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Reuniões eficazes não
acontecem por acaso
Ao analisar as reuniões que fazem parte da agenda, pode-se descobrir que, às vezes, as pessoas
participam de algumas reuniões equivocadas

Sérgio Canossa

T
odos os dias os gerentes, técnicos e administradores gas-

tam muitas de suas horas de trabalho participando de reu-

niões. Muitas dessas reuniões acabam sendo improduti-
vas e não contribuem para o sucesso da empresa. Não es-

tão direcionadas para os resultados e estratégias empresariais. Isto

ocorre porque as reuniões são utilizadas como um recurso de comu-

nicação e até mesmo para a realização de atividades. Não são utili-

zadas para atividades de planejamento e/ou tomada de decisões.

As reuniões são um fato nas empresas e não podemos esque-

cer isso. Em todos os níveis hierárquicos elas ocorrem.Um dos

grandes problemas está relacionado ao excesso de reuniões. Reu-

niões são utilizadas para atender a inúmeras necessidades e fre-

qüentemente são confundidas com atividades que deveriam ser

realizadas em grupo. Por outro lado, algumas pessoas reúnem-se

para executar atividades que deveriam ou poderiam ser realiza-

das individualmente. Também são alvos de queixas dos partici-

pantes pois, acabam sendo um grande consumidor de tempo. Os

participantes têm reclamado da dificuldade de realizar as tarefas

nos prazos negociados. As dificuldades são tão comuns que, o

primeiro sintoma é o participante não conseguir transmitir o que

foi discutido à sua equipe. E você o que pensa das reuniões em

sua empresa? Envie sua opinião.

Reuniões não são realizadas para executar uma atividade. Reu-

niões são realizadas para tomar decisões. Os executivos, chefes, en-
genheiros, analistas participam de inúmeras reuniões diariamente

para fazerem ou serem informados de temas que poderiam tratar em

suas mesas de trabalho. As reuniões ocorrem e, os participantes saem

com a sensação de tempo perdido, de resultado não alcançado. Ali-
ás, porque fui mesmo convocado para essa reunião? Que conclusão

deveríamos chegar ao final?
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As normas da qualidade, por exemplo, difundem a cultura e o

requisito de trabalho em equipe, equipes multidisciplinares para a

condução de atividades como: melhoria contínua, ações corretivas,

FMEA, APQP e projetos. Os gestores têm entendido que para evi-

denciar precisam registrar reuniões para tais atividades. Eles estão

simplesmente errados. As normas não tratam sobre como evidenciar

e, não explicitam que deva haver reuniões e sim participação, opi-

nião sobre o tema, envolvendo diferentes pontos de vista. Portanto, é

necessário avaliar se uma reunião é mesmo necessária ou, é melhor

realizar uma consulta, ou, por exemplo, um fórum na Intranet da

empresa ou via-e-mail.

O trabalho em equipe é a justificativa para as atividades requeri-

das pelas normas. É freqüente sinônimo de necessidade de reuniões.

Uma equipe pode conduzir o tema reunindo-se poucas vezes durante

o período de execução do trabalho. Reuniões para tomada de decisão

e coordenação das atividades de cada membro. Portanto, a reunião é

apenas um recurso do trabalho em equipe e, não o substitui.

Não participe e não convoque reuniões em que os participantes

não têm como saber o que precisam decidir e, não têm subsídios para

a tomada de decisão. Podem me perguntar: mas eu não tenho tempo

nem para me preparar para a reunião, então o que devo fazer?

Se você está participando de reuniões por obrigação, o primeiro

passo é ter certeza se, deveria aceitar a reunião. Estranhando? É cor-

reto. O tempo é seu e, você é quem deve dispor dele da melhor ma-

neira. Reflita: o quanto pode ser útil a sua presença? Consulte o soli-

citante sobre a necessidade de sua presença. Se não for importante

comunique que não irá ou pergunte como poderá fornecer-lhe a in-

formação necessária sem a obrigação de estar presente.

