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Administrar bem o tempo gera maior produtividade profissional, e todo executivo sabe disso. Mas 
a produtividade conseguida com essa melhor administração do tempo não é responsabilidade 
apenas de gestores e executivos da empresa. Do presidente ao funcionário comum deve haver 
empenho para que ganhos reais possam ser alcançados. E como isso pode ser conseguido? Faça a 
si mesmo as perguntas a seguir: 
 
- O que é preciso para implantar uma nova mentalidade numa empresa? 
 
Antes de mais nada, é preciso acreditar que a organização pode gerar mais produtividade. As 
empresas podem promover palestras, cursos e treinamentos, mas resultados concretos só 
acontecerão se houver uma ampla conscientização sobre o assunto e o desejo de colher 
resultados em todos os níveis. A vontade de alguns poucos pode melhorar as coisas em 
determinadas áreas, mas não vai conseguir muito mais. O exemplo também é fundamental, 
especialmente se você está em uma posição em que é "dono" do tempo dos outros. 
 
- Existem crenças capazes de dificultar ou mesmo impedir que tais resultados acontaçam? 
 
Sim, como é visto nas frases abaixo: 
 
"Estar ativo significa ser produtivo". É preciso não confundir atividade com resultados. Existe uma 
ordem na Legião Estrangeira que ilustra bem isso: "em caso de dúvida, galope". Uma pergunta 
que a gente deve sempre se fazer é "toda essa atividade me leva a atingir que resultados?". 
Costumo dizer que se suor mostrasse competência, os malhadores e ginastas seriam sempre 
presidentes de empresas. 
 
"Mais disciplina significa menos liberdade". Isso não é verdadeiro. Uma agenda organizada e 
disciplina com os horários permite liberar sua cabeça coisas rotineiras e triviais, sobrando mais 
tempo para se desenvolver projetos de novos produtos e serviços, cuidar de clientes e pensar na 
família. 
 
"A vontade de realizar é grande, mas os obstáculos são maiores". 
 
Não aceite bloqueios vindos dos outros. Sim, dependemos das outras pessoas em nosso trabalho, 
mas não se pode esperar que as coisas venham de fora para dentro. Quem vê apenas obstáculos 
tem uma ótica de curto prazo. É claro que as coisas não são fáceis. Se fossem, você seria 
necessário? 
 
Primeiro passo. 
 
- Qual o primeiro passo de quem deseja mudar sua atitude em relação à vida e trabalho? 
 
Antes de mais nada, é preciso descobrir o valor que seu trabalho acrescenta ao que sua empresa 
produz. Por exemplo, ao perguntar a uma secretária o que ela está fazendo no momento, pode-se 
obter três tipos de resposta: 
 
- estou digitando um contrato  
- estou fazendo um trabalho que o meu chefe pediu  
- estou preparando um contrato que parece muito importante para nossa empresa.  
 
Além de mais profissional, a última resposta é mais participativa e sugere alguém mais afinado 
com a Empresa. É imprescindível que o funcionário encontre seu modelo de organização. É uma 
coisa muito pessoal e não deve obedecer a critérios rígidos. Muitas vezes percebemos que uma 
agenda funciona perfeitamente para uma pessoa, enquanto outra só consegue utilizá-la, no 
máximo, por algumas semanas e depois a deixa de lado. Talvez uma agenda diferente, mais 



personalizada, escolhida por ela mesma, ou um simples caderno de anotações funcionem mais 
adequadamente. 
 
- A eficiência e a realização rápida de tarefas trazem o fantasma do desemprego. Prolongar e 
complicar as tarefas parece mais um mecanismo de proteção pessoal e de garantia de emprego 
 
Como é visto esse comportamento tão comum? 
 
O grande desafio é se tornar produtivo nas pequenas coisas. Dizem que todo serviço mal feito tem 
que ser feito duas vezes, mas em muitos casos não haverá chances para a segunda vez. Assim, a 
demora em realizar uma tarefa tem também seu lado positivo se a pressa em fazê-lo 
comprometer o resultado. Quanto a se sentir ameaçado por estar sempre livre para novos 
trabalhos, o questionamento é simples: as empresas abrem mão de gente eficiente e produtiva? 
 
- O que é possível fazer objetivamente para colaborar com um programa de administração do 
tempo? 
 
Como envolver também as telefonistas, secretárias e auxiliares neste esforço? 
 
A telefonista é a primeira imagem da empresa. É o primeiro contato que as pessoas têm quando 
telefonam. Desnecessário dizer a importância de um bom trabalho.  
O atendimento rápido e eficiente é a melhor imagem que você pode passar de todos os serviços 
da empresa.  
Atenda sempre o telefone como se estivesse falando com um cliente em potencial.  
Lembre-se que o cliente está pagando pela ligação e a espera pode desestimulá-lo a realizar 
negócios.  
A telefonista deve manter-se atualizada com a mudança de ramais, promoções e mudanças, e 
refletir isso no seu atendimento.  
 
depois, para as secretárias... 
 
- Atender com presteza ao cliente. Transmitir o recado correto para poupar seu tempo e do 
gerente.  
- Orientar corretamente pessoas que por engano se dirigem ao seu departamento. Isso gera uma 
verdadeira corrente de economia.  
- Utilizar adequadamente os equipamentos à sua disposição.  
- Procurar fazer o trabalho uma só vez. Você economiza tempo, papel, ar-condicionado, luz e sua 
energia pessoal para o dia seguinte.  
- A competência deve ser medida pelo número de horas extras não feitas.  
para o auxiliar administrativo 
 
- Seja expert em informática: isso melhora a qualidade do seu serviço, poupa seu tempo e projeta 
sua imagem de eficácia.  
- Dar sugestões à chefia sobre: a) economia em compras e xerox. B) atitudes de maior rigor e 
eficiência nas cobranças externas e internas. C) atenção para a qualidade do material de 
fornecedores e prestadores de serviços.  
- Semp re planejar as tarefas. É importante gastar tempo antes para não ter que gastá-lo depois 
refazendo ou replanejando uma tarefa.  
- Estabelecer com as chefias qual a necessidade real de telefonemas, interrupções e relatórios.  
 
O texto parece simples demais? É isso mesmo, pois as grandes mudanças estão escondidas 
dentro de idéias corriqueiras, sabidas por nós, mas não praticadas. 
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