
Quem chega atrasado a uma
reunião com o presidente da São
Paulo Alpargatas, Márcio Luiz Si-
mões Utsch, acaba tendo prejuí-
zo. O chefe não perdoa. Os lan-
terninhas lá pagam multa do
próprio bolso. O valor cobrado é
simbólico. No geral, varia entre
R$ 10,00 e R$ 15,00. Será propor-
cional aos minutos de atraso e
ao cargo ocupado. "Ganha mais,
paga mais", sentencia o executi-
vo. Para ele, reunião tem hora
para começar e ponto final. Com
essa medida, está tentando re-
duzir o tempo gasto nos encon-
tros semanais da diretoria.

Constituídas para oxigenar
idéias, estabelecer estratégias e fa-
zer circular as informações dentro
das companhias, se não forem
bem planejadas, as reuniões aca-
bam consumindo tempo demais
de quem trabalha. E o que pode-
ria ser um bom momento de re-
flexão coletiva, sem gerenciamen-
to, pode transformar-se em um
grande desperdício de energia.

Roberto Setúbal, presidente do
banco Itaú, começa o ano com 60%
de sua agenda comprometida com
reuniões. Isso sem contar as cha-
madas "conference call" (reuniões
por telefone) para acompanhar os
negócios em Portugal e na Argen-
tina. "Se não for muito disciplina-
do com horários, elas acabam
sendo improdutivas", diz. No
Itaú, os encontros têm hora para
certa para começar e terminar.
Cada reunião dura no máximo
duas horas. Nunca mais que isso.

A primeira medida para não se
atolar numa infinidade de reu-
niões, na opinião de Firmin Antô-
nio, presidente da Accor, é verificar
a sua real necessidade. "Antes de
convocar uma, melhor analisar se
é um tema que vale a pena mesmo
ser discutido", diz. Se for realmente
necessária, o segundo passo é uma
boa organização prévia para evitar
equívocos no seu desenrolar.

"Sempre faço uma pauta prévia
e sigo um roteiro determinado",
conta Eloi Bosio, diretor-presiden-
te do Ache Laboratórios Farmacêu-
ticos. "Com isso, é possível realizar
uma reunião mais objetiva". Às ve-
zes, ele diz que esse rigor é com-

pensado com certa flexibilidade
para que as pessoas possam discu-
tir assuntos relacionados ao tema
geral. Outra preocupação é com a
disposição física das pessoas. No
Ache, os encontros acontecem em
mesas com formato de "u" para
que todos possam se enxergar. "Is-
so facilita a comunicação", conta.

Quem convoca a reunião será o
responsável para que todo o pro-
cesso aconteça de forma eficiente e
sem traumas. Ele apresentará as
pessoas, escolherá um coordena-
dor, um redator, assim por diante.
"Será o gerente que garantirá que
todos saiam satisfeitos no final",
diz Nida Violante, idealizadora do
curso a distância "reuniões efica-
zes" do Ibmec São Paulo. A respon-
sabilidade do organizador começa
já na convocação. É necessário sa-
ber quem deverá de fato estar pre-
sente, dependendo do assunto es-
colhido. Ele também deverá co-
nhecer o perfil de cada participan-
te. "O coordenador precisará disso
para acionar as pessoas certas no
melhor momento", diz.

"O importante é colocar numa
reunião somente quem tem con-

"0 importante é
convocar só quem tem
contribuições para dar",
diz Antônio Maciel
Neto, presidente da
Ford na América do Sul

tribuições para dar", diz Antônio
Maciel Neto, presidente da Ford na
América do Sul. Sua receita de su-
cesso inclui ainda controlar a du-
ração e dizer logo no início o obje-
tivo do encontro. Miguel Sampol
Pou, diretor-geral da Klabin, con-
corda e acrescenta: "É preciso dei-
xar claro o que se quer, mas tam-
bém é preciso sair com uma ação a
ser tomada". Na Klabin, segundo
Pou, toda reunião resulta necessa-
riamente em uma medida a ser
adotada. "Ou há decisão ou um de-
ver de casa para as pessoas", diz.
Como comanda 17 fábricas no
país, ele costuma fazer quatro reu-

niões diárias, muitas por vídeo ou
teleconferência (via telefone).

