convocam reuniões sem nenhum motivo ou gostam do som da própria voz. 
 
Talvez até mesmo Buckmaster possa participar de uma reunião dessas. Enquanto isso, ele 
reconhece um ponto a favor delas. "As reuniões são excelentes para rabiscar papéis. Me 
lembro de já ter feito desenhos incríveis." (Tradução de Mário Zamarian) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 maio 2008, Eu & Carreira, p. D10. 

 


