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Epígrafe

A sensação de sentir-se assoberbado de forma
ininterrupta é sintomática de que o seu tempo não
é administrado corretamente. A condição de ficar
sobrecarregado de trabalho, como ocorre com os
workaholics, pode redundar no acometimento de
doenças
psicossomáticas:
cardiovasculares,
respiratórias, gastrointestinais, dermatológicas,
endócrino/metabólicas, neurológicas e articulares.

Adquira o hábito de planejar, administrar e
empregar racionalmente o seu tempo com
atividades proveitosas, como: horas de trabalho,
capacitação profissional e estudos; dedicação à
família e às amizades; férias, diletantismo,
atividades físicas e relaxamento; práticas
religiosas e filantrópicas; projetos pessoais;
programas de viagens etc.
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ENVOLVIMENTO DE PESSOAS

A vida é uma peça de teatro
que não permite ensaios. Por
isso, cante, chore, dance, ria e
viva intensamente, antes que
a cortina se feche e a peça
termine sem aplausos.
Charlie Chaplin

APROVEITE O SEU TEMPO

1 Embasamento
Beira à genialidade a capacidade de
prenunciação e argumentação de Charlie
Chaplin em “Tempos Modernos” (produzido
em 1936), quando vaticinou o atribulado
mundo futuro dos habitantes das metrópoles,
ao criticar a lógica fordista-taylorista de
produção em massa e o consequente
surgimento de novas tecnologias a ditar
adaptações nos comportamentos individuais
e coletivos. Todos se divertem com as
peripécias de Carlitos junto às esteiras de
produção em série; e chega-se ao clímax do
enredo
quando
o
personagem
é
surpreendido ao ser designado para servir de
cobaia para uma invenção revolucionária: a
recém-criada
máquina
automática
de
alimentação de operários, que não podiam
perder tempo para almoçar. A cena é
absurdamente hilariante!
A premonição chapliniana se fez realidade! A
aldeia global hodierna, preconizada por

Marshall McLuhan, se transformou numa
espécie de “buraco negro de tarefas” a
consumir, de forma inexorável, o tempo de
quem fixou residência numa região urbana
densamente povoada.
Aquele que não consegue se adequar ao
ambiente de conturbação cotidiana e
gerenciar o seu tempo passa a sofrer as
consequências do caos dos sistemas
urbanos e a viver sobressaltado e atropelado
pelos compromissos que lhe são impostos.
São
muitas
as
histórias
noticiadas
(principalmente nas crônicas televisivas) de
dissidências voluntárias de pessoas citadinas
(executivos vitoriosos, banqueiros, musicistas
consagrados, intelectuais respeitados e
muitos outros profissionais bem sucedidos)
que abandonaram o roteiro do exaustivo
papel que representavam na tragicomédia
urbana, onde viviam “sem tempo para si e
para a família” e se estabeleceram em
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pequenas localidades paradisíacas no
interior do país. Localidades onde parece
que o tempo não impõe limites às pessoas! A
“falta de tempo” para os afazeres cotidianos
(acrescida do tormento causado pela
insegurança advinda dos altos índices de
criminalidade) é responsável por doenças
psicossomáticas, principalmente o estresse e
suas consequências.
Devemos compreender que o tempo “continuum linear não espacial no qual os
eventos se sucedem irreversivelmente” ‐ é
precioso, considerando que é finito para
viventes. Segundo Ribeiro1 o “tempo é das
coisas mais indefiníveis e paradoxais: o
passado já se foi, o futuro ainda não chegou,
e o presente se torna o passado, mesmo
enquanto procuramos defini-lo, e como se
fosse um relâmpago, num instante existe e
se extingue”. Fica um convite à reflexão
sobre a mensagem contida nas duas estrofes
iniciais da composição “Nuvem Passageira”,
de Hermes de Aquino2:
“Eu sou nuvem passageira
Que com o vento se vai
Eu sou como um cristal bonito
Que se quebra quando cai
Não adianta escrever meu nome numa pedra
Pois essa pedra em pó vai se transformar
Você não vê que a vida corre contra o tempo
Sou um castelo de areia na beira do mar”...
O tempo não deve ser desperdiçado, mas
racionalmente administrado, sem que
venhamos correr riscos de nos tornarmos
criaturas robotizadas. É vital que o tempo

seja bem distribuído entre as atividades que
nos absorvem por inteiro, como: horas de
trabalho, capacitação profissional e estudos;
dedicação à família e às amizades;
momentos de recreação, diletantismo,
atividades desportivas e relaxamento;
práticas religiosas e introspecção; filantropia;
projetos pessoais; programas de viagens etc.
A pirâmide de estratificação das principais
necessidades humanas, embasada na
proposta Abraham Maslow, complementa o
rol de argumentos para reflexão sobre o tema
em destaque nesta nota técnica:

Pirâmide de MASLOW

Realização
Pessoal
Status
Autoestima
Relacionamento
Sociabilidade ‐ Entretenimento

Segurança ‐ Saúde ‐ Subsistência
Propriedade

Fisiologia ‐ Alimentação ‐ Homeostase ‐ Vestuário
Abrigo ‐ Repouso ‐ Estabilidade Familiar

Reflita e construa a pirâmide das suas
próprias necessidades.