O fato de estarem acostuma-
dos a enfrentar essa maratona de
reuniões diariamente faz com
que muitos executivos estabele-
çam regras próprias de eficiên-
cia. Manoel Amorim, quando es-
tava no comando da Telesp/Tele-
fônica, por exemplo, proibiu o
uso de mais de oito slides nas
apresentações em "power point"
(projetadas do computador). "Ti-
nha gente que usava dezenas de-
las e achava isso o máximo", diz.
"Quem não consegue dizer tudo
que precisa em oito lâminas é
porque que não tem poder de
síntese, não sabe separar o que é
realmente importante", acredita.

Na Microsoft, o presidente Emí-
lio Umeoka definiu que ninguém
pode atender o celular durante
uma reunião. Também criou a
função do "time keeper", uma
pessoa responsável por acompa-
nhar o horário de início e fim es-
tabelecidos. Ela também alertará
quando o ritmo estiver correndo
fora do compasso ideal. "Começa-
mos sempre com os assuntos pen-
dentes do encontro anterior e saí-
mos com uma lista de missões
que deverão ser cumpridas até a
próxima reunião", explica.

Além do tempo de exposição
cronometrado (vinte minutos no
máximo para cada um), nas reu-
niões do Unibanco AIG Seguros, o
diretor-presidente José Castro de
Araújo Rudge não permite a dis-
cussão de questões polêmicas ou
fora da pauta. Segundo ele, isso
não acontece em nenhuma hipó-
tese. Exceções não são abertas nem
em momentos de crise. "Assuntos
do dia-a-dia são resolvidos no mo-
mento que surgem", justifica.

Jorge Gerdau Johannpeter, pre-
sidente do grupo Gerdau, também
gosta de separar as coisas. Ele
agenda suas reuniões normais
com até um ano de antecedência.
A regra só ê quebrada em casos ex-
cepcionais, quando a urgência de
um assunto exige um encontro fo-
ra desse roteiro. "Temos uma disci-
plina muito bem estabelecida",
diz. A periodicidade varia de acor-
do com o grupo de executivos en-
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volvido mas, no geral, são sema-
nais, quinzenais ou mensais.

Na Companhia Vale do Rio Do-
ce o processo ê inverso, segundo
o presidente Roger Agnelli. "Aqui
todos os diretores trabalham na
mesma sala, assim não perdemos
tempo e as reuniões acontecem
sem a necessidade de agenda-
mento", diz. A única reunião
mais formal, com pauta pré-defi-
nida é a da diretoria, que aconte-
ce semanalmente. Na Perdigão, o
diretor-presidente Nildemar Sec-
ches adota uma política seme-
lhante. Temas diversos são discu-
tidos no esquema "portas aber-
tas". Para ele isso significa: "Mar-
ca e vem". A formalidade
permanece nos encontros da di-
retoria, do conselho de adminis-
tração e comitês. "Esses encon-
tros servem para discutir ques-
tões estruturais da empresa".

O estilo de reunião costuma va-
riar segundo o seu propósito. As
de trabalho ou operacionais cos-
tumam ser breves, assim como as
informativas. As mais longas,
quase sempre, são as que versam
sobre temas estratégicos. Mesmo
se tratando delas, o tempo deve
ser limitado, segundo Nida Vio-
lante. "Duas horas no máximo",
diz. "Depois disso, ela se tornará
improdutiva". Segundo a espe-
cialista, o ideal quando o tema
exige mais tempo de análise é
realizar intervalos a cada uma ho-
ra e vinte minutos para todos re-
carregarem as baterias.

José Carlos Grubisich, presiden-
te da Braskem, diz não ter uma cul-
tura de reuniões curtas na compa-
nhia. "Os negócios hoje ficaram
muito complexos, vivemos em um
ambiente de alta volatilidade, en-
tão imaginar que as pessoas sozi-
nhas têm toda a verdade por co-
nhecimento é uma simplificação
muito grande", diz. "Se você não dá
às pessoas o espaço necessário pa-
ra entender suas opiniões e a partir
do debate deixa surgir novas
idéias, perderá uma parte muito ri-
ca do processo". Para ele, não ê pos-
sível nesse contexto pensar em fa-
zer uma reunião em 15 minutos.