As pessoas têm dito que precisam estar presentes na reunião

para manter-se informados. Isto não é verdade, pois, a ata de reu-

nião tem por objetivo mantê-lo informado. Ou será que você conse-

gue lembrar-se de tudo o que foi discutido na reunião? Ou será que

você consegue transmitir os acordos/responsabilidades da reunião

à sua equipe? Você consegue cumprir os prazos e atividades combi-

nadas na reunião? A resposta é não e nem sempre, porque você e

sua equipe não têm tempo planejado para fazer e, tudo passa a ser

importante e urgente. Portanto, passa a ser feito (se isto realmente

ocorre), apenas para cumprir uma responsabilidade indesejável. É

feito para dizer que fez. Ou você pede mais um prazo e não conse-

gue definir prioridades?

A primeira prioridade que deve ser definida é: O que realmente

é importante? O que traz resultados para o negócio da empresa? O

que atende às necessidades dos clientes? A segunda prioridade: O

que devo fazer ou O que devo delegar para atingir os objetivos da

primeira prioridade?

A prioridade zero, no entanto é: planeje-se e reserve tempo para

executar - em seu local de trabalho, as atividades que levam aos re-

sultados esperados para o negócio da empresa ser lucrativo. Não des-

vie sua atenção! Isto é um dos passos para ser eficaz. Faça reuniões,

mas, saiba o que elas podem e devem proporcionar de resultados.

As reuniões eficazes começam muito antes do dia e hora previs-

tos. Para que sejam bem-sucedidas começa-se pelo propósito e con-

teúdo. A primeira questão que se deve ter resposta é: "Preciso real-

mente fazer essa reunião?". O assunto a ser discutido não pode ser

tratado de outra forma? Se a reunião não é sua, você deve se pergun-

tar: "Será que preciso mesmo participar?".

Um dos principais elementos para se determinar a produtividade

nas organizações é discutir se a reunião é realmente necessária. Em

seguida, é preciso avaliar se a sua presença é importante. Voltemos

ao primeiro ponto. É uma atitude freqüente nas organizações quando
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acontece qualquer impasse ou dúvida dizer "o melhor é fazermos

uma reunião". Pare imediatamente. Não leve a idéia adiante. Faça

uma rápida reflexão. Será que o assunto merece uma discussão ou

podemos fazer uma rápida consulta a alguns dos possíveis envolvi-

dos? Usando telefone, e-mail, uma conversa de corredor, uma visita

rápida ao outro departamento ou mesa, pode-se tomar uma decisão.

É importante lembrar também que, a decisão pode estar entre as

suas atribuições - portanto, cabe a você buscar mais dados para se

posicionar e decidir. Não é o caso de transferir responsabilidades

para um grupo.

Se você foi convocado para participar de uma reunião, verifique

qual é a necessidade de sua presença. Se, por exemplo, terá um pa-

pel de ouvinte ou, existe na sua área alguém com melhores informa-

ções do que você, não pense duas vezes: delegue! A pessoa certa

contribui mais do que você poderia fazer. É muito comum também,

os superiores hierárquicos participarem de inúmeras reuniões, e,

assim centralizar as informações de sua área e, depois, fazer uma

reunião com seus subordinados para transmitir as decisões e neces-

sidades.

São situações como essas que geram trabalhos imprevistos e

que obrigam as pessoas trabalharem até mais tarde quando não

previam. Muitas vezes, tais informações são incompletas e, di-

ante das dúvidas os subordinados precisam se reunir para escla-

recê-las. Outras vezes, o superior prevendo dificuldades leva o

subordinado, excepcionalmente, à reunião para quando o assun-

to for tratado esse possa dar subsídios à posição da área (algu-

mas vezes o subordinado fala para o superior que transmite ao

grupo reunido). Se houver um voto de confiança e, mais uma vez

houver delegação tudo se resolve.

Se a sua presença não é necessária ou importante considere a

possibilidade de não participar da reunião. Alguns participantes são

convidados a fazer parte de uma reunião apenas para estar informa-

do sobre as decisões. Nesse caso, comunique ao solicitante da reu-

nião que o mantenha informado por meio das atas do grupo. Todas

essas ações contribuem para aumentar a produtividade e, no míni-

mo, a disponibilidade de tempo.

