
F
uncionário de uma empre-
sa de produtos químicos em
São Paulo (SP), Claudinei
Rodrigues de Oliveira já chegou

a ter uma reunião que durou mais de
12 horas. No dia a dia, esses "encontros"
costumam ter, em média, três horas, e
já são considerados normais pelos fun-
cionários. Discussões, analogias e diva-
gações fazem com que, segundo ele, os
subordinados tenham uma participação
praticamente nula. "Ficamos somente
escutando, o que nos causa muito can-
saço e estresse. Pois, quando acaba a reu-
nião, vem a cobrança referente ao traba-
lho. Mas como podemos fazer alguma
coisa se estávamos presos em reunião?".

Essa sensação de perda de tem-
po de Claudinei é a mesma de muitos
trabalhadores e executivos brasileiros.
Pesquisa da consultoria Robert Half,

de recursos humanos, aponta que 38%
dos executivos brasileiros ouvidos no
levantamento consideram metade de
suas reuniões desnecessárias. O estudo
também mostrou que 68% reclamam,
justamente, do planejamento da pauta
do que será discutido, motivo aponta-
do pelos especialistas como o principal
para a demora e os poucos resultados.

"Para dar certo, a reunião deve ser
planejada. Esse é o primeiro ponto a
ser levado em consideração. É preciso
definir previamente o tempo, o obje-
tivo e o público-alvo", destaca a pro-
fessora da pós-graduação em gestão de
pessoas da Fae Centro Universitário, de
Curitiba (PR), Nancy Malschitzky. Ela
enfatiza também que uma reunião di-
nâmica e que gere resultados não deve
durar mais de uma hora. "Depois des-
se tempo, as pessoas começam a dis-

persar e vir com assuntos aleatórios, e
todos saem com a sensação de que não
sabem o que foram fazer ali".

De acordo com a coordenadora do Ibmec
Carreiras, do Grupo Ibmec Educacional, com
sede em Belo Horizonte (MG), Jaqueline
Silveira Mascarenhas, tirar o foco do te-
ma é o principal vilão das longas tardes
de reunião, e isso também vale para as
reuniões pedagógicas. O ideal, de acor-
do com ela, é que um assunto comple-
xo seja dividido em subtemas, com dis-
cussões mais curtas. "Se forem avaliar
as premissas da escola ou todo o proje-
to pedagógico, de fato, leva muito tem-
po. Se o gestor não define bem os temas,
daqui a pouco todo mundo já está falan-
do da cantina e do pipoqueiro que fica
na frente da escola".

Tanto Jaqueline quanto Nancy res-
saltam que outro erro de muitos dire-
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tores e gestores é, na tentativa de serem
"democráticos", convocar um número
muito elevado de funcionários para a
reunião. "Essa é uma mania das em-
presas. Não chame todo mundo, só os
principais envolvidos, aqueles que vão
ser os facilitadores do assunto. Se vou
informar o valor da participação dos
lucros para o professor, por exemplo,
posso chamar apenas os coordenado-
res para que depois repassem a infor-
mação. Tem que fazer esse corte. Muita
gente é um agrupamento", acredita a
coordenadora do Ibmec Carreiras.
Segundo a professora da Fae, é preciso
que os gestores entendam que muita
gente fora do foco de trabalho por um
longo período é perda de produtividade
e dinheiro. "As pessoas saem do local
de trabalho para, em tese, produzir. E,
muitas vezes, isso não acontece".

Nancy lembra que é importan-
te que os gestores e gerentes estejam
atentos ao novo movimento do merca-
do de trabalho, com a entrada de jo-
vens da chamada "Geração Y". "Esse
é um fato novo no mundo corpora-
tivo. Esses novos trabalhadores são
mais imediatistas, objetivos e prefe-
rem atuação do que palavras. Então,
quando começam a participar de reu-
niões longas e improdutivas, logo eles
não querem mais ir, pois percebem a
perda de tempo". Essa opinião vem de
encontro com outro dado da pesquisa
da Robert Half: 32% dos entrevistados
estão insatisfeitos com as reuniões.