As reuniões seguem um ciclo,
segundo Grubisich. Num primei-

ro momento, as discussões são fei-
tas a partir das convicções de cada
um. Só depois do debate, quando
todos foram ouvidos, é que surge
uma segunda camada de opi-
niões. "É quando o conhecimento
coletivo aflora. Se você pára no
primeiro ciclo, onde cada um diz
o que acha, perderá uma parte
importante do processo criativo".

Nas reuniões da Gradiente, o
presidente Eugênio Staub conta
que todos são estimulados a falar.
"A empresa é extremamente de-
mocrática na discussão de alter-
nativas, políticas, estratégias e tá-
ticas. Vence sempre a melhor
idéia, que muitas vezes não é a
minha", diz. Na Energias do Brasil,
o presidente Antônio Martins da
Costa conta que lá também todas
as decisões são colegiadas. 'Tenho
uma visão clara do que quero,
mas dentro dela há flexibilidade
para mudanças", diz. Ele costuma
ouvir bastante os companheiros
de equipe e para isso faz reuniões
com esse grupo diariamente.

No Wal-Mart, o presidente Vi-
cente Trius também promove to-
das as manhãs encontros com as

"Os executivos precisam
ter acesso à base para
saber o que realmente
está acontecendo", diz
Rogério Oliveira,
presidente da IBM

equipes para discutir os assuntos
do dia. Internamente, elas são
chamadas de "reuniões de piso".
Trius ê um grande adepto das
pesquisas internas. Gosta de mo-
nitorar de perto o ânimo de seus
funcionários. Faz avaliações de
360° e todos os tipos de análises
psicológicas de liderança para
conhecer os pontos fracos e for-
tes do grupo. Ele acredita que es-
ses encontros diários ajudam a
medir a temperatura do time.

Rogério Oliveira, presidente da
IBM, também acredita que as reu-
niões são fundamentais para que
as informações da ponta cheguem

até o primeiro escalão da compa-
nhia. Ele defende o encontro entre
diretores e funcionários de dife-
rentes níveis e setores. "Os executi-
vos precisam ter acesso à base para
saber o que realmente está aconte-
cendo na empresa", diz. "Não acho
que os encontros devam envolver
sempre um mesmo grupo restri-
to". Na IBM, ele organiza a cada três
meses os chamados "town mee-
tings", encontros com cerca de 200
pessoas, de vários cargos, com as
quais não têm contato no dia-a-
dia. "Assim, mesmo quem não tem
um nível hierárquico alto pode ex-
por suas idéias", diz. Trimestral-
mente, participa ainda de outra
reunião chamada "think toge-
ther". Esta ê restrita a executivos e
líderes. O objetivo é discutir
questões chave da companhia.
No geral, ele enfrenta mais de se-
te horas de encontros por sema-
na. "Sou crítico do excesso de reu-
niões, mas lugar sem reunião não
tem decisão compartilhada", diz.

Bernardo Hees, presidente da
ALL, endossa a opinião de que de-
cisões tomadas em reuniões são
mais democráticas. Só que para
funcionar, acha necessário definir
responsabilidades. "No nosso ca-
so, ela pode ter vários donos, ca-
da um responde por um trecho",
diz. "Muitas vezes sou dono de
um tema e cabe a mim trazer a
pauta". Adilson Antônio Primo,
presidente da Siemens Mercosul,
acredita que o segredo para ter
reuniões mais produtivas é nun-
ca ter mais de dez pessoas na sala.
Na empresa, os encontros de di-
retoria têm apenas seis partici-
pantes. "Adotamos a padroniza-
ção das apresentações e tenta-
mos ser bem focados", conta.

"As reuniões demoram menos e
funcionam melhor quando se res-
peita todos os envolvidos", diz Ni-
da Violante. Segundo ela, o bom
ouvinte observa quando o outro
fala e não interrompe com per-
guntas. Espera a vez. Pensa bem no
que irá dizer. "O problema é que as
pessoas querem competir, mostrar
que sabem mais que as outras e
acabam se atropelando", diz. Desse
jeito, ninguém se entende. Quem
sai perdendo, é a empresa.
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