
Atrasos comprometem imagem do profissional 
 
 
Demorar a cumprir um prazo, chegar após o início de uma reunião importante, passar 
da hora e data marcada. Existem aqueles que fazem da impontualidade sua marca 
registrada. São os "atrasomaníacos", como denomina o consultor Alberto Alvarães, 
especialista em gestão de pessoas. Se, na vida pessoal, atrasos prejudicam, em 
âmbito profissional, podem comprometer não apenas a carreira do praticante, mas a 
reputação de toda a empresa. 
 
A impontualidade em cumprir prazos, sejam eles o horário de entrar na empresa, de 
chegar a compromissos profissionais ou mesmo entregar um projeto, pode ser tolerada 
se consistir em um fato isolado. No entanto, se a ação se repete, seu agente torna-se, 
na concepção de Alberto Alvarães, um "atrasomaníaco". 
 
O consultor dividiu a mania em três categorias: os desorganizados, os condicionados e 
os doentios. Os desorganizados são aqueles que, apesar de não terem a intenção de 
chegarem atrasados, o fazem por não conseguirem administrar seu tempo, prever 
riscos e contratempos. "São pessoas que vivem sob pressão ou se colocam desta 
forma", define o consultor.  
 
O segundo grupo, dos condicionados, corresponde aos conscientes, ou seja, aqueles 
que transgridem horários e datas propositalmente, com intuito de não serem rotulados 
como metódicos, sobretudo porque, na visão deles, os outros também não são 
pontuais.  
 
Segundo Alvarães esses casos são comuns em organizações cuja cultura é pouco rígida 
em relação horário. "Conheço empresas que vêm fazendo grandes investimentos na 
mudança desta cultura, pois já concluíram que ela pode ser prejudicial 
financeiramente, seja pela hora trabalhada que é desperdiçada, ou pelo tempo que se 
perde para reagir à concorrência", afirma ele.  
De fato, existem instituições que, para evitar que os atrasos representem uma 
realidade cotidiana, adotam postura que estimule o comprometimento de seus 
funcionários. De acordo com Eliane Faial, diretora superintendente da Faculdade CCAA, 
as empresas do grupo procuram dar o exemplo em pequenos aspectos. Por isso, os 
pagamentos são feitos em dia e os horários de intervalo, respeitados. "Aqui na 
empresa, religiosamente ao meio-dia, as luzes são apagadas e assim permanecem 
durante todo o horário de almoço. O mesmo ocorre ao final do expediente", 
exemplifica Eliane. 
 
casos mais doentios estão ligados à auto-afirmação  
O terceiro perfil do "atrasomaníaco" foi denominado por Alvarães como doentio. Como 
a própria palavra já diz, este é o caso mais sério e, segundo o consultor, envolve 
questões psicológicas ligadas ao domínio do poder e a necessidade de auto-afirmação. 
São pessoas que têm o atraso como uma forma de destaque e, normalmente, ocupam 
cargos elevados nas empresas. 
 
"Conheço o caso de um diretor de uma grande empresa que buscou tratamento 
psicológico a pedido da área de recursos humanos", ilustra Alvarães.  
 
Chegar atrasado uma vez é tolerável. Duas e até três, se o motivo for plausível, 
também passa. No entanto, desrespeitos freqüentes aos horários marcados agravam o 
problema. "Um atraso esporádico e devidamente justificado é natural e aceitável. 



Afinal, todos nós estamos sujeitos a situações inesperadas. O grande problema é 
quando a situação se torna constante", exprime Eliane, do Grupo CCAA.  
 
Questão detectada, o modo como o atraso é encarado depende da filosofia de cada 
empresa. Ao mesmo tempo em que há organizações rígidas com compromissos, outras 
podem ser mais flexíveis. Em muitos lugares do mundo, exceder o prazo estipulado em 
um minuto já representa falta de cuidado, mas, no Brasil, o não cumprimento do 
horário parece ter virado traço cultural.  
 
SIGG Switzerland se deu a partir de descendentes de alemães e dinamarqueses, povos 
estritamente rígidos. Edson Larsen, diretor de marketing da empresa, conta que teve 
que aprender a lidar com o estilo brasileiro.  
 
"Prezamos a pontualidade, mas não a impomos a ferro e fogo. Procuramos ser flexíveis 
e estabelecer uma relação de confiança, esperando que o funcionário se explique. Não 
trabalhamos com controle rígido", alega Larsen, acrescentando ainda que existem 
casos em que o profissional é excepcional, mas não consegue administrar o tempo.  
 
"Se for um atrasado crônico e excelente profissional, podemos tentar fazer um acordo. 
Entender o relógio biológico dele. Porém, esse tipo de acordo só se justifica quando a 
pessoa é crucial para a empresa", esclarece o diretor de marketing da SIGG 
Switzerland.  
 
