
Encarar trânsito, diversas reu-
niões, almoços de negócios, pla-
nejar novos projetos e ainda ter
tempo para a família e os ami-
gos e, claro, descansar. Isso tu-
do emummesmo dia, com a de-
vida dedicação e prazo.
Reconhecer os limites para es-

sas tarefas é o primeiro passo pa-
ra um melhor gerenciamento
do tempo, aponta Sérgio Guima-
rães, diretor da Academia do
Tempo. “O executivo não pode
assumir mais compromissos do
que pode executar. Portanto, é
necessário priorizar tarefas”,
diz. Afinal, não dá para fazer
um dia com mais de 24 horas.
Engana-se quem pensa que

prioridade são apenas coisas ur-
gentes.OconsultorGilbertoGui-
marães, autor do livro “Lideran-
ça positiva”, aconselha a dividir
as tarefas diárias em urgentes e
importantes, importantes mas
não tão urgentes, urgentes mas
não tão importantes e tarefas que
não são importantes ouurgentes.
“A primeira coisa a fazer são as
coisas importantes que aindanão
sãourgentes porque logo elas po-
dem ser. Depois, executar as ur-
gentes e importantes”, indica.
Sérgio explica que as coisas

urgentes podem até ser feitas
em primeiro lugar. “Porém, é
necessáriomanter as importan-
tes funcionando. Como os bom-
beiros, você pode até apagar in-
cêndios, mas tem que lembrar
que tem que deixar os extinto-
res carregados para eventos fu-
turos, ou seja, executar as tare-
fas que levam aos resultados.”

A mesma gestão de tempo
aplicada no trabalho deve fazer
parte da vida pessoal. “O proble-
ma é que no trabalho temosme-
tas e cobrança. Na vida pessoal,
a família geralmente é condes-
cendente, e não percebemos a
insatisfação. Além disso, é ne-
cessário separar as duas coisas.
Foco é essencial para gerenciar
melhor o tempo. Há tempo de
ser um bom pai e outro para ser
um bom profissional”, avalia.
Ele define o executivo multi-

tarefa como alguémque faz “vá-
rias coisas erradas ao mesmo
tempo”. “É necessário desacele-
rar para fazer as coisas certas de
primeira e não ter retrabalho de-

pois. Dessa forma, o executivo
otimiza seu tempo”, afirma.
A organização é essencial para

conseguir aproveitar melhor o
tempo. O diretor da consultoria
SoluçõesRégis Amadeu, 44 anos,
só marca compromissos que po-
decumprire já temsua rotinadiá-
ria pré-definida às 7h. “Em fun-
ção do trânsito, faço menos reu-
niões diárias. Como fico pouco
no escritório, uso a tecnologia o
tempo todo onde estou, seja ta-
blet ou smartphone”, conta.
Régisnãoperde tempocomal-

moços de negócios, reuniões e
pausas longasparaocafé, e costu-
ma separar e-mails que precisa
responder imediatamente, ao fi-
naldoexpediente enodia seguin-
te. “Não deixo e-mails mais do
que 24h na minha caixa postal”.
Dessa forma, consegue realizar
todas as tarefas e, três vezes por
semana, ainda reserva tempopa-
ra praticar exercícios físicos.
“Quemdiz não ter tempo pro-

vavelmente é desorganizado”,
afirma Gilberto. “Todo mundo
tem possibilidade de fazer mui-
to mais. O segredo é não adiar.
Para isso, é necessário desenvol-
ver autoconfiança para enten-
der que pode não ter feito um
trabalho ótimo, mas um traba-
lho bomdentro do tempo dispo-
nível”, conclui. ■

Executivo organizado tem
tempo para tudo. Acredite

Rodrigo Capote

Drible o relógio comapoio de
um“concierge corporativo”
Mulher Moderna, Meu Aliado
no Trânsito, Preciso de Tempo,
Vou Casar - Meu Evento, e Su-
persecretária. Estes são alguns
pacotes oferecidos pela Prestus,
consultoria de serviços de assis-
tentes pessoais 24 horas, que
nasceramda demanda de execu-
tivos por mais tempo.
A partir de R$ 100 por mês,

os atendentes ajudam o execu-
tivo a resolver assuntos pes-
soais e profissionais. “É como
se ele contasse com alguém,
de forma remota, para resol-
ver coisas como reservar uma
viagem ou pesquisar preços de
determinado bem ou serviço
para que ele tome a decisão à
noite até traduzir um docu-

mento ou melhorar uma apre-
sentação em Powerpoint”, ex-
plica Leandro Ferrari Croco-
mo, diretor de tecnologia da
Prestus, criada com o propósi-
to de funcionar como “con-
cierge corporativo.”
O serviço se divide entre soli-

citações e tarefas, com quanti-
dades determinadas conforme
o pacote contratado. “Solicita-
ções são coisas que o atendente
pode resolver com o cliente na
linha, ematé 15minutos. Já tare-
fas demandam mais tempos, e
são contabilizadas por hora. Ca-
da hora custa R$ 20.” O serviço
pode chegar a R$ 900 por mês
conforme o número de deman-
das e personalização. ■ M.A.

PLANEJAR

“Não ter tempo” virou desculpa de quem é desorganizado, alfinetam especialistas; use o relógio a seu favor
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PLANEJE-SE Dicas para organizar melhor seu tempo

TAREFAS 

TEMPO

REUNIÕES

DESLOCAMENTO

Faça uma lista com ordem de importância 
e urgência e delegue atividadesFELICIDADE

É importante 
e é urgente. 
Reserve 
tempo para 
fazer o que 
gosta e para 
atividades 
físicas 

Fuja de armadilhas 
de ladrões do 
tempo, como MSN, 
e-mails que não 
são prioridade
e telefonemas

Faça por assunto e 
leve os tópicos para 
manter o foco

Evite encontros 
em horários
de pico do 
trânsito — prefira 
reuniões por 
Skype ou 
videoconferência

Fonte: Gilberto Guimarães
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 mar. 2012, Primeiro Caderno, p.34




