
Estou cheio de reuniões! 
Fabiana Ribeiro  
 
Tem gente que diz que, entre uma reunião de trabalho e outra, consegue produzir. Exageros à 
parte, a frase faz sentido num cenário que impõe — devido à maior integração entre as áreas das 
empresas — encontros de negócios cada vez mais freqüentes. E que parecem sem fim. Como o 
que deixou o presidente Lula e seus ministros trancados numa sala por 13 horas na semana 
retrasada. Que as reuniões são necessárias é fato. Mas como torná-las produtivas? Especialistas 
respondem que planejar o que será discutido, concentrar-se no tema da reunião e ficar atento ao 
relógio são cuidados que têm efeito sobre a produtividade. Tudo bem, vale um ou outro 
comentário sobre o filme do momento. Só que evitando exageros.  
 
Segundo Américo Pinto, gerente da Deloitte Touche Tohmatsu, o maior rival da reunião é o relógio 
— as pessoas não têm tempo a perder, mas são sempre convocadas para uma reunião ali, outra 
acolá... Então, diz ele, o profissional precisa se organizar. Deve listar os pontos que vale a pena 
discutir em conjunto, deixando para outra hora assuntos menos importantes e temas operacionais 
que pode tratar com seu chefe ou com colegas de outros departamentos. Tudo isso para que uma 
reunião dure, no máximo, duas horas:  
 
— Tendo esses critérios em mente, o profissional vai poder tirar mais proveito das reuniões. 
Afinal, as pessoas vão começando a se dispersar, as conversas paralelas começam a surgir e os 
assuntos tendem a sair do objetivo inicial.  
 
Atento a isso, Marcelo Politi, diretor de operações do Hard Rock Cafe, tem um método para 
realizar as reuniões da empresa. Cada uma delas é dividida por assunto (pessoas, vendas e 
custos), tem um responsável pelo controle do tempo (olha a hora, gente) e outro pelo andamento 
da discussão (não saia do tema, companheiro):  
 
— Questão fora da pauta fica para o fim do encontro. No caso de reuniões fora da agenda, fico de 
pé para que ela não se estenda. Só me sento quando for algo importante.  
 
Reunião importante? Isso não existe, diz o consultor americano Scott Snair, que é definitivamente 
contra as discussões em grupo. E no seu livro “Chega de reunião! — Menos conversa, mais ação”, 
que acaba de ser lançado pela Editora Campus, o especialista afirma que reuniões de trabalho não 
trazem resultado algum: apenas consomem um tempo que, acredita, poderia ser mais bem 
usado.  
 
— Imagine uma reunião com dez pessoas. Se cada uma resolver falar por cinco minutos, essa 
reunião vai demorar, no mínimo, 50 minutos. Sou a favor de uma administração mais individual, 
em que o profissional chama outro colega para conversar. Mais que isso, não se ganha nada 
conversando com duas pessoas ao mesmo tempo — disse Snair em entrevista ao GLOBO.  
 
Para Joaquim Sousa Correia, diretor de Recursos Humanos da Embratel, reuniões são 
importantes, sim. O que ele combate é o excesso delas. Principalmente quando elas vêm com 
atraso e não têm horário definido para terminar.  
 
— O dia em que não tenho reunião é muito produtivo. Posso visitar áreas, circular pela empresa. 
Por isso, tento trocar as reuniões por uma conversa com cada funcionário. Mas não há como fugir 
delas e nem como negar sua importância. Esses contatos servem para discutir assuntos e propor 
soluções, além de serem importantes porque provocam a troca de idéias e aproximam 
profissionais de diferentes áreas da empresa.  
 
Adolfo Fernandes, gerente do Centro de Desenvolvimento Empresarial (CDE) do Senac/Rio, 
acrescenta que uma reunião não deve ser confundida com uma assembléia. Ou seja, é preciso 
identificar as pessoas que realmente fazem diferença na roda:  



 
— Não há por que uma pessoa entrar e sair de uma reunião sem dar uma opinião. Se ela não fala 
nada, é porque não deveria estar ali e poderia estar produzindo fora dali. 
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