Mesmo assim, Larsen admite que deve haver um limite em situações extremas. "Claro 
que os abusos não são bem-vindos. Primeiramente, porque ninguém é insubstituível. 
Depois, não posso colocar toda a equipe a perder por causa de uma pessoa. Alguém 
que se acha imprescindível deixa de ser se não fizer parte de um time", aponta ele, 
justificando que não se trata de rigidez absoluta, mas de uma medida preventiva.  
 
Para Cristian Parada, diretor da consultoria Wengamen Learning & Development, a 
tolerância para atrasos não deve existir, por mais competente que seja o funcionário. 
"Eu vejo este tipo de atitude como uma falta de respeito com os outros. Se a pessoa 
for competente, mas não consegue chegar na hora ou cumprir prazos, então, ela não é 
boa", declara ele, que considera uma empresa que admite atrasos como mal gerida. 
 
Parada, que já foi diretor de RH de grandes empresas, como a Compaq e a Bearing 
Point, acredita que um profissional, quando assume determinado compromisso, deve 
fazer de tudo para cumpri-lo, principalmente porque, hoje em dia, a informação circula 
praticamente em tempo real no mundo corporativo, mudando o sentido de atraso.  
 
"Como tudo funciona na base do imediatismo, um simples atraso na hora de cumprir 
um prazo pode colocar tudo a perder", analisa Parada, lembrando ainda que, com a 
evolução da tecnologia, empresas realizam reuniões virtuais entre pessoas de diversos 
países, sem espaço para atrasos. 
 
Em busca da pontualidade  
 
A maior dificuldade de quem não consegue cumprir prazos é administrar o tempo, o 
que, de acordo com o consultor Alberto Alvarães, é uma questão de estabelecer 
prioridades. Segundo o consultor, diretores, gerentes e supervisores não sabem qual a 
diferença entre os conceitos de urgência, importância e prioridade, fundamentais na 
administração do tempo.  
 



"A urgência e a importância funcionam como unidades de medida. A primeira "mede" o 
prazo que se tem para executar uma tarefa e a segunda, o quanto a tarefa contribui 
para atingir objetivos. A priorização das tarefas é a combinação entre importância e 
urgência", descreve.  
 
Deste modo, o que não é importante ou urgente tem prioridade baixa. Em seguida, 
vêm as tarefas de prioridade média, ou seja, aquelas que são urgentes, mas podem 
ser importantes ou não. "A idéia é livrar-se logo destas, pois o tempo deve ser 
dedicado às tarefas realmente prioritárias: as não urgentes, porém, importantes", 
ensina ele. 
 
Outro conselho, dado por Cristian Prada, da Wengamen Learning & Development, é 
não assumir compromissos se houver risco de não cumpri-los. Além disso, ele 
recomenda aos atrasados planejamento. "Normalmente, as pessoas não se planejam 
para cumprir prazos. Se ela percebe que não vai dar tempo, deve avisar antes do 
prazo. Não existe bom profissional que não cumpre prazos", alerta. 
 
Como lidar com atrasados  
 
Líderes de equipes e gestores de RH são os que mais sofrem com atrasos dos 
subordinados. A primeira dica para evitar desrespeito a horários e datas de 
compromissos é defini-los no ato da contratação. A indicação prévia dos compromissos 
não só estabelece limitações, como abre espaço para futuras cobranças.  
 
Havendo repetição de incidentes, as devidas providências devem ser tomadas, 
principalmente para não tornar o atraso um vício. "Quando a pessoa está entrando na 
empresa, vai perguntar o horário de trabalho. Se, um mês depois, o funcionário 
começa a chegar atrasado, ele será advertido", comenta Edson Larsen, da SIGG 
Switzerland, ressaltando a necessidade de fazer os empregados entenderem a 
importância de cumprir prazos.  
 
A continuidade de atrasos pode ter diferentes significados. Por um lado, pode indicar 
que o funcionário está com problemas pessoais ou até desmotivado. Por outro, 
desrespeito às regras da empresa. Para detectar ambos os casos, Larsen recomenda 
diálogos e observação.  
 
"Se o empregado estiver passando por dificuldades ou está desacreditado com o 
trabalho, tentamos reverter a situação. Porém, se percebemos que o atraso é 
proposital, a atitude é outra. Já tive um estagiário que, vez por outra, chegava tarde 
porque tinha ido à praia. Nas duas primeiras vezes, expliquei que isso era ruim. Na 
terceira situação, ele foi desligado", conta. 
 
Fonte:Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13 jan. 2006. Carreiras, p. B-8. 
 


