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RESUMO 

Pesquisa bibliografica de abordagem qualitativa sobre os efeitos do uso tempo na 
produtividade pessoal, descrevendo conceitos e ferramentas relevantes da literatura 
relacionados a gestao do tempo, expondo as gerac;oes, fases e a matriz da 
administrac;ao do tempo e estendendo o assunto para os mais frequentes 
desperdic;adores do tempo; como a delegac;ao de tarefas, descentralizadora de 
algumas responsabilidades pode funcionar e seus resultados, alem da melhor forma 
de distribuic;ao do tempo. Os posslveis efeitos do melhor uso do tempo e a qualidade 
de vida como ferramenta de energia e disposic;ao para realizac;ao de tarefas, a 
saude corporativa como ativo de valor para as empresas. Seguidos dos efeitos 
negativos do mau uso do tempo, estresse e slndromes relacionadas ao excesso de 
trabalho. 
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1 INTRODUCAO 

1.1 TEMA 

0 tempo e a produtividade pessoal. 

1.2 PROBLEMA 

Como a literatura analisa o uso do tempo em func;ao da produtividade 

pessoal? 

1.3 OBJETIVO GERAL 

Caracterizar atraves da literatura como os efeitos do uso do tempo podem 

influenciar a produtividade pessoal. 

1.4 OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Descrever os conceitos e variaveis relacionados a gestao pessoal do 

tempo; 

ldentificar os possiveis efeitos do melhor uso do tempo; 

ldentificar efeitos negativos do mau uso do tempo; 

Recomendar conceitos e instrumentos relacionados ao melhor uso do 

tempo orientados para a produtividade. 

1.5 METODOLOGIA 

0 trabalho visa descrever atraves de pesquisa bibliografica, o que existe de 

relevante sobre o tema; e abordar, de forma qualitativa, como o uso do tempo pode 

influenciar na produtividade pessoal. 
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1.6 JUSTIFICATIVA 

0 estudo sobre o uso do tempo e importante para o melhor aproveitamento 

desse recurso na vida das pessoas. Atraves da organiza<;ao das tarefas, 

compromissos e metas e possivel produzir mais e com mais qualidade, assim como 

aproveitar melhor os periodos de lazer. 

Desde as primeiras publica<;6es sobre o tema, no final do seculo XIX, ate os 

dias atuais, o mesmo nao foi inteiramente explorado, aprofundado. Alguns autores 

abordaram conceitualmente o assunto, assim como Stephen R Covey, Domenico de 

Masi, Rosiska Darcy de Oliveira. Muitos escreveram, nas ultimas decadas, no campo 

de metodos praticos de administra<;ao do tempo. No entanto, a grande maioria da 

popula<;ao ainda nao insere tais habitos na vida diaria. 

Nao planejar o tempo de maneira a melhor aproveita-lo pode trazer muitas 

consequencias ruins para cada individuo, assim como para as organiza<;oes. 

Pessoas tensas, estressadas, enfim, sem plenas condi<;oes de saude, produzem 

menos, tern seus relacionamentos familiares e pessoais em geral afetados. Causam 

prejuizos a saude e as empresas onde trabalham. 

Segundo Cristian Barbosa, em A Triade do Tempo, com raras exce<;oes, 

muitas das teorias desenvolvidas nao foram atualizadas para a realidade do mundo 

de hoje: nao dao a devida importancia a tecnologia e nao atendem as necessidades 

dos trabalhadores do conhecimento. 

Enfim, o planejamento do uso do tempo nao pode se transformar num fardo a 

mais para as pessoas, mas deve proporcionar maior produtividade pessoal, com 

boas condi<;oes de saude. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICO-EMPiRICA 

Muitos autores ja se referiram ao tema em questao, chamando o mesmo de 

administra<;ao do tempo, ou gerenciamento do tempo. Essa terminologia, porem nao 

e considerada a mais adequada, ja que nao e possivel administrar o tempo e sim as 

pessoas. As pessoas podem produzir mais no mesmo periodo de tempo, podem 

desenvolver competencias. 0 desempenho depende diretamente de urn conjunto de 

competencias, capacidades fisicas e metodol6gicas para se melhor aproveitar, 

usufruir desse recurso escasso no inicio do seculo XXI. 

Apesar de atualmente a terminologia mais adequada nao se referir a 

administra<;ao, o termo mais usual, ou gerenciamento do tempo, o proximo capitulo 

expoe estudos relevantes sobre o que ja foi escrito sobre o assunto, seguido entao 

de publica<;oes mais recentes, sobre diferentes pontos de vista. 

2.1 ADMINISTRAQAO DO TEMPO EM FUNQAO DA PRODUTIVIDADE 
PESSOAL 

2.1.1 Administra<;ao 

Segundo Drucker (1970), Administra<;ao e a fun<;ao de conseguir fazer as 

coisas atraves das pessoas, com os melhores resultados. Ele explica que a tarefa de 

administrador aplica-se a qualquer tipo ou tamanho de organiza<;ao, seja ela uma 

grande industria, uma cadeia de supermercados, uma escola, urn clube, urn hospital 

ou uma empresa de consultoria. Toda organiza<;ao, seja ela industrial ou prestadora 

de qualquer tipo de servi<;o, precisa ser administrada adequadamente para alcan<;ar 

os seus objetivos com a maior eficiencia e economia de a<;ao e de recursos. Devido 

as suas limita<;6es fisicas, biol6gicas e psfquicas, o homem tern necessidade de 

cooperar com outros homens para, em conjunto, alcan<;ar objetivos. Quer sejam 

esses objetivos industriais, comerciais, militares, religiosos, caritativos, educacionais, 

a coordena<;ao do esfor<;o humano torna-se urn problema essencialmente 

administrativo. Onde quer que a coopera<;ao de individuos no sentido de alcan<;ar 
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urn ou mais objetivos comuns se tome organizada e formal, o componente essencial 

e fundamental dessa associac;ao e a Administrac;ao. 

Para Messie & Douglas, administrac;ao e o processo pelo qual urn grupo de 

pessoas dirige as ac;oes de outras no sentido de alcanc;ar objetivos comuns. 

Ja o professor Leszeck Celinski, afirma em sua aula de Administrac;ao 

Contemporanea (2005) que a Administrac;ao pode ser entendida como urn conjunto 

de normas que orientam urn esforc;o colaborativo. 

2.1.2 Tempo 

0 tempo e urn recurso nao renovavel e peredvel. Segundo Eduardo Chaves, 

em seu artigo, "Administrar o Tempo e Planejar a Vida", o tempo nao usado nao 

pode ser estocado para ser usado no futuro. 0 autor continua afirmando que o 

tempo nao e como riquezas, que podem ser acumuladas para uso posterior, que se 

o tempo de urn dia nao for usado sabiamente, nao ha como aproveita-lo no dia 

seguinte, e que o amanha sera sempre urn novo dia e o hoje perdido tera sido 

perdido para sempre. 

De acordo com Franklin (1748), tempo e dinheiro. Ja para Clegg: "o tempo 

nao e receptivo a administrac;ao, tampouco a discussao; pois continua a correr em 

urn ritmo irritantemente constante de 60 segundos por minuto, durante 60 minutos 

por hora". (CLEGG, 2002 p. 4). 