ETIQUETA

Quem promove a reunião deve ter em
mente algumas normas de boas ma-
neiras. A primeira delas é oficializar
a reunião com, pelo menos, 48 horas
de antecedência. "Hoje, o e-mail fa-
cilita muito esse processo. Esse prazo
ajuda as pessoas a remanejarem pos-
síveis compromissos. Peça também
que a presença seja sempre confir-
mada, porque se o segundo principal
elemento da reunião não estiver pre-
sente, por exemplo, ela fica capenga",
ensina Jaqueline. Entregar um mate-
rial que ajude as pessoas se prepara-
rem previamente, segundo ela, tam-
bém é um facilitador. "Se a escola for
fazer uma pesquisa de satisfação dos

alunos, é bom que o responsável já fa-
ça um questionário prévio, imprima e
entregue para todos logo no começo da
discussão".

Definir os integrantes pelas su-
as competências é uma forma de res-
peito aos participantes. "Preciso de
pessoas que conheçam o assunto e
que façam colocações pertinentes. Se
quero criticar algo, por exemplo, de-
vo procurar na equipe quem tem es-
se perfil", explica a professora Nancy.
Elaborar uma agenda para as próxi-
mas reuniões e se preocupar com o
bem-estar das pessoas é fundamen-
tal. "Deixar o ambiente agradável,
servir uma água e um café é positi-
vo. Reuniões geralmente são para to-
madas de decisão, portanto, é im-
portante que o local seja agradável.
Quem convoca sempre deve verificar
se o lugar não estará em horário de
limpeza ou ocupado por terceiros",
diz Jaqueline. Outra gafe que deve fi-
car de fora: recursos multimídia que
não funcionam. "Se você apresen-
tar algo em power point ou for mos-
trar algum vídeo, teste antes o recur-
so. Assim como o material impresso.
Deixe ele preparado anteriormente",
orienta a coordenadora.

Outra atitude educada é chegar
pontualmente e pedir para que as
pessoas deixem o celular no silencio-
so. "Dependendo do tamanho da reu-
nião, olhe o celular de vez em quando
e mande mensagem ao invés de sair.
Caso uma pessoa tenha uma situação
urgente e precise sair para atender, é
ideal que avise no começo", salienta
Jaqueline.

CONTROLE

É importante que o gestor defina uma
pessoa para que anote os pontos prin-
cipais da reunião e que fique de olho
no horário. "Ele tem de determinar
o início e o término e sempre cuidar
com pessoas que monopolizam a fa-
la. Isso é muito chato. O condutor de-
ve ser firme, agradecer a participação
e passar a palavra", ensina Jaqueline.
Os próprios participantes, diz ela, ne-
cessitam ter cuidado com a fala. "Vejo
muito isso. Sempre tem uma pessoa
que fala em detrimento de todos, qua-

se como um momento de catarse pa-
ra mostrar que sabe ou fazer críti-
cas. Tem muita gente que se for para
uma reunião definir o uso do guarda-
pó para os professores, daqui a pou-
co já começam a falar do tecido, dos
botões. É esse tipo de intervenção que
extrapola horário e foge do foco".

Para que o assunto da reunião seja
"fechado", é importante que o gestor
envie um breve balanço, com pontos
decididos e a resolver. "Assim, as pes-
soas percebem o que foi feito naquele
tempo e no que contribuíram", escla-
rece Nancy.

COMO ELABORAR A PAUTA?
Na hora de planejar a reunião, é im-
portante que o gestor elabore pre-
viamente a pauta e, após, um ba-
lanço do que foi tratado. Em ambos
os casos, segundo o administrador
Augusto Campos, não há necessi-
dade de haver nenhum documento
formal, mas é importante que conte-
nham os seguintes itens:
• Tema da reunião;
• Motivo da sua realização, local,

horário e duração prevista;
• Quem conduzirá e quem estará

presente;
• Tópicos discutidos e decisões to-

madas;
• Para cada decisão, registre a pes-

soa que será responsável.
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