
Em tempos de grande agilidade 
tecnológica, fácil acesso a todo 
tipo de informação e muita di
ficuldade em transformar infor
mação em conhecimento, vemos 
muitos profissionais se perdendo 
entre antigas práticas e novos 
conceitos de gestão. 

A exigência por relatórios que 
não são lidos, indicadores que 
nada traduzem, planilhas de 
acompanhamento que são pre
enchidas após o fechamento do 
período e por isso com nada con
tribuem, a utilização de ferramen
tas sofisticadas que tomam tempo 
e dinheiro das empresas e, muitas 
vezes, não são relevantes para o 
processo de tomada de decisão, 
tudo isso nos leva a um desgaste 
físico e mental mais significativo 
do que podemos avaliar. 

O mundo corporativo, e aqui 
incluímos toda e qualquer em
presa em atividade, deveria va
lorizar a busca pela paz. Já dizia 
Buda: "A paz vem de dentro de 
você mesmo. Não a procure à sua 
volta". Mas como estar em paz 
com tantas cobranças, pressões, 
prazos, resultados? Já não seria 
hora de buscarmos soluções mais 
simples através de ferramentas e 
processos mais objetivos e trans
parentes? Não deveríamos fazer 

melhor uso da tecnologia para 
finalmente termos tempo para 
simplesmente pensar? 

Quantas vezes terminamos um 
dia de trabalho sem conseguir 
avaliar o que fizemos, por que 
fizemos, se poderíamos ter feito 
melhor? Quantas vezes termina
mos o dia e nem sequer nos lem
bramos do que fizemos? 

São tantas as decisões a serem to
madas, são tantas as interrupções, 
são tantas demandas, que não há 
como manter aquela agenda pre
viamente planejada. Perdemos o 
domínio sobre nosso tempo e isso 
nos incomoda imensamente. 

O pior, ou melhor, é que essa 
é uma realidade mundial já com
provada por Mintzberg em seus 
estudos sobre management ao 
redor do mundo. As interrup
ções que, vezes sem conta, tiram 
nosso foco do assunto por nós 
determinado como prioritário 
são inerentes à posição do gestor, 
daquele cujas decisões determi
nam o desenrolar das atividades 
dentro da organização ao longo 
do dia. Precisamos buscar o equi
líbrio em pleno movimento, e é 
esse o grande desafio. 

Para alguns, é difícil entender 
que, se todos estiverem em paz, a 
empresa caminhará de forma mais 

harmônica, consequentemente 
conquistando melhores resulta
dos, transformando-se em um lo
cal prazeroso para se trabalhar e 
se colocando sempre no caminho 
virtuoso do crescimento. Mas há 
aqueles, à frente de seu tempo, 
que já entenderam que o caminho 
para essa busca da PAZ interior 
é um caminho a ser trilhado con
vertendo o complexo em simples 
e tornando o processo de gestão 
mais leve tanto para os gestores 
como para suas equipes. 
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Text Box
Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 35, n. 311, p. 34, maio 2012.




