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Saber gerenciar o tempo é um dos desafios encontrados pelos executivos que ocupam cargos de 
liderança. Além de desempenhar papéis específicos em uma empresa, o líder precisa estar 
preparado para adequar a demanda dos negócios à realidade de trabalho de sua equipe.  
 
Fatores como a centralização das informações em uma agenda única, a definição de prioridades 
diárias e o simples fato de saber dizer “não” já fazem parte da rotina dos executivos, que passam 
por treinamentos de gerenciamento de tempo. Ane Araújo, sócia diretora da Marcondes & 
Consultores Associados , reforça que o bom gerenciamento das atividades afeta de forma direta o 
desempenho do profissional. “Quando o executivo entende que é dono do seu tempo e encontra 
caminhos para melhor administrá-lo, a sua auto-estima aumenta”, avalia.  
 
Segundo a consultora, alguns impactos da cultura brasileira interferem diretamente no bom 
aproveitamento do tempo. “Como o brasileiro tem receio de desapontar o outro, é comum ouvir 
um indivíduo afirmar que o colega está intimado a realizar tal tarefa. É este tipo de fala que limita 
a objetividade, que, por conseqüência, demanda mais tempo de seus interlocutores”, explica.  
Paulo Kretly, presidente da consultoria FranklinCovey , aposta na centralização das atividades 
diárias em uma única agenda como ferramenta para o bom gerenciamento de tempo. “Além do 
calendário, a agenda deve ter espaço para anotações gerais e contatos. O indivíduo gasta em 
média 30 minutos do seu dia em busca das informações que anotou em diferentes lugares”, 
afirma.  
 
De acordo com Mônica Vasconcelos, analista sênior de Recursos Humanos da White Martins , o 
investimento em treinamento de gestão de tempo gerou impactos positivos na promoção da 
qualidade de vida. “Os funcionários que participaram do treinamento não prolongam mais sua 
jornada de trabalho e conseguem reservar mais tempo para suas atividades pessoais”, diz.  
 
Há cerca de um ano, a White Martins ofereceu o programa de gerenciamento de tempo para 162 
dos 600 funcionários da empresa na Região Norte e Nordeste. “A resposta foi tão positiva que, no 
prazo de um ano, conseguimos expandir esta ação para todas as regiões do País”, comenta.  
 
A analista explica que o treinamento consiste em uma ação de conscientização que dura em 
média dois dias e contém atividades que têm como base a organização e o planejamento. 
“Quando estão realizando tarefas importantes, os funcionários já delegam funções aos colegas e 
não atendem outras demandas neste período. Há uma prática concreta de definição de 
prioridades”, diz. Segundo Vasconcelos, em aproximadamente 15 dias os impactos da prática do 
treinamento já são sentidos. “Não é preciso fazer uma manutenção do treinamento, pois, ao 
sentirem melhorias na organização de seu tempo, os gestores acabam mudando seus hábitos 
naturalmente e transmitindo-os a seus colegas de trabalho”, avalia. 
 
Fernanda Bergoudian, consultora interna de treinamento da Monsanto , conta que a centralização 
das informações trouxe resultados positivos para os executivos da empresa, que em 2004 inseriu 
o gerenciamento do tempo na sua política de treinamento para todos níveis hierárquicos “O 
colaborador realiza uma auto-avaliação e, se julgar necessário, pode solicitar de seu líder a 
participação em um treinamento que tem um dia de duração”, conta. A consultora ressalta que a 
diferenciação da importância e da urgência das atividades é o ponto do treinamento que mais 
gera resultados.  
 
Negociação de prazos 
 
Alberto Mistrello, diretor comercial da Schering-Plough , empresa que conta hoje com 1.200 
funcionários, aplicou há um ano e meio o treinamento de gerenciamento de tempo a 200 
executivos que ocupam cargos de liderança. “O principal resultado foi a diminuição de estresse 
decorrente do incentivo à negociação dos prazos”, conta.  



O diretor explica que o treinamento mostrou aos gestores que a realidade deve sempre ser 
compartilhada com os colegas de trabalho.  
 
O estresse é apontado por Mistrello como a principal causa do mau gerenciamento de atividades. 
“Damos liberdade aos funcionários, que, além de compartilhar sua realidade, se sentem à vontade 
para apontar sugestões e interagir com seus líderes”, diz.  
 
Qualidade de vida 
 
Regina Costa, gerente de Recursos Humanos da Firmenich , aplicou o treinamento inicial de 
gerenciamento de tempo há dois anos e meio e hoje este faz parte da gestão global da empresa. 
“Começamos esta prática no Brasil e há cerca de um ano o gerenciamento de tempo já é tópico 
obrigatório para o treinamento de líderes de todos os países em que a Firmenich está presente”, 
compartilha.  
 
A gerente explica que 90 % dos funcionários que participam do treinamento adotam a 
metodologia em seus hábitos. O programa da empresa é baseado na flexibilização da negociação 
de prazos e organização das atividades a médio e longo prazo. “Dos funcionários que atuam como 
técnicos de laboratórios aos diretores da empresa, todos afirmaram ter mais tempo para suas 
atividades pessoais, pois agora conseguem aliar o tempo dedicado à vida profissional à sua vida 
pessoal ”, diz. 
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