Sandroni desenvolve o estudo de tempos e movimentos, aplicando na 

produtividade: 

"0 objetivo e fixar, par meio de medidas sucessivas e observac;oes dos 

movimentos, uma media de tempo que cada trabalhador devera empregar 

para determinar uma tarefa, assim como eliminar os movimentos 

desnecessarios ou os tempos mortos de cada operac;ao, a fim de aumentar a 

produtividade." (SANDRONI, 2000 p. 508) 

As empresas buscam minimizar o tempo perdido e maximizar a riqueza dos 

acionistas. 0 tempo parece nao ser suficiente para grande parte da populac;ao, que 
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se encontra em uma realidade cercada de compromissos e obrigac;oes. Cada vez 

mais se valoriza o tempo livre. 

"Para cada urn de n6s, tempo livre significa viagem, cultura, erotismo, 

estetica, repouso, esporte, ginastica, medita9ao e reflexao. Significa, antes de 

tudo, nos exercitarmos em descobrir quantas coisas podemos fazer, desde 

hoje, no nosso tempo disponfvel, sem gastar urn tostao: passear sozinhos ou 

com amigos, ir a praia, fazer amor com a pessoa amada, adivinhar os 

pensamentos, os problemas e as paix5es que estao par tras dos rostos dos 

transeuntes, admirar os quadros expostos em cada igreja, assistir a urn 

festival na televisao, ler urn livro, provocar uma discussao com urn motorista 

de taxi, jogar conversa fora com os mendigos, admirar a sabia beleza de uma 

garrafa, de urn avo ou das carruagens antigas que ainda passam pelas ruas. 

Balan9ar numa rede, que, como ja disse, me parece encarnar o sfmbolo par 

excelencia do trabalho criativo, perfeita antftese da linha de montagem, a qual 

foi o sfmbolo do trabalho alienado. Em suma, dar sentido as coisas de todo o 

dia, em geral lindas, sempre iguais e sempre diversas, que infelizmente sao 

depreciadas pelo usa cotidiano." (DEMASI, 2000 p 321) 

2.1.3 Planejamento 

"Preparar o futuro, desenvolvendo urn plano de ac;ao." (FAYOL, 1925). 

Para Chiavenato, planejamento define o que se pretende fazer no futuro e 

como se deve faze-lo. E a primeira func;ao administrativa, definindo os objetivos para 

o futuro desempenho organizacional e decidindo sobre os recursos e tarefas 

necessaries para alcanc;a-los adequadamente. Planejar envolve a soluc;ao de 

problemas e tomada de decisoes quanto a alternativas para o futuro. E o 

desenvolvimento do curso de ac;ao adequado. 

Planejar tornou-se urn ato inerente ao cotidiano. Com o aumento das 

atividades previstas, e impossivel ser produtivo, pontual e ter tempo livre, sem 

planejamento, o que ajuda a prevenir o stress. E necessaria planejar a manha, o dia, 

a semana, o mes, as estac;oes, o ano, a decada. E executar. 
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"Urn plano e apenas uma boa intenctao, a menos que seja, imediatamente 

posto em pratica." (DRUCKER , 1970) 

2.1.4 Produtividade Pessoal 

Para Eduardo Chaves, ser produtivo e fazer certo, as coisas certas, isto e, 

fazer aquila que consideramos importante e prioritario com a menor quantidade de 

recursos possivel. 0 tempo e urn recurso fundamental, nada pode ser feito sem 

tempo. Por isso ele e frequentemente escasso e caro. Sendo assim, deve ser bern 

gerenciado. 

0 ato de administrar o tempo pode ser vista como o processo de controlar 

atraves do uso do tempo. 0 uso do tempo de forma pr6-ativa atribui valores para a 

vida profissional e os esforctos passam a se concentrar em determinada directao. 

Equilibrando as pressoes sabre o tempo e possivel atingir metas, evitando a 

exaustao e o estresse, abrindo espa<fo para a eficacia. 

De acordo com a Enciclopedia de Neg6cios e Finan9as, a administractao do 

tempo pode ser definida como a descoberta e aplicagao do metoda mais eficiente de 

completar cessoes de qualquer duractao no periodo 6timo e com a mais alta 

qualidade. 

Boas praticas de administractao do tempo podem trazer recompensas em 

carreiras individuais, como maior desempenho no trabalho e promoct6es. Para as 

empresas o tempo melhor administrado significa Iuera. 

2.1.5 Gera96es de Administractao do Tempo 

A administragao pessoal se desenvolveu de acordo com urn padrao, similar a 

outras areas do conhecimento humano. Avanctos importantes em termos de 

desenvolvimento acontecem periodicamente, acrescentando uma nova dimensao 

vital. No desenvolvimento social, a revoluctao agricola foi seguida pela revoluctao 

industrial, que foi seguida pela revoluctao informatica. Gada fase cria urn momenta de 

progresso social e pessoal. 
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A area da administrac;ao do tempo foi dividida por Covey em quatro gerac;oes. 

Cada gerac;ao se ap6ia na gerac;ao anterior e se movem em direc;ao a urn controle 

maior da vida. A primeira gerac;ao se caracterizou por bilhetes e listas, em esforc;o 

para conferir uma aparencia de organizac;ao as demandas feitas sabre o tempo e 

energia. 

A segunda gerac;ao pode ser caracterizada pelos calendarios e agendas, 

refletindo uma tentativa de olhar a frente, de marcar eventos e atividades no futuro. 

A terceira gerac;ao reflete o campo de administrac;ao do tempo atual. Ela 

adiciona a importante ideia de prioridade, de esclarecimento de valores, e de 

comparac;ao do peso relativo das atividades, com base em na relac;ao com estes 

valores. Alem disso, se concentra em estabelecer metas, alvos especificos de curta, 

media e Iongo prazo. A direc;ao o tempo e a energia sao direcionados em harmonia 

com os valores. Essa etapa tambem inclui o conceito do planejamento diario, da 

elaborac;ao de urn plano especifico para a conquista das metas e atividades 

consideradas mais valiosas. 

Apesar de haverem contribuic;oes significativas, as pessoas comec;aram a 

perceber que a elaborac;ao de agendas eficazes e o controle do tempo com 

frequencia sao improdutivos. A concentrac;ao na eficacia gera expectativas que 

conflitam com as oportunidades de desenvolver relacionamentos mais ricos, de 

satisfazer as necessidades humanas e de desfrutar momentos espontaneos 

diariamente. 

Como resultado, houve decepc;ao com os programas e sistemas de 

administrac;ao do tempo. Esses faziam com que as pessoas se sentissem tolhidas, e 

elas retornaram as tecnicas de primeira e segunda gerac;ao, para preservar os 

relacionamentos, a espontaneidade e a qualidade de vida. 

Porem ha uma quarta gerac;ao emergente. Ela reconhece que as pessoas 

devem ser administradas. A satisfac;ao resulta da expectativa, bern como da 

realizac;ao. E essas se encontram em nosso circulo de influencia. Em vez de 

focalizar a atenc;ao no tempo, as atenc;oes da quarta gerac;ao se voltam para a 

preservac;ao e melhoria dos relacionamentos e para a obtenc;ao dos resultados. 
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2.1.6 Fases da Administragao do Tempo 

0 processo de administragao do tempo pode ser dividido em tres fases. 

Essas fases devem ser percorridas seqUencialmente, no inlcio e serem trabalhadas 

de acordo com as necessidades posteriores. Sao elas: 

- Analise: e a descoberta de como e utilizado o tempo; 

Planejamento: nessa fase sao feitos esbogos de tarefas 

necessarias para o alcance das metas, determinando intervalos de tempo 

para cada uma. Os pesos para cada tipo de tarefa devem ser estipulados 

de acordo com a prioridade e podem ser desenvolvidas estrategias para 

minimizar a agao dos desperdigadores de tempo, assim como pianos 

contingentes para situagoes que fogem ao controle; 

- Acompanhamento e avaliagao: reflexao sabre o alcance das 

metas, programagao e posslveis alteragoes para o futuro. 

