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Saber como administrar o tempo gasto no trabalho constitui uma importante ferramenta. 
 
Para preservar a concentração no trabalho, profissional deve estar sempre motivado.  
Os profissionais produtivos são o principal patrimônio de uma estrutura organizacional. Como as 
empresas vivem daquilo que produzem, o bom rendimento do funcionário é essencial à saúde 
financeira das organizações. Além disso, a produtividade é um dos principais componentes da 
empregabilidade. Mas como é possível manter-se produtivo num momento de crise em que o 
salário, os problemas pessoais e a insatisfação no emprego conspiram contra a concentração? 
 
Saber como administrar o tempo gasto no trabalho também constitui uma importante ferramenta 
de produtividade. Para tirar o melhor proveito possível do tempo, é essencial estabelecer 
prioridades na execução das tarefas, manter a concentração e saber lidar com interrupções e 
pausas. Como exemplo, temos uma pesquisa realizada por uma empresa multinacional do setor 
químico, que detectou que a realização de muitas reuniões na empresa, na maioria das vezes 
desnecessárias, tem relação direta com a queda de rendimento dos empregados. Outro fator que 
prejudica a produtividade é a leitura e o envio de e-mails pessoais, o acesso demasiado à Internet 
e eventuais atrasos, ainda que pequenos. O funcionário deve aprender a administrar seu tempo e 
ter compromisso com a empresa e seus clientes. 
 
As organizações também devem oferecer ferramentas para estimular o bom rendimento de seus 
empregados. A produtividade está diretamente ligada à motivação dos funcionários, pois o 
profissional desmotivado fica disperso, não se concentra e pode não realizar uma tarefa com 
precisão e conteúdo.  
 
Programas de benefícios e remuneração variável geralmente são poderosas ferramentas utilizadas 
pelas organizações para motivar os funcionários. 
 
Concentração 
 
Mas nada pode tirar mais a atenção e energia que deveriam ser dedicadas ao trabalho do que os 
problemas pessoais e familiares, a dificuldade de interação com a chefia, o medo de perder o 
emprego devido à crise econômica e o trabalho em excesso. Por isso, os consultores de Recursos 
Humanos garantem que é fundamental que o profissional cuide de sua vida pessoal e emocional, 
da saúde, da condição física e também procura desenvolver um relacionamento interpessoal, 
construtivo na empresa. Um alerta é para que as empresas tomem cuidado de exigir de seus 
empregados produtividade na medida certa.  
 
As organizações devem evitar que os profissionais trabalhem fora do horário de expediente para 
não prejudicar a sua qualidade de vida. O equilíbrio emocional e também na vida pessoal é 
fundamental para que o funcionário realize um trabalho produtivo. 
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