
HORAS QUE PASSAM
E NÃO VOLTAM MAIS
Um profissional gasta em torno de três horas ao dia só para ler,
responder, organizar e classificar as mensagens de e-mail

á são cinco da tarde. Mais um dia de
trabalho chega ao fim c parece que

tempo voou. Você olha para sua
mesa cheia de pastas e anotações de

problemas que precisam ser resolvidos o
quanto antes. Para piorar a situação, o te-
lefone não para de tocar e você alada não
conseguiu ler nem a metade dos e-mails.
A vontade de ir ao banheiro aumenta e
eis que sua secretária lembra que haverá

uma reunião em alguns minutos. Se es-
se tipo de situação faz parte de sua roti-
na, mesmo que em grau menor, você pre-
cisa rever sua organização pessoal com
urgência. Caso contrário, o resultado se-
rá a completa perda do foco em questões
importantes e, no melhor das hipóteses,
a permanência do mesmo nível de quali-
dade do trabalho. Mas não se desespere,
pois você não está sozinho.
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ORGANIZAÇÃO

O site Administradores (www.ad-
ministradores.com.br) realizou um le-
vantamento entre seus usuár ios pa-
ra saber se eles ecínseguem gerenciar
o tempo de maneira eficiente e cons-
tatou que apenas 20% dos 2.002 parti-
cipantes sabem conciliar bem as obri-
gações com a carga horária disponível.
Por outro lado, 45% gostariam de ter
mais tempo e 35% têm sempre a im-
pressão de que lhes falta tempo. Para
Christian Barbosa, diretor-executivo
da Triad Consulting e autor do livro
A Tríade do Tempo, que prega uma no-
va forma de visualizar o uso do tempo,
uma das causas está no advento de no-
vas tecnologias, principalmente a in-
ternet e o celular.

Todas podem facilitar a vida, mas
também representam novas possibili-
dades para desviar a atenção do ver-
dadeiro propósito rio trabalho, que é
cumprir tarefas. No caso do e-mail,
surgido cerca de quinze anos atrás,
pesquisas mostram que um profissio-
nal gasta, em média, três horas ao dia
para ler, responder, organizar e classi-
ficar suas mensagens. "Isso significa
que antes tínhamos três horas a me-
nos de trabalho? Pode ser que sim",
observa Christian. Se por um lado o
profissional de hoje está acostumado a
resolver tudo via e-mail, por outro ele
não foi treinado para fazê-lo da forma
mais ágil. Mas dá para agilizar o pro-
cesso seguindo alguns passos:

• Estabeleça um horário para ver seus
e-mails. A maioria das pessoas costu-
ma ficar com o e-mail aberto o tem-
po todo. Isso porque sempre que chega
uma nova mensagem, para o que es-
tá fazendo para verificar o e-mail que
entrou. O ideal c verificar no máximo
cinco vezes ao dia.

• Armazene na sua Caixa de Entrada
apenas os e-mails com que está tra-
balhando ou os que estão aguardan-
do resposta. Todo restante deve ser ar-
mazenado em uma pasta de tarefas
ou compromissos. Cada vez que entrar
no seu e-mail faça essa triagem.

• Crie regras para e-mails que são
informativos, como malas diretas,

newslellers, comunicados, entre ou-
tros. Estes podem ser encaminha-
dos automaticamente para pasta es-
pecífica, a qual você acessará assim
que sobrar tempo.

• Seja coerente. Escreva de forma cur-
ta e objetiva e especifique o que espera
que seja feito a partir de seu e-mail.

• Tenha dois endereços eletrônicos.
Quando precisar se registrar em sites
duvidosos ou em malas-diretas, uti-
lize sempre um e-mail opcional para
evitar que seu principal fique cheio de
bobagens.

• Evite caixa de entrada cheia. Muitas
mensagens podem significar muitas
pendências. Se você precisa fazer algo
referente a um e-mail, defina isso em
sua agenda e apague-o da sua caixa de
entrada. E-mails acumulados podem
ser fontes de esquecimentos, proble-
mas e dificuldade em localizar infor-
mações quando precisar.