2.1.7 Metas 

As metas sao fundamentais para o gerenciamento eficaz do tempo. Elas 

determinam como o tempo deve ser utilizado de maneira a atingir as principais 

metas. E necessaria que se faga uma revisao das metas de Iongo prazo e suas 

prioridades: metas organizacionais e departamentais. 

Lady Stella Reading, afirma: "o ponto-chave para fazer as coisas e descobrir o 

que nao precisa ser feito." 

Para maior facilidade de execugao das metas, pode-se desmembra-las em 

tarefas-chave exeqUiveis e ordena-las em sequencia, estimando qual o tempo 

necessaria para cada atividade. Atividades semelhantes realizadas anteriormente 

podem servir de base para os calculos. A opiniao de colegas e superiores pode 

ajudar na estimativa de novas tarefas. Para posslveis imprevistos, uma margem de 

seguranga de 1 0% a 20% e razoavel. Depois de pronta a lista de atividades, cad a 

uma deve ser definida de acordo com o grau de prioridade: 
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Prioridade A: metas de maior valor e de importancia primordial; 

Prioridade B: metas de media valor e de importancia secundaria; 

- Prioridade C: Metas de pouco valor e de pouca importancia. 

Ao programar a execuc;ao deve-se manter em mente a sequencia. Ha 

atividades da lista que precisam ser finalizadas pouco antes do infcio da proxima, 

outras nao dependem de conclusoes previas, podendo serem realizadas a qualquer 

tempo. 

2.1.8 Matriz da Administrac;ao do Tempo 

A Matriz da Administrac;ao do Tempo, de Covey, representada pelo diagrama 

a seguir, facilita a visualizac;ao do conceito baseado em prioridades. 

w .... z 

~ 
0 
ll. 
::iE 

w .... z 

~ 
0 
ll. 
::iE -
0 
z<( 
z 

URGENTE 

I 

ATIVIDADES 

Crises 

Problemas urgentes 

Projetos com data marcada 

Ill 

ATIVIDADES 

lnterrupc;oes, telefone 

Relat6rios e correspondencia 

Questoes urgentes pr6ximas 

Atividades populares 

NAO URGENTE 

II 

ATIVIDADES 

Prevenc;ao 

Desenvolvimento de 

relac;aoes 

ldentificac;ao de novas 

oportunidades 

Planejamento, recreac;ao 

IV 

ATIVIDADES 

Detalhes, 

tarefas 

pequenas 

Correspondencia 

Perda de tempo 

Atividades agradaveis 
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Dois fatores definem se uma atividade e Urgente e lmportante. Urgente 

significa que a atividade exige atenc;ao imediata. As tarefas urgentes se imp6em. Urn 

telefone que toea e urgente. 

Covey observa que a maioria das pessoas nao consegue admitir a hip6tese 

de simplesmente deixar o telefone tocando. E possfvel levar horas preparando urn 

material, vestir-se com esmero e fazer uma viagem, chegar ate o escrit6rio de uma 

pessoa para conversar sobre determinado assunto, mas, se o telefone tocar, 

normalmente isso tera prioridade em relac;ao a visita pessoal. Quando se telefona 

para alguem, dificilmente se deixa a pessoa esperando quinze minutos, mas muito 

provavelmente e possfvel esperar no escrit6rio, por quinze minutos ou mais, 

enquanto se fala por telefone. 

Assuntos urgentes normalmente sao 6bvios. Eles pressionam, insistem para 

que alguma providencia seja tomada. Eles sao populares com os outros. Com 

frequencia sao agradaveis, divertidos de resolver. Mas, com a mesma frequencia, 

nao sao importantes. 

2.1.9 Desperdic;adores de Tempo 

A produtividade pessoal esta intimamente relacionada com o planejamento 

tempo. Desperdic;adores de tempo sao quaisquer atividades que impec;am a 

realizac;ao de outras previstas, de maior valor. 

Paulo Kretly, presidente da Franklin Covey Brasil exemplifica que se alguem 

acessasse uma conta bancaria e roubasse todo o dinheiro, o fato seria percebido 

com facilidade, mas, que aquelas coisas que entram sorrateiramente na vida e 

roubam o tempo provavelmente nao sao percebidas tao facilmente. Essas 

interrupc;oes clandestinas sao chamadas por ele de "lad roes de tempo". A lista 

abaixo mostra itens que representam barreiras a produtividade: 

I nterrupc;6es 

Espera por respostas 

Falta de clareza quanto ao servic;o esperado 

Reuni6es desnecessarias 



- Trabalho excessivo 

Comunicactao pobre 

lnsuficiente compartilhamento de informactao 

- Alteract5es de prioridades 

Falhas de equipamento 

Burocracia 

Prioridades conflitantes 

Pessoal destreinado 

Demanda de colegas/equipe 

- Viagens entre escrit6rios 

Erros de outras pessoas 

- Alteract5es de prazos 
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Nem todos os desperdictadores de tempo podem ser evitados. Alguns 

simplesmente estao ah3m do controle. Mas, o modo como se lida com as 

interrup96es pode ser mudado. E necessaria urn tempo reservado para focar os 

ladroes de tempo que representam urn desafio maior e pensar em como evita-los ou 

administra-los de modo mais eficaz. Quando identificados aqueles que podem 

impedidos, faz-se urn plano para comectar a elimina-los. 

Por exemplo, interrup«foes frequentes podem ser delegadas, se planejadas 

anteriormente; ou se esporadicas, na medida do possivel, resolvidas de forma 

rapida, para que 0 retorno as atividades prioritarias seja rapido; visitas inesperadas 

podem ser classificadas entre aquelas que podem ser agendadas para outros 

horarios, delegadas a outra pessoa ou em ultimo caso, atendidas no exato 

momenta. 

Desvios de aten9ao ocorrem tambem por liga96es telefonicas. Entre as 

estrategias para administrar os telefonemas encontram-se: triagem, por meio de 

secretaria ou correio de voz; informactao antecipada ao interlocutor da sabre a 

dura9ao da conversa; uso de uma sala sem telefone em determinados momentos. 

Pode ser considerada ainda urn desperdictador de tempo a procrastinactao: 

excesso de planejamento afim de evitar o inicio de urn trabalho; perfeccionismo, 

impedindo a execuctao da proxima a atividade; tedio, causando atraso devido a 
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tarefas consideradas desagradaveis e desinteressantes; e ainda, estimulo a prazos 

muito curtos, atrasando a continuidade de projetos por falta de tempo. 

2.1.1 0 Delegagao de Tarefas 

Delegar tarefas se torna cada vez mais importante de acordo com a 

hierarquia do cargo dentro da empresa. 

Algumas pessoas nos cargos de diregao, chefia, supervisao, coordenagao, 

tern dificuldades em delegar tarefas, centralizando em si mesmas todas elas. De 

acordo com Eduardo Chaves, delegar exige urn investimento inicial de tempo para 

explicagao ao subordinado das tarefas que devem ser realizadas. As expectativas, 

prazos em relagao ao trabalho devem ser claras para que nao ocorram falhas. 