Ao analisar as reuniões que fazem parte de sua agenda, pode-se

descobrir que participamos de algumas reuniões equivocadas. Al-

gumas vezes com a finalidade de manter o departamento/área re-

presentada em algum assunto dito importante na organização; ou-

tras vezes, participamos porque historicamente sempre teve um re-

presentante do departamento/área, mas uma evolução do assunto vem

acontecendo e, a participação tem cada vez menos importância; ou-

tros ainda, porque havia necessidade do representante, mas tais pon-

tos já não são mais relevantes; há aquelas reuniões regulares que

foram instituídas em algum momento crítico na organização e, a sua

freqüência continua mantida atualmente, ainda que os problemas

tenham sido reduzidos; também existem aqueles superiores que acre-

ditam que reunir todos os subordinados é a melhor opção para man-

tê-los a par do que acontece na área e na empresa; e, aqueles que
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entendem que estão promovendo um trabalho em grupo mantendo

todos juntos.

Após considerar todos esses fatores que estabelecem a realiza-

ção ou não das reuniões, resolvê-los, a organização pode priorizar

outro fator relevante: a pauta da reunião. Toda reunião precisa de

uma pauta que seja de conhecimento de todos com antecedência. O

objetivo é permitir que os participantes possam estar preparados para

a reunião e, contribuir de maneira adequada. Isto maximiza a reu-

nião, uma vez que auxilia na determinação de quem deve participar,

permite priorizar os temas/assuntos que são mais importantes, re-

duz o tempo dedicado às justificativas, faz com que os participantes

tenham opiniões, dúvidas e sugestões previamente analisados e/ou

discutidos com a área que representam. Também agiliza os aspectos

administrativos (onde, quando, como, intervalos, duração), auxilia

na definição do modelo de reunião e do método de decisão.

As reuniões eficazes também são aquelas que mantêm um equi-

líbrio entre o tempo disponível e a prioridade dos assuntos. Não há

necessidade de se discutir todos os assuntos numa única sessão. Pode

haver em relação a alguns temas. Eleja as prioridades e vá discutin-

do em sucessivas reuniões até que se esgotem. Técnicas como Dia-

grama de Pareto e Priorização de Problemas (GUTD) podem ser

úteis. Decida e use a que lhe for melhor. Considere sempre os obje-

tivos da reunião para estabelecer a seqüência adequada.

As reuniões ineficazes são aquelas que, também, discutem

assuntos paralelos ao tema/assunto. Aproveita-se a oportunidade

dos presentes a reunião e acrescenta-se, a qualquer momento um

novo assunto, um problema recente, um fato novo, o jogo de fu-

tebol, interrompendo o planejamento estabelecido na agenda. Em

geral isto ocorre em reuniões cuja expectativa de duração é mui-

to longa.

As reuniões eficazes são aquelas cujo objetivo é claro e bem-

definido. De nada adianta uma reunião para se iniciar um planeja-

mento, reduzir custos, definir necessidades de treinamento, melho-

rar algo. Se você mantiver esses objetivos em termos vagos, a sua

reunião também o será. É preciso que se estabeleçam objetivos e

limites (bounderies). Por exemplo, reduzir os custos da peça XYZ

em 10% nos próximos três meses. Ou aumentar a produtividade das

reuniões em 20% nos próximos dois meses. Essa postura ajuda a

criar um foco. As pessoas sabem aonde chegar. É possível saber, o

tempo todo, se o caminho é correto.

As reuniões eficazes também permitem ao participante prever o

seu próximo compromisso. Elas possuem hora para iniciar, hora para

cada assunto relevante, hora para terminar. Por isto que, o cronome-

trista exerce um papel-chave ao assessorar o facilitador. Acrescente-

se ao planejamento a escolha adequada de um local para a reunião.

Sala pequena para grandes grupos, pouca iluminação, cadeiras des-

confortáveis, interrupções de todo tipo são fatores que comprome-

tem o tempo e prejudicam as reuniões.
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