Obviamente, também sofre com
falta de organização do tempo o ges-
tor escolar, que deveria ter o alu-
no como prioridade. Mas sua roti-
na intensa e desafiadora transforma
o ideal em utopia. Afinal, são mui-
tas as frentes de trabalho: pedagó-
gica, gestão de pessoas, financeira,
marketing, endomarketing, capa-
citação, recrutamento, eventos, de-
missões e manutenção da parte físi-
ca, entre outras atividades. Segundo
Jacir Venturi, diretor das escolas
Decisivo, Unificado e Stella Ma ris,
cm Curitiba, urna das tarefas que
mais consomem tempo é conduzir
a un idade escolar em meio à diver-
sidade de pessoas. "Com tanto que
nos fazem crescer por sua sabedoria,
ética e postura, em menor quantida-
de há outros que são maledicentes,
intrigantes e corrosivos. Esses to-
mam muito tempo, pois geram con-
flitos. E a direção da escola tem que
atuar como 'bombeiro'", observa.

Outro fator comum na direção
das instituições de ensino é o núme-
ro elevado de interrupções sofridas
ao longo do dia. "Tive a oportunida-

de de acompanhar um cliente meu,
que é um colégio tradicional cm São
Paulo, e pude perceber o funciona-
mento real de uma administração
escolar. É péssimo, pois a diretora e
a coordenadora são perturbadas pe-
lo menos a cada vinte minutos", des-
taca Christian Barbosa. Para a pro-
dutividade, isso é muito prejudicial,
pois, por menor que seja a interrup-
ção, leva-se certo tempo para reto-
mar a atividade no ponto em que pa-
rou.

A solução, de acordo com
Chris t ian , seria c r ia r uma espécie
de bar re i ra , ou então delegar fun-
ções para outros funcionários, dan-
do mais autonomia a eles. "Alguns
diretores querem 'abraçar o mun-
do'. Talvez por terem feito peda-
gogia, acreditam que só eles con-
seguem conversar com os alunos.
Dependendo do caso, tudo bem. Mas
para outras coisas simples, pode-se
delegar a uni funcionário com boa
capacidade de comunicação".
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O autor também critica a postu-
ra dos gestores que costumam dizer
sim pra tudo. "Não c raro ver coor-
denadores e até diretores que estão
cuidando de viagem ou passeio de
alunos, mesmo que não seja de res-
ponsabilidade da escola. Eles se com-
prometem em coletar dinheiro, soli-
citar permissão dos pais. Tem que
saber dizer não" aponta Christian,
que também condena as reuniões
escolares, as considera Inúteis e ine-
ficazes. "Principalmente as com
pais de alunos. Sempre tem aquela
mãe que 'fala pelos cotovelos', e não
tem medida ao rasgar elogios ao fi-
lho. Se a escola não quer abrir mão
desses encontros, é possível ao me-
nos torná-los mais produtivos".

Portanto, comece definindo bem
o objetivo do encontro. Em segui-
da, verifique a possibilidade de es-
calar um condutor de reunião, de
preferência que não seja o diretor
ou o coordenador da escola. Ele deve
ter experiência em comunicação de
grupo para guiar a conversa, como
se fosse o mediador de um debate.
A pessoa qualificada evita que pes-
soas falem demais e mantém o foco
da discussão. A escola economizará
ainda mais tempo c até dinheiro se
encontrar outras maneiras de atin-
gir o objetivo da reunião, como por
meio de um comunicado, por exem-
plo. Uma sugestão é u t i l izar o recur-
so webminar (seminário pela web).
Afina], quem não tem uni computa-
dor com internet em casa nos dias
de hoje? E os pais impedidos de
acompanhar em tempo real, podem
assistir ao encontro gravado.