Alem de as expectativas serem explicadas e preciso constatar os 

conhecimentos, competencias, habilidades e experiencias, antecedendo as decisoes 

de processos de delegagao, descreve Saulo Figueiredo. 0 autor completa citando os 

dois tipos basicos de delegagoes: a do tipo pontual, onde a delegagao e transferida 

uma a uma pelos superiores funcionais; e a do tipo inerente, em que a delegagao e 

transferida automaticamente como consequencia direta do cargo, posto, processo, 

fluxo de trabalho, poder ou fungao que o delegado ocupa na empresa. 

lndependentemente do tipo de delegagao, a revisao do que e delegado e do 

resultado delas deve ser constante, afim de evitar erros. 

As causas mais citadas como causadoras dos erros de escolha, ainda 

segundo Figueiredo, sao: 

Falta de conhecimento sobre a real potencialidade dos talentos; 

Subestimagao da complexidade que cerca o desafio; 

Pouco envolvimento de pessoas, que embora passem por 

treinamentos formais nao se encontram devidamente preparadas para os 

desafios; 

Decisoes apressadas e prematuras motivadas por pressoes de 

todos os tipos; 

Falta do estudo exaustivo das alternativas de busca por talentos; 

Falta de uma interpretagao clara dos requisitos e perfis 

adequados aos desafios; 



Falta de tempo e ou recursos para processos seletivos novos; 

- Superestima<;ao do talento. 

E continua expondo as probabilidades da delega<;ao: 

14 

Probabilidade A: Servi<;o certo (tarefa, projeto, responsabilidade, 

atividade etc.) para a pessoa certa; 

Probabilidade 8 : Servi<;o errado para a pessoa nao preparada; 

Probabilidade C: Servi<;o errado para a pessoa certa; 

Probabilidade D: Servi<;o certo para a pessoa nao preparada. 

A probabilidade A e capaz de decolar, prosperar e produzir bons resultados 

no time da competitividade. 0 exito estrategico com produ<;ao e aplica<;ao do saber 

s6 e atingido com os servi<;os certos para as pessoas certas. 

A probabilidade 8 (servi<;o errado para a pessoa nao preparada), apresenta 

riscos associados ao profissional, constrangimento, falta de realiza<;ao, 

desmotiva<;ao, refugio em esconderijos, ausencia de aprendizagem. E ainda riscos 

associados a empresa: falta de resultados efetivos, dispersao de esfor<;os e 

desperdicio de recursos. 

A Probabilidade C (servi<;o errado para a pessoa certa) apresenta riscos 

associados ao profissional, baixa motiva<;ao, baixo comprometimento, desempenho 

insatisfat6rio, frustra<;ao. Como riscos associados a empresa, existe a evasao e 

perda do talento, desperdicio de potencial humano de valor e desperdicio de 

recursos em potencial. 

A Probabilidade D (servi<;o certo para a pessoa nao preparada) associa riscos 

ao profissional, sentimento de impotencia, insatisfa<;ao profissional e frustra<;ao a 

riscos associados a empresa, atividade nobre nao executada a tempo ou ao 

contento, perda de resultados, clientes e oportunidades. 

Existem ainda expectativas nao atingidas, de executivos ausentes, por raz6es 

como: os profissionais ficarem distantes das realidades estrategicas e acabarem nao 

tendo uma visao ampla sobre as necessidades e pianos da empresa, distanciando 

tambem a produ<;ao de contextualiza<;6es positivas; os profissionais isolados em 

seus departamentos analisarem as novidades apresentadas sobre o vies da sua 

area de atua<;ao; as inova<;6es conflitarem com interesses pessoais; as inova<;6es 

gerarem mudan<;as radicais, acabando com areas ou processos dos funcionarios 

que estao realizando aquela tarefa. 
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0 autor conclui ainda que ha uma delega<;ao considerada impossfvel: a de 

gera<;ao de insights. A capacidade de produzi-los e intransferfvel. A experiemcia de 

vida e os interesses moldam e embalam as informa<;6es e ao mesmo tempo fazem 

produzir as ideias. Ou nao. E essa capacidade e intransferfvel. 

2.1.11 Distribui<;ao do Tempo 

Warren Blank, escreve que as pessoas chamadas de lfderes natos sabem 

naturalmente como usar sabiamente o seu tempo. Porem existem algumas ideias de 

como alavancar o tempo: 

Uma delas e dividir responsabilidades funcionais em categorias distintas, que 

podem variar, dependendo da fun<;ao ocupada na empresa. Essas categorias 

precisam ser tanto estrategicas quanta taticas, nao e necessaria identificar mais do 

que seis. Por exemplo: 

Crescimento e melhoramento: essa categoria foca as 

oportunidades, e nao as crises, e em geral e nela que se encontra o mais 

alto valor agregado, considerando a contribui<;ao para com unidade. No 

caso de urn gerente de produto, e o tempo gasto com a inova<;ao; para o 

gerente de opera<;6es, e 0 tempo gasto melhorando OS processos; e para 

urn alto executivo eo tempo gasto com estrategias. 0 desafio e manter o 

tempo destinado a essas atividades, nao permitindo que outras 

necessidades mais urgentes, porem menos importantes, tenham 

precedencia; 

Gerenciando pessoas: essa categoria pode ainda ser dividida 

em tres partes menores: gerenciamento do superior hierarquico, 

gerenciamento de colegas e gerenciamento de subordinados. Saber 

quando agir como coach e mentor capacita a maximizar o uso do tempo. 

Mas e especialmente em epocas de menor tempo disponfvel que essa 

situa<;ao ajuda a lembrar de que nao se pode ter eficiencia sem estar 

alinhado com o superior hierarquico e com os colegas. Alem disso, a 

comunica<;ao e urn fator decisivo, deve haver tempo planejado para isso; 
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Responsabilidades primarias do dia-a-dia: essas 

responsabilidades podem ainda serem divididas em outros setores, 

dependendo da area de atuagao; 

- Administragao: inclui tarefas necessarias, como avaliar as 

necessidades de recursos do departamento, entrevistar candidatos a 

emprego, responder as cartas e aos e-mails recebidos, preencher folhas 

de horario e relat6rio de despesas e fazer avaliagoes de desempenho. 

Em seguida deve ser determinado o percentual de tempo gasto com cada 

uma dessas categorias, considerando o desejo de realizagao naquele dia, a melhor 

forma de usar o tempo, as diligemcias que competem pelo tempo, atividades que 

permitem desempenho superior, as prioridades estrategicas da empresa e as 

necessidades de curta prazo do superior hierarquico, subordinados diretos e 

clientes. Depois de os percentuais alocados, devem ser transformados em horas a 

serem gastas com cada categoria. 

Para que a alocagao de tempo produza resultados, talvez seja necessaria 

fazer ajustes trimestrais, mensais ou, ate mesmo, semanais. Estar alinhado com os 

superiores e colegas e fundamental. Segundo Huntley, quando as alocagoes de 

tempo sao compartilhadas com outros membros da equipe de trabalho, o grupo 

permanece focado e coeso. 

Depois de pronto o plano para alavancagem do tempo, e preciso nao ser 

complacente ao executar o que foi planejado. 

