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Mais complicado do que administrar informação - ou tecnologia da informação - é administrar 
tempo. Desde que foram alçados à posição executiva, CIOs são obrigados a gerenciar uma 
lista enorme de tarefas, com os mais diferentes pesos. Acostumados, em sua maioria, a dar 
atenção a projetos técnicos, muitos profissionais acabam deixando de lado tarefas para as 
quais teriam de dar especial atenção.  
 
Segundo pesquisa realizada pelo IDC, em parceria com o Instituto Sem Fronteiras e a 
SUCESU, com 396 CIOs brasileiros, apenas 19% de seu tempo é gasto com inovação e 
estratégia, no caso de grandes empresas. "O problema é que, em médio prazo, isso será 
prejudicial a ele", comenta Mauro Peres, analista do instituto. 
 
De acordo com o levantamento, 14% da jornada de trabalho de CIOs de grandes empresas é 
gasto em reuniões com a alta direção e com os chamados pares, das áreas de negócios. Os 
outros 67% do tempo são gastos com gerenciamento de contrato, atendimento a 
fornecedores, gerenciamento de funcionários, questões administrativas e treinamento.  
 
A vida dos gestores de tecnologia de pequenas e médias empresas não é muito diferente. Tais 
profissionais gastam, em média, 18% de seu tempo com inovação; 12% em reuniões da alta 
direção e os restantes 70% com gerenciamento de contrato, relacionamento com fornecedores 
e afins. "Depois da redução de orçamentos dos últimos anos, os CIOs estão com sua auto-
estima em baixa", avalia Peres. Na opinião do analista, 50% do tempo de um diretor de 
tecnologia deveria ser gasto com inovação e reuniões com diretoria. "Para quem veio de TI, é 
difícil delegar projetos e se impor, ainda mais nessa fase", argumenta. Para Peres, diretores 
que vieram de outras áreas, em geral, têm maior facilidade em delegar e se impor quando o 
assunto não é prioritário. 
 
O CIO mundial da Bunge, Roberto Busato, é um exemplo. Ele já dirigiu divisões de negócios na 
Bunge Alimentos e na Bunge Fertilizantes. Hoje, divide seu tempo entre a matriz, nos Estados 
Unidos, e o escritório em São Paulo. "Cerca de 33% do meu tempo é pensamento estratégico. 
E isso é o mínimo", afirma Busato. O restante da jornada de trabalho ele divide igualmente 
entre a integração entre pessoas e execução de projetos. 
 
Em termos práticos, Busato passa 15 dias do mês nos Estados Unidos e 15 dias no Brasil. 
Durante os vôos, aproveita para ler e preparar relatórios. Seu principal desafio hoje é manter o 
foco na execução de projetos. "A disciplina da execução é fundamental na equipe", comenta. 
Outros pontos fundamentais na melhor utilização do tempo são: ter a disciplina de se 
distanciar do dia-a-dia, entender, de fato, o planejamento estratégico da companhia, e 
aprender a conhecer a velocidade das pessoas, dos grupos. "A velocidade pessoal não 
necessariamente é a velocidade do grupo. Por isso, é preciso adaptar o tempo", acredita o 
executivo. 
 
Para o CIO do Grupo Santander Banespa, Pedro Paulo Cunha, administrar seu tempo não é 
definitivamente missão das mais fáceis. Embora seu cargo demande a constante tomada de 
decisões importantes para a organização, Cunha conta que não gasta sequer 10% de seu 
tempo com questões nobres. Os principais vilões do relógio, segundo ele, são as enxurradas 
de reuniões e os milhares de e-mails sem nenhum propósito. "As reuniões são muito mal 
utilizadas. Tem muita gente para conversar sobre pautas vagas demais", alfineta o executivo. 
"Sou um crítico de reuniões sem estrutura. Se não há pauta, nem um assunto específico a ser 
tratado, não há razão para convocar uma reunião." 
 
Cunha gasta cerca de 85% de seu tempo em reuniões de todas as espécies -envolvendo de 
alto-executivos a encontros com sua equipe, clientes e fornecedores. E isso porque o executivo 
faz reuniões semanais com sua equipe e não recebe mais fornecedores a menos que sejam 
estratégicos para o seu negócio. "Encontros com fornecedores só acontecem quando eu os 
peço. Não recebo mais ninguém porque 90% dos que solicitavam reuniões não tinham nada a 
dizer. Há muito fornecedores antiéticos e insistentes", revela. 



 
Sobre o correio eletrônico, o CIO do Santander Banespa diz que 99% das pessoas não o sabe 
utilizar. "O e-mail deixou de ser uma ferramenta de comunicação para se transformar em 
ferramenta de divulgação, proteção e geração de confusões", diz. "Descontando-se os spams, 
recebo diariamente entre 300 e 400 e-mails. Desses, apenas cinco são aproveitáveis", 
exagera. Para Cunha, os problemas têm de ser resolvidos nos níveis corretos. Ou seja, 
problemas do dia-a-dia não podem chegar até ele. Mesmo que seja por e-mail. 
 
Fernando Henrique da Silveira Neto, consultor especializado em gestão de tempo, concorda 
quando o assunto é o mau uso do e-mail. Segundo ele, os profissionais não abrem a porta de 
seus superiores sem bater ou ser chamado, nem telefonam na casa dos outros depois das 22h, 
exceto em caso de emergência ou morte, por exemplo. Mas essa ética não se estende ao uso 
do e-mail. "O diretor está copiado em todas as mensagens, independentemente de sua 
relevância", afirma. 
 
Neto também destaca a importância de delegar tarefas. "É uma maneira de tirar do caminho 
questões que consomem muito tempo. No entanto, é preciso ter em mente que delegar 
missões envolve o binômio ?confiança e capacidade?", explica. O consultor diz também que é 
fundamental que o CIO entenda exatamente qual é a capacidade de seu funcionário e até onde 
ele é realmente autônomo. E se houver qualquer desconfiança em relação ao profissional, o 
diretor não deve nem pensar em delegar a ele qualquer tarefa. 
 
Para Neto, reuniões periódicas para a motivação e acompanhamento das ações da equipe 
também facilitam a gestão do tempo do executivo. "É uma maneira de evitar a perda de 
produtividade e problemas futuros", comenta o consultor. "Por vezes, é interessante ouvir um 
desabafo pessoal do funcionário. Ele pode estar apenas precisando de um tempo para respirar 
e não ouvi-lo pode resultar em improdutividade." 
 
Faça suas horas render mais 
 
1. Avalie a real necessidade de sua participação antes de ir a uma reunião  
2. Trate as reuniões como um processo, com início, meio e fim. E não aproveite o encontro 
para discutir temas além do estabelecido em pauta  
3. Faça reuniões periódicas com sua equipe  
4. Evite levar trabalho para casa, garantindo a distinção entre sua vida pessoal e a profissional  
5. Garanta tempo para manter-se atualizado e participar de encontros de profissionais do seu 
mercado  
6. Independente da hierarquia, respeite a agenda de seus colegas de trabalho. Não desmarque 
nem marque reuniões em cima da hora, a menos que seja imprescindível 
7. Observe a velocidade dos grupos com os quais você interage e encontre brechas para 
melhorar o seu ritmo 
8. Deixe o seu endereço de e-mail em sua mensagem na secretária eletrônica 
9. Estabeleça pequenas rotinas para o seu dia-a-dia e utilize sua agenda também para tarefas 
menores 
10. Aproveite o tempo em aeroportos e traslados para colocar os papéis em ordem. 
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