2 Produção de uma Tabela de Tempo
Existem ocasiões em que nos empenhamos
para executar a contento todos os nossos
afazeres e terminamos a jornada com aquela
sensação de que o nosso dia podia ter sido
mais profícuo! Trabalhamos muito e nos
dedicamos com afinco a todas as tarefas,
mas não obtivemos o retorno da eficácia das
nossas ações. Observamos, então, que
partes do nosso tempo foram desperdiçadas

em situações que poderiam ter sido evitadas,
ou ter os seus efeitos negativos amenizados.
Ribeiro (op.cit.) sugere que construamos uma
tabela de classificação de pontos a serem
administrados, onde devem consideradas as
seguintes situações:
 “decisões sobre assuntos importantes;
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 conversas telefônicas que se estendem
demasiadamente;
 períodos de interrupções constantes;
 concentração
em
assuntos
pouco
relevantes;
 períodos de ‘escravidão ao papel’, onde
se manuseiam muitos papéis sem
importância;
 falta de tempo para pensar e planejar,
ficando escravo da rotina;
 períodos
de
grandes
atividades
consertando ou refazendo atividades
anteriores”.
Ainda segundo Ribeiro, “para efetivamente
avaliar a utilização do tempo, é necessário
questionar o efetivo uso que fazemos dele”.

Considera-se não menos importante os
seguintes tópicos:
 falta de assistência técnica especializada
em logística operacional, ou demora
excessiva no atendimento;
 decisões proteladas repetidamente por
superiores hierárquicos indecisos;
 entraves burocráticos desnecessários
(vide Nota Técnica 48 – Burocratismo);
 reuniões sem pauta e horário de duração
previamente definidos (vide Nota Técnica
33 – Preparação de Reuniões de
Trabalho);
 distrações envolventes disponíveis em
Tecnologia da Informação e Comunicação
(uso pessoal da internet / intranet, redes
sociais, jogos interativos etc.).

3 Oito Maneiras de Superar Procrastinações de Atividades
Procrastinações de atividades, que já
consumiram muito tempo para analisá-las,
causam prejuízos aos membros da cadeia de
produção e fornecimento. Conforme sugere
Ribeiro (op.cit.) são oito as principais
maneiras de superar adiamentos:
 “faça agora e fará uma vez somente: não
fique lendo e relendo para fazer uma
ação. Leia e aja;
 clareie a sua mente: não postergue nada.
Programe o que você vai fazer e
realmente faça ou esqueça o que você
não vai fazer;
 resolva os problemas enquanto eles são
pequenos: caso contrário seus problemas
crescerão e consumirão mais tempo;
 diminua as interrupções desnecessárias:
isso o ajudará a ser mais produtivo;

 coloque os atrasos em dia: os trabalhos
atrasados criam o seu próprio trabalho
extra;
 comece a operar visando o futuro e não o
passado: trabalhe sempre de forma
preventiva, antecipando-se;
 pare de se preocupar: o grande dano do
adiamento é o cansaço mental e psíquico
que isso causa;
 agora sinta-se melhor em relação a si
mesmo: a conclusão de tarefas evita o
estresse e a ansiedade e traz mais
autoconfiança e autorrespeito”.
Lembre-se que todas as recomendações são
infrutíferas quando o colaborador exibe um
perfil
de
displicência
profissional
e
indisciplina técnica. Comprometa-se com os
resultados das suas ações e seja proativo.

4 Princípios Gerais de Administração do Tempo
Ainda de acordo com Ribeiro (op.cit.) existem
três princípios gerenciais clássicos de
administração de tempo, os quais podem ser
colocados em prática imediatamente, a
saber:

 “faça uma lista das tarefas que você
precisa executar diariamente e concentrese nelas até que todas estejam
executadas;
 cuide primeiro dos assuntos urgentes;
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 distribua uniformemente sua carga de
trabalho”.

 outros assuntos que não podem ser
postergados”.

O experto em Marketing de Relacionamento,
José Eugênio de Carvalho, sugere que todos
os assuntos sejam classificados e tratados
de acordo com os seguintes critérios:

As sugestões desta seção são racionais e
exequíveis. Muitos se perguntarão: por que
não colocá-las em prática nesse instante?

 “assuntos prioritários;
 assuntos de grande relevância;

5 Considerações Finais
Recomenda-se o emprego da metodologia
do PDCA como critério para alcançar a
eficiência e a eficácia das ações, de modo a
evitar procrastinações e outras formas de
perda de tempo:


Pensar – Pense antes de iniciar. Planeje
e produza um cronograma das suas
atividades. Seja racional, estabeleça
prioridades e ordene, com base em fatos
e informações, o que deve ser feito;



Desenvolver



Conferir



Aperfeiçoar

– De conformidade com os
resultados das medições efetuadas,
tome ações para corrigir e prevenir todas
as não conformidades reais e potenciais
detectadas.

Faça girar o PDCA, pois dentre os objetivos
da qualidade na administração do tempo
enfatiza-se a melhoria contínua da qualidade
de vida dos colaboradores envolvidos nos
sistemas de processos organizacionais.

- Desenvolva planos para
todas as etapas e eleja as metodologias
requeridas. Estabeleça e providencie os
requisitos de entrada dos processos.
Execute as operações, passo a passo,
sem atropelos e improvisações;
- Estabeleça os requisitos de
saída de processos e de prototipia de
produtos. Revise, meça, monitore seus
processos,
atividades,
tarefas
e
produtos. Cronometre performances
para finalidades estatísticas. Estabeleça
indicadores da qualidade. Não confie
apenas na memória, faça relatórios de
causas e efeitos. Torne os relatórios
acessíveis aos interessados;

“Escuta a voz da sabedoria que ti repete
todos os dias: a vida é breve e tu não és
como as árvores, que reverdecem depois de
podadas”.

Referência: 1) Ribeiro, Sandro Neto. Administração do Tempo. In: http://www.renda1.hpg.com.br;
http://letras.terra.com.br/hermes-de-aquino/#mais-acessadas/760946 (aprecie a melodia).
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