0 uso do tempo deve ser verificado frequentemente, avaliando-se o 

calendario de perfodos passados e realizando-se ajustes necessarios. Segundo 

Blank, fazer uma verificagao peri6dica do uso do tempo tambem pode revelar 

quando e como a atengao foi desviada das tarefas mais importantes. Um recente 

estudo realizado por Joshua Rubistein, David Meyer e Jeffrey Evans indica que as 

pessoas sofrem algo semelhante a um bloqueio mental todas as vezes que passam 

de uma tarefa para outra. Quanta mais complicada for a tarefa interrompida ou a que 

sera iniciada, maior sera 0 custo tempo, isto e, mais tempo sera gasto para passar 

de uma tarefa para outra, concentrar-se novamente assim que a tarefa original for 

retomada. Enfim, o estudo estima que o custo dessa mudanga de tarefas pode 

reduzir a eficiencia de uma empresa de 20% a 40%. 
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0 habito de alocar tempo para cada tarefa melhora a habilidade em fazer 

estimativas de tempo e em gerenciar as expectativas das pessoas. Porem a 

aten9ao as areas de maior dificuldade deve ser maior, pois se as atividades mais 

diffceis forem sempre delegadas, os pontos fracas nunca serao superados. 

Segundo Covey, a maioria das pessoas gerencia sua vida por meio de crises. 

A (mica prioridade estabelecida e entre um problema e outro. Ele acrescenta que o 

gerente eficaz e aquele que foca oportunidades e que, com base nisso, estrutura 

sua agenda. A menos que surja algo mais importante, nao algo mais urgente, deve 

haver disciplina para realizar o que foi planejado. 

2.2 SAUDE CORPORATIVA 

Segundo artigo escrito preliminarmente pela Associa(fao Brasileira de 

Qualidade de Vida para a II Global Health Seminar, o aumento da produtividade e a 

for9a propulsora para que as empresas melhorem sua performance e adquiram 

vantagens competitivas. E a melhor maneira de consegui-la e atraves da saude e 

bern estar da for9a de trabalho. 

No cenario atual, o capital humano sera cada vez mais um fator crltico, por 

razoes relacionadas com for(fas basicas, mudan9as demograficas e forma de 

trabalho. Ha meio seculo atras, os trabalhadores produziam objetos, e a 

produtividade podia ser medida pela produ<fao I hora trabalhada. Atualmente, a 

maioria dos profissionais produz ideias ou conhecimentos, sendo um ativo 

diferenciado para o empregador, e imposslvel de ser comparado com algo que pode 

ser simplesmente substituldo. Cuidar do capital humano torna-se fator crltico para o 

sucesso do neg6cio, e a gestao de pessoas precisa ser olhada com mais aten(fao. 

Ha algumas decadas, o setor de Recursos Humanos dentro de uma empresa 

representava uma fun<fao puramente administrativa, de beneflcios, rela96es no 

trabalho. Porem, a necessidade de competencia e talento acrescentou a esse setor 

uma fun(fao estrategica, e a maximiza(fao do valor do capital humano se tornou nao 

somente uma exigencia para o sucesso do neg6cio, mas tambem uma questao de 

sobrevivencia. 
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Historicamente, as organiza<,t6es tern se concentrado em dois componentes 

do capital humano, ignorando urn terceiro. Os trabalhadores tern sido equipados com 

OS ultimos e melhores equipamentos, computadores, maquinas, e ferramentas para 

aumentar a produtividade. Alem disso, as boas companhias investem em 

treinamentos continuos para manter os empregados habilitados e atualizados num 

mercado em constantes mudan<,tas. Entretanto, esquecem ou minimizam a 

importancia de urn fator muito importante: a saude e o bern estar de seus 

empregados. 

Num ambiente de alta competitividade, onde faltam profissionais de alta 

qualidade e o conhecimento muda de forma rapida, ignorar essa area e correr urn 

serio risco, pela simples razao que o conceito de saude e bern estar se tornara a 

grande fonte para o aumento da performance e diferencial crftico entre companhias 

de alta e de baixa produtividade. 

A gestao de recursos humanos, ou de capital humano, deve envolver o 

gerenciamento de saude e produtividade. Essa nao e somente uma mudan<,ta de 

paradigma na assistencia medica, e mais do que isso: e gerenciar pessoas a fim de 

aumentar os resultados empresariais. 

Olhar a saude como urn grupo de fatores independentes e ter uma visao 

simplista do conceito. Uma boa assistencia medica nao significa simplesmente tratar 

doen<,tas, mas envolve tambem uma variedade de servi<,tos como avalia<,tao de 

riscos, promo<,tao e gestao da saude, preven<,tao de doen<,tas, e riscos relacionados a 
produtividade. 

A saude da for<,ta de trabalho, seu estilo de vida e seu perfil de riscos, sao as 

maiores fontes de performance e vantagem competitiva, mas requerem a gestao 

integrada de diversas areas, como bern estar, preven<,tao, gestao de doen<,tas e 

sinistros, para toda a popula<,tao envolvida. 0 fato de nao se pode gerenciar o que 

nao se pode medir, faz com que as empresas me<,tam os resultados da gestao da 

saude e da produtividade. 

Empregados saudaveis e produtivos sao encontrados em maior numero em 

boas culturas corporativas, em empresas saudaveis. Empresas que desenvolvem 

a<,t6es de bern estar, qualidade de vida, promo<,tao de saude e gestao de riscos, 

dentro de urn ambiente de apoio, ganham mais. Os valores corporativos, polfticas e 

praticas devem contribuir para a saude no ambiente de trabalho. 



19 

As companhias se beneficiam quando a quantidade de dias de afastamento 

diminui. Alem disso, a percepc;ao de que ter empregados presentes nao significa boa 

produtividade comec;a a crescer. Uma grande parte dos custos de saude se deve ao 

"presentelsmo" ( empregados continuam a trabalhar, apesar de seu estado de saude 

afetar a produtividade). As organizac;oes devem olhar mais para o custo da 

manutenc;ao de empregados saudaveis e nao somente para o custo de nao mante

los saudaveis. Devem envolver na gestao tanto as pessoas saudaveis, quanta 

aquelas que tern um ou mais fatores de risco e aquelas que tern uma ou mais 

condic;oes cronicas. Ja os pianos de assistencia medica devem ver a saude e a 

produtividade do trabalhador como uma oportunidade e nao como algo misterioso. 

Ainda de acordo com o mesmo artigo, dois pontos representam entraves para 

as empresas: 

Falta de percepc;ao da saude como forma de capital. Como sao 

percebidos conhecimentos, habilidades; 

Falta de investimento na manutenc;ao da saude e bern estar, 

comparado ao o que e feito na manutenc;ao de instalac;oes e 

equipamentos. 

Empresas devem perceber os pianos de saude como estrategias que 

fornec;am multiplas abordagens, para todos os empregados, nao somente para os de 

alto risco. As organizac;oes mais inteligentes estao desenvolvendo pianos de 

incentivo para os empregados que se mantem saudaveis. 

A gestao da saude e produtividade nao deve ser um modismo. Ela e o 

caminho para o sucesso futuro da empresa, porque e derivada de verdades 

incontestaveis, demograficas, economicas e psicossociais. Quando uma 

organizac;ao assume que os empregados sao o mais importante ativo, deve ser 

coerente se comprometendo e investindo na saude e bern estar dos empregados. 

2.2.1 Excesso de Trabalho 

0 excesso de trabalho pode impactar significativamente na vida das pessoas. 

Segundo dados da International Stress Management Association (lsma-BR), ate o 

final de 2010 a carga horaria diaria de trabalho deve aumentar para quase 11 horas. 

Cada vez mais as exigencias em relac;ao a produtividade aumentam e nao ha a 
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menor possibilidade de diminuir o ritmo, porem alguns limites tern que ser 

estabelecidos para que o corpo nao exija uma parada for<;ada. 