ERROS MAIS COMUNS
São diversos os fatores que interfe-
rem na eficácia do gestor ou coorde-
nador escolar. Um dos mais comuns
é colocar as atividades a serem rea-
lizadas na cabeça. Como esse profis-
sional é interrompido c solicitado o
tempo todo, c grande o risco de ele
acabar se esquecendo e perdendo al-
gum compromisso. O correto é des-
carregar essas informações em uma
agenda ou em um software. Ou en-
tão contratar uma secretária. E pa-

ra não gastar muito, por que não um
estagiário de pedagogia? Nesse caso,
ambas as partes sairão ganhando.

Tem gente que adora uma teo-
ria. Falando de organização do tem-
po, há os que dizem que não se deve
ultrapassar número X de tarefas por
dia. Mas na verdade, de acordo com
o livro Tríade do Tempo, não existe
um limite diário estabelecido para
o número de tarefas que você exe-
cuta, contanto que se saiba mensu-
rar o tempo de cada uma delas. Sc o
gestor não de f in i r um limite de du-
ração para cada uma, não terá como
saber o número máximo de coisas
que conseguirá lazer.

"ENTRE OS PRINCIPAIS
VILÕES DA AGENDA

DE UM GESTOR ESTÃO

AS CONSTANTES

INTERRUPÇÕES,
CONFLITOS ENTRE

PESSOAS E ATÉ

MESMO AS REUNIÕES

ESCOLARES".

E ainda há os que pregam que o
importante deve sobrepujar o urgen-
te. Na teoria faz sentido, mas na prá-
tica a história é outra. Se você tem
algo urgente para resolver, mas der
preferência para o importante, que
pode ser resolvido depois, o inadiável
tomará maiores proporções e deman-
dará mais tempo. O segredo é focar
no urgente. Depois que ele estiver re-
solvido, volte para o importante.

SOLUÇÕES
Uma das dicas mais importantes c
saber planejar com antecedência.
"Foque em uma atividade por vez,
planeje com pelo menos três dias de
anterioridade e saiba eliminar as
coisas desnecessárias do seu dia",
ensina Christian. Adotando práti-
cas simples, com organização e dis-
ciplina, c possível ganhar em média
uma hora por dia para lazer, repou-

so ou atividades extras. A arte de
organizar, programar e orçar o pró-
prio tempo acaba não só tornando
o d ia mais produtivo, como a vida
rnais saudável c livre do estresse.

Segundo Luciano Mcira, con-
sultor da Frank Covey, organização
direcionada para o desenvolvimen-
to humano, que oferece uma série
de programas customizados na área
educacional, se o gestor aprender a
administrar melhor as suas 24 ho-
ras diárias, corno resultado obterá
maior equilíbrio entre a vida pesso-
al e profissional. Esse é um benefí-
cio essencial, mas muita gente po-
de perguntar o que isso tem a ver
com o trabalho da escola. 'A educa-
ção hoje deve ser do indivíduo como
um todo. E o gestor também tem de
se mostrar como um ser completo,
para da r o exemplo dessa educa-
ção que está propagando, até mes-
mo para outros funcionários", ex-
plica Luciano.

Jaeir Venturi c um exemplo de
gestor que consegue atender à gran-
de demanda de trabalho sem deixar
de lado a vida pessoal. Diariamente,
ele se levanta bem cedo, por volta
das 5h30. Isso porque considera o
horário bom para leitura e a prá-
tica de exercícios físicos. Depois
de trabalhar a manhã inteira, não
abre mão do almoço com a família.
Em seguida, volta ao trabalho, on-
de não costuma sair antes das 20h.
"Procuro ser proativo e disciplina-
do nos horár ios . Detesto postergar
compromissos. Esforço-me ao ex-
tremo para respeitar os agenda-
nientos", diz ele, que nos sábados e
domingos ainda prestigia os even-
tos escolares. Sem falar no traba-
lho que leva para ser feito em casa:
redigir textos, preparar c organi-
zar apresentações aos alunos, pais e
professores. E sobra tempo para es-
tudos e leituras. "Há um importan-
te tripé a ser administrado: traba-
lho, família e amigos. É unia arte",
completa. G
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Text Box
Horas que passam e não voltam mais. Gestão Educacional, Curitiba, a. 4, n. 46, p. 20-22, mar. 2009.