2.2.2 Estresse Profissional 

"0 estresse e urn problema mundial tao serio que os numeros chegam a ser 

assustadores. 0 Segundo Levantamento Europeu sobre Condic;oes de 

Trabalho (Second European Survey on Working Conditions), conduzido pela 

Fundac;ao Europeia de Dublin, mostrou que o estresse relacionado com o 

trabalho afeta milhoes de trabalhadores da Uniao Europeia, em todos os 

ramos de atividade. Na pesquisa, 28% do universe (aproximadamente urn em 

cad a tres trabalhadores) declararam ter a saude afetada pelo estresse. Trata

se do segundo problema mais mencionado - s6 fica atras das dores 

lombares." (BARBOSA, 2004). 

De acordo com Sandroni (2000), estresse profissional e urn tipo de doen<;a 

profissional relacionada com a rea<;ao fisiol6gica de urn organismo a uma agressao, 

urn ambiente de trabalho hostil, desadapta<;ao pslquica do trabalhador a seu 

trabalho ou urn estado psicoflsico de sofrimento nos locais onde o trabalho se 

realiza. Ou seja, o estresse profissional seria urn processo de perturba<;ao do 

trabalhador criado pela mobiliza<;ao excessiva de sua energia de adapta<;ao para o 

enfrentamento das solicita<;6es que ultrapassam suas capacidades flsicas ou 

pslquicas. 

Ja o Dr Vinlcius Almeida afirma que o estresse nao e uma doen<;a, mas 

concorda com a capacidade da pessoa de se adaptar a qualquer estrmulo, tanto 

flsico como emocional. Ele escreve que esta capacidade de adapta<;ao e estudada 

desde o inlcio do seculo passado e foi estabelecida a partir dos trabalhos dos 

fisiologistas Walter Cannon e Hans Selye, que a denominaram de slndrome geral de 

adapta<;ao ou estresse, palavra que foi trazida da engenharia, onde refere-se ao 

desgaste de materiais submetidos a pressao excessiva. 

0 medico explica que a sociedade moderna esta passando por muitas 

mudan<;as, esta cada dia mais acelerada, com transforma<;6es importantes no ritmo 
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e nos habitos de vida e que isso impoe desafios constantes para o corpo e mente. 

Porem explica que quando bern administrado, o estresse pode ser de grande ajuda 

e exemplifica, diferenciando as fases em quatro: 

Primeira fase: ocorre uma descarga instantanea de adrenalina 

que potencializa todos os sentidos, e a reac;ao de "I uta ou fuga", que 

salvou ancestrais dos predadores. Pode ser exemplificado por uma 

pessoa atravessando a rua e saltando imediatamente, mesmo sem 

pensar, ao ver urn carro correndo em sua direc;ao; 

Segunda fase: a produc;ao de adrenalina dura por varios dias, 

sem trazer prejuizo ao organismo e a mente. Por exemplo, urn pintor, 

quando tern uma grande inspirac;ao, fica dias ou semanas trabalhando 

intensamente, em urn ritmo acelerado, ate concluir a sua obra. Nesta fase 

ele se sente muito criativo, cheio de energia e sua tolerancia ao cansac;o e 

maior; 

- Terceira fase: a adrenalina e produzida, alem do cortisol, que 

desgasta as reservas de saude do individuo, acarretando assim algumas 

doenc;as muito frequentes atualmente, como hipertensao, diabetes e 

obesidade. Ela pode ser causada pela permanencia de urn individuo sob 

pressao (fisica ou mental), sem o descanso devido. 0 organismo nao 

consegue manter o equilibria interno e comec;a a mostrar os sinais de 

saturac;ao. Esta fase e reversivel com habitos saudaveis, alimentac;ao 

adequada, exercicios fisicos regulares e descanso. 

- Quarta fase: causa doenc;as que necessitam de tratamento 

medico, infarto do corac;ao, derrame cerebral, diabetes descontrolada, 

sindrome do panico. Ela ocorre quando a pessoa nao respeita os sinais 

que o corpo esta enviando e persiste no ritmo acelerado. 

Uma queixa muito comum entre os profissionais de hoje e o estresse, 

segundo a lntermanagers. E, de acordo com pesquisa conduzida pela consultoria 

Deloitte Touche Tohmatsu, 50% dos executivos brasileiros tern essa mesma 

reclamac;ao. Porem, identificar os motivos que levam a essa queixa generalizada 

nao e dificil. Atuando em mercados cada vez mais competitivos, os profissionais 

relegam o lazer. 
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Ha cerca de urn seculo atras, foram feitas previsoes sobre a carga horaria de 

quatro horas diarias, durante nove meses ao ano, com ganhos suficientes para 

atividades desejadas no tempo livre, nos tempos modernos. 0 avan9o da 

mecaniza9ao e da computa9ao nas empresas seria o responsavel pelo estilo de 

vida, que privilegiaria o maior numero de horas dedicadas ao lazer. Mas o que se ve 

e exatamente 0 oposto. 

De acordo com a economista de Harvard, Juliet Schor, na decada de 90 as 

pessoas estavam trabalhando cerca de urn mes a mais todo ano, comparando aos 

habitos de trabalho de 50 anos antes. Hoje as propor96es sao globais: paises como 

Estados Unidos, Australia e Japao encaram aumento significativo no numero de 

horas trabalhadas e o Brasil, de acordo com a Organiza~tao lnternacional do 

Trabalho, ocupa a oitava posi~tao na lista dos paises com o maior numero de horas 

trabalhadas. 

Os avan9os tecnol6gicos foram enormes. Os profissionais tern a disposi~tao 
ferramentas que facilitam a comunica~tao: e-mail, celular, computador, fax, a internet, 

porem 0 tempo dedicado ao trabalho e maior. 

0 profissional deve ser competitivo e qualificado. A fluencia em ingles e 

exigida para cargos executivos e tambem para muitos em nivel tecnico. Forma~tao 

superior em institui96es renomadas garante vantagem nos processos de sele9ao. 

Do ponto de vista das empresas, a globaliza~tao abriu as portas para a 

concorrencia e as consequencias foram sentidas no relacionamento com os 

funcionarios. A filosofia paternalista deixou de existir e funcionarios que faziam suas 

carreiras dentro da empresa foram trocados pelos que apresentam o melhor 

resultado. 

Entre os motivos pelos quais os profissionais de hoje trabalham mais, estao o 

medo de perder o emprego e a satisfa9ao anseios consumistas. Cerca de 26 

milhoes de brasileiros, ou 37% das pessoas empregadas no pais estao aderindo a 
pratica de trabalhar mais. Nao importa ter urn acumulo maior de tarefas e trabalhar 

horas extras, a questao principal para os profissionais e garantir a estabilidade no 

emprego. 

Dessa maneira, o estresse torna-se o grande vilao que abate milhares de 

profissionais. Uma mudan9a no conceito das empresas e pouco provavel, entao o 
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melhor a se fazer e gerenciar de maneira eficiente o tempo e as atividades 

profissionais, aliviando o impacto que uma rotina estafante pode trazer para a saude. 

Sempre lembrando que urn funcionario saudavel desempenha melhor suas 

tarefas, gerando beneficios nao apenas para as empresas mas tambem para a 

propria carreira. 

2.2.3 Sfndromes 

0 impacto do excesso de trabalho na vida das pessoas, estudado por Ana 

Cristina Limongi, da Universidade de Sao Paulo, pode acarretar problemas. A 

professora identificou tres principais problemas diretamente relacionados: sfndrome 

do burnout, sfndrome do desamparo e sfndrome do lazer. 

Elas nao sao exatamente doen~as, mas produzem altera~6es ffsicas, mentais 

e emocionais que preparam o terreno para problemas de saude mais serios. Muitas 

vezes elas aparecem juntas, o que dificulta bastante o diagnostico. 0 abuso do 

alcool e das drogas, por exemplo, costuma ser uma decorrencia das tres sfndromes. 

Na maior parte dos casos, o tratamento e feito a base de antidepressivos, 

ansiolfticos e de medicamentos para melhorar o sono. Tambem e preciso passar por 

sess6es de psicoterapia e tratar das doen~as que surgirem por causa das 

sfndromes. 

2.2.3.1 Sindrome do Burnout 

Essa sfndrome se caracteriza por urn esgotamento emocional que acarreta 

sentimentos de fracasso e baixa auto-estima. Com o tempo, aparecem sintomas 

ffsicos como exaustao, altera~6es no sono e problemas gastrointestinais. "0 burnout 

representa o nfvel maximo de estresse. Muito provavelmente o suicfdio e o proximo 

passo para uma pessoa nessas condi~6es", diz Ana Maria Rossi, presidents da 

International Stress Management Association. 

0 diagnostico nao e facil, ja que, segundo a lsma-BR, 86% dos pacientes que 

tern burnout tambem estao deprimidos. Para o psicologo Esdras Vasconcellos, 
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diretor cientlfico do lnstituto Paulista de Estresse, Psicossomatica e 

Psiconeuroimunologia, em Sao Paulo, a evolu((ao da slndrome do burnout tern cinco 

estagios diferentes. 0 tempo para passar de urn para outro varia de acordo com a 

capacidade que a pessoa tern de resistir a pressao. 0 processo inteiro dura de seis 

a oito anos, mas a pessoa pode retroceder uma etapa, o que dificulta ainda mais a 

identifica((ao do problema: 

Entusiasmo: o executivo vislumbra sua atua((ao profissional de maneira 

exagerada, com idealismo e uma no((ao distorcida da realidade; 

Dificuldade: o profissional percebe que seu trabalho esta Ionge do ideal 

que imaginou na fase anterior. Com isso, passa a sentir dificuldade para 

se adaptar a realidade; 

lsolamento: nesse estagio, a pessoa come((a a evitar o trabalho e sente, 

por exemplo, dificuldade para acordar de manha para trabalhar; 

Hostilidade: o profissional come((a a ter urn comportamento hostil com 

colegas, clientes, familiae amigos; 

- Apatia: o profissional se torna totalmente indiferente a tudo e nao ve mais 

nenhum sentido no que faz. 

"Depois dessa fase e s6 uma questao de tempo para ele adoecer de fato", diz 

Esdras. 

2.2.3.2 Slndrome do Desamparo 

Segundo o estudo da lsma-BR, depois da violencia, o desemprego e o fator 

que mais estressa as pessoas. E como uma slndrome do panico ligada a carreira. "A 

pessoa passa a achar que esta sob amea((a constante de ser demitida", diz Ana 

Cristina Limongi. Levantamentos estatrsticos da lsma-BR mostram que o nlvel de 

ansiedade de uma pessoa com slndrome do desamparo fica na casa dos 82%, ante 

60% de uma pessoa normal. 
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2.2.3.3 Slndrome do Lazer 

A slndrome do lazer provoca uma altera9ao no funcionamento metab61ico e 

afeta a produ<fao normal de hormonios. A pessoa fica constantemente sob o efeito 

da adrenalina, hormonio produzido em situa96es de estresse que deixa a mente e o 

corpo em estado de alerta. "A sobrecarga de trabalho faz as glandulas funcionarem 

alem do normal. Com o tempo, o organismo adota esse novo ritmo", explica o 

psic61ogo Esdras Vasconcellos. Mesmo quando o profissional esta de ferias, seu 

organismo continua trabalhando da mesma forma e a descarga excessiva de 

hormonios acaba afetando a saude. "E o caso do paciente que nao se diverte e 

sente a necessidade de voltar para casa ou para a empresa a fim de ficar conectado 

com o trabalho", diz a psiquiatra Alexandrina Neleiro, do Hospital das Cllnicas da 

USP. 

Na pagina seguinte esta exposto o quadro resumindo os sintomas de cada 

sind rome. 
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Excesso de Trabalho 

Sintomas Comuns 

Problema Oque e Principais Sintomas 

Sfndome do Bornout Esgotamento emocional - Exaustao ffsica e 
que leva ao esgotamento emocional; 

ffsico - Depressao; 
- Baixa auto-

estima; 
- Alteragoes no 

sono e no 
a petite; 

- Do res 
museu lares 
constantes; 

- Problemas 
gastrointestinais; 

- Ansiedade; 
- Falta de 

concentrac;ao 
Slndrome do Desamparo Medo constante de perder - lrritagao 

o emprego excessiva; 
- Agressividade; 
- lnflexibilidade na 

vida pessoal; 
- lmpotEmcia 

sexual. 
Sfndrome do Lazer Medo constante de perder - Transpiragao 

o emprego excess iva. 
- lnquietagao; 
- Gastrite; 
- Dores de 

cab ega; 
- Dores nas 

costas. 
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2.3 ENERGIA 

A considerac;ao sabre energia relacionada a produtividade pessoal agrega 

valor e aprofunda o assunto desenvolvido anteriormente par autores com enfoque 

diferente, baseado em ferramentas. 

Para o melhor aproveitamento do tempo e desejavel que o individuo se 

encontre disposto para realizar as atividades previstas para o periodo previsto. 

Carlos Legal, consultor em produtividade e qualidade de vida, afirma em seu artigo 

"A Energia e Nao o Tempo e o seu Recurso Mais Precioso" que atualmente se vive a 

cultura do gerenciamento e do controle, tenta-se controlar o tempo, as pessoas, os 

riscos, o estresse, as crises. "A ansia pelo controle e descabida e insana quando 

temos a pretensao de controlar o que nao e possivel controlar''. (LEGAL) 

A maioria das pessoas tern problemas com o gerenciamento do tempo. 

Grande parte se queixa da dificuldade em se fazer tudo o que precisa ser feito 

dentro dos prazos, dar atenc;ao adequada aos filhos e de dedicar mais tempo ao 

lazer e a si mesmo. 0 grande dilema da vida moderna e como manter ou melhorar o 

desempenho no trabalho e preservar a qualidade de vida. 

0 foco do desempenho deve ser pessoal, intima e comec;a pela capacidade 

fisica, emocional, mental e espiritual do individuo. 0 desempenho depende da 

quantidade e da qualidade da energia e nao somente do gerenciamento eficaz do 

tempo. 

0 autor explica que as reac;oes quimicas que acontecem no organismo, a 

energia celular, fazem o corpo funcionar bern. E esse funcionamento s6 e mantido 

atraves habito consciente e da responsabilidade. 

A produc;ao e a manutenc;ao da energia vern do estimulo ou movimento, 

adquirido atraves da atividade (fisica, mental e emocional), da recuperac;ao que 

promovida atraves do descanso e do sono adequado e do alimento que ingerido 

com qualidade e quantidade adequadas. 

Quanta a recuperac;ao, a qualidade e a quantidade adequada de sono sao 

fundamentais. Ha inumeras pesquisas que demonstram o estrago que a falta de 

sono gera no organismo, prejudicando o equilibria emocional e psiquico do 

individuo. 
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A falta de sono consome uma quantidade imensa de energia. Sobre os 

alimentos, a principal fonte de energia para o corpo, as negligemcias sao ainda mais 

graves. A base de uma alimenta<;ao saudavel deve ser de alimentos crus, 

energeticos ou de alta combustao. Sao as castanhas, mel, frutas, oleos vegetais 

extraidos a frio, verduras e legumes. Esses alimentos sao absorvidos rapidamente e 

nao exigem muita energia do corpo para limpar seus residuos. 

No meio de correrias insanas, busca de eficiencia e rapidez nas respostas, e 

preciso se fazer pausas conscientes, fundamentais para recompor as energias e 

manter o desempenho em alta. 

0 homem moderno negligencia sua saude e suas a<;oes porque acredita, 

equivocadamente, que e infalivel. 0 fato de aceitar que homens sao faliveis, e nao 

eternos nos cargos ocupados, faz com que se aumente a aten<;ao e 

responsabilidade com a saude e com as a<;oes. Gerenciar a energia fisica, mental e 

emocional e uma obriga<;ao de cada urn. 

Outro aspecto que determina a quantidade e a qualidade da energia e a 

capacidade fisica do individuo. Na area esportiva, a capacidade fisica do atleta e 

medida pelo grau de flexibilidade, resistencia, for<;a e velocidade; e o atleta que 

consegue desenvolver essas quatro capacidades em conjunto, tern urn desempenho 

acima da media. E isso se aplica tambem aos nao atletas. 

Quando o individuo conquista e mantem as quatro caracteristicas, 

flexibilidade, resistencia, for<;a e agilidade e consegue administrar suas energias 

atraves do estimulo, do repouso e da nutri<;ao adequada, naturalmente ele passa a 

ser mais resistente, isto e, responde melhor a qualquer estimulo amea<;ador, como 

estresse, pressao por resultados, excesso de trabalho. 

Essa abordagem procura resgatar a sabedoria natural de nossa estrutura da 

qual o homem moderno, gradativamente, vern se afastando e o foco passa para uma 

esfera onde temos a possibilidade de controlar nosso corpo, habitos de vida e 

atividade mental. E que o desempenho na vida depende de urn corpo mais 

preparado, uma percep<;ao mais agu<;ada e de a<;oes mais conscientes e menos 

mecanicas. Assim o desempenho elevado sera urn resultado natural, sem muito 

desgaste. 
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3 ANALISE E RECOMENDACOES 

Jim Billington afirma existir uma grande variedade de literatura sobre 

administrac;ao do tempo, porem comenta que continua-se enfatizando como realizar 

mais coisas em menos tempo. Em essencia, como lidar com as listas de coisas a 

fazer. Essa convergencia de pensamento leva a grandes vendas de agendas e 

softwares similares, o que, normalmente, resulta em papelada onerosa e gerentes 

exauridos. 

Segundo o autor, as melhores ideias sobre a gestao do tempo sugerem que 

muito embora nao seja preciso se desfazer de instrumentos bern elaborados, com 

certeza eles nao deveriam sera principal preocupac;ao. Fazer uso sabio do tempo 

envolve prioridades outras do que agendas eletronicas e requer mais foco do que 

atividade frenetica. 

Ronald Heifetz chama de posicionar-se no mezanino, a visao ampla de todo o 

quadro e o Iugar onde reside o empreendimento. No inicio de trabalhos importantes, 

deve ser visualizado o resultado final, tanto quanta posslvel, o resultado esperado 

dos esforc;os individuais ou dos esforc;os coletivos. E indispensavel haver a certeza 

de que os objetivos individuais sao os mesmos do que os do departamento. Ao 

contrario, nenhuma eficiencia e suficiente para compensar a confusao. 

Atualmente, as declarac;oes que as empresas fazem quanta a sua missao tern 

uma reputac;ao de altos e baixos. Nao obstante, elas podem ajudar na manutenc;ao 

de projetos de curto e medio prazos em harmonia com metas de Iongo alcance. 

Covey recomenda criar declarac;oes de missao, para entao, realizar ate mesmo as 

tarefas semanais, pois o tempo e precioso e os talentos sao muito valiosos. Os 

talentos nao podem ser desperdic;ados com atividades que nao contribuem 

diretamente para a missao da empresa. 

Se nao for necessaria fazer o trabalho, e necessaria nao faze-lo. E uma frase 

amblgua, porem verdadeira. William Yeomans sugere que o modo mais acertado de 

selecionar o que e necessaria, e repensar todas as decisoes e atitudes em termos 

do efeito que terao sobre os clientes. E importante que se tenha uma visao ampla de 
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quem sao os clientes, nao apenas aquelas pessoas para quem se vende, mas 

tambem os colegas de trabalho ou o chefe. 

Veneer o vlcio da urgencia, deixar de gastar tempo com tarefas nao tao 

importantes, retornando telefonemas e emails, respondendo memorandos, 

comparecendo a reunioes irrelevantes. Essas sao atividades que consomem o 

tempo, sem acrescentar valor duradouro. Elas tern urn atrativo de urgencia, mas 

pouca importancia. Algumas pessoas sao viciadas em excesso de atividades e de 

urgencia. Essa atitude vern, em parte, da falta de auto-estima, pois as pessoas se 

consideram importantes ao terem muitas atividades a fazer e, em parte, do mal

entendido popular, ja antigo, de que o trabalho tern de ser frenetico para ser eficaz. 

0 alvo da gestao de tempo e fazer com que se possa gastar a maior parte do 

tempo em atividades verdadeiramente importantes, porem relativamente nao 

urgentes. Nao s6 na flsica, o trabalho pode ser definido como forga aplicada versus 

deslocamento. As agoes nao produzem trabalho se nao houver uma diregao. 

0 melhor do uso do tempo, e nao a administragao do tempo, passa a ser o 

foco atual. Dessa maneira, o tempo, que e urn recurso nao administravel, abre 

espago tambem para a disposigao e saude do indivlduo ao realizar tarefas, 

formando uma abordagem mais completa para o tema. 
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4 CONCLUSAO 

Na observa(fao de estudos desenvolvidos sabre administra(fao do tempo, fica 

evidente que existem ferramentas que podem auxiliar no cotidiano de pessoas 

ocupadas que buscam maior produtividade pessoal. Sao expostas tecnicas, 

abordagens conceituais sabre o assunto e ate mesmo algumas dicas em meio a 

possfveis de resultados em rela(fao a atitudes tomadas. Esses estudos sao tratados 

de forma nao muito aprofundada e ainda deixam algumas lacunas a serem 

preenchidas com respostas originadas de diferentes pontos de vista. 

Partindo do ponto de que o tempo e sempre constante e nao pode ser 

administrado, concluf-se que devem ser administradas as pessoas e as 

organiza(f6es, para serem obtidos melhores resultados produtivos. Esses devem se 

adaptar ao tempo, planejar da melhor maneira o seu uso para conseguir produzir 

mais. 

Uma situa(fao importante para o melhor uso do tempo passa a ser o indivfduo 

disposto, fato propiciado atraves de boas condi(f6es de qualidade de vida, ou seja, 

os indivfduos sao a propria ferramenta para produ<faO pessoal, fazendo melhor uso 

do tempo quando estao saudaveis. 

Se os indivfduos produzem mais, consequentemente as organiza(f6es 

possuem recursos humanos, ativos mais valiosos e se tornam mais lucrativas. 

Dessa maneira, pode-se aliar as ferramentas para o melhor uso do tempo a 

ferramenta corpo humano, o proprio indivfduo bern preparado ffsica e 

intelectualmente para o alcance de melhores resultados. 
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