
Otimizar o tempo é
o primeiro passo para
sucesso profissional

A sensação de que o dia é muito 
curto e falta tempo para realizar tudo o 
que se deseja é constante e presente 
quase sempre na vida de todos. Con-
ciliar o trabalho, os cuidados com os 
filhos, atividades físicas, refeições, lei-
turas, o lazer, os momentos de relaxa-
mento e prazer - fundamentais para não 
se enlouquecer em meio à correria em 
que se transformou a vida moderna -, 
entre outras infinitas possibilidades de 
atividades que uma pessoa queira ou 
tenha que realizar em 24 horas pare-
ce missão impossível. Deixar de fazer 
uma atividade física ou deixar de ver 
um filme em dias de muitas ocupações 
não parece representar uma tragédia. 
Porém, deixar de cumprir obrigações 
de trabalho, faltar a uma importante 
reunião ou não cumprir prazos em em-
presas que sobrevivem em ambientes 
de concorrência absurda pode gerar 
demissões, perdas de cargos e de di-
nheiro e altos níveis de estresse.

Um dos maiores desafios de Admi-
nistradores e Executivos é conseguir 
atuar no vasto campo em que traba-
lham com a possibilidade de eficiência 
nas diferentes atividades, através da 
utilização inteligente do tempo. Esse 
desafio é tão complexo e importante 
que não são poucos os cursos, pales-
tras, seminários e afins que trazem a 
questão como tema. Para não se tra-
balhar mais tempo que o necessário e 
levar atividades que poderiam ser fei-
tas no serviço para serem finalizadas 
em casa ou no final de semana, a pala-

vra onipresente em artigos de sites, em 
livros, revistas e jornais relacionados é 
organização.

Intercalar a realização das obriga-
ções de forma correta, não fazer diver-
sas coisas ao mesmo tempo, manter 
ambientes limpos onde se ache facil-
mente as coisas com a organização de 
mesas, gavetas e armários, não ficar 
adiando pequenas tarefas que não são 
de obrigação imediata, mas que depois 
surgirão em sua frente em forma de 
avalanche e terão de ser feitas sob for-
te pressão e se misturarão com obriga-
ções do momento e imprevistos: essas 
são algumas das principais orientações 
achadas nas cartilhas de especialistas 
em gestão do tempo.

É cada vez mais comum que em-
presas criem formas de passar dicas e 
esclarecimentos sobre como otimizar 
o tempo para os seus profissionais. 
Mark Ellwood, que está há mais de 20 
anos à frente da consultoria canaden-
se Pace Productivity, especializada na 
Administração do tempo, falou sobre a 
importância de atitudes nesse sentido 
em entrevista ao site Zero Hora. “Evi-
dências apontadas por estudos nossos 
mostram que o tempo gasto com pla-
nejamento leva a melhores resultados. 
Quando você consegue fazer um pla-
nejamento proativo e assume o contro-
le do seu tempo, você pode ter mais 
sucesso. Eu tenho indicado que as 
pessoas planejem seu dia, escrevam 
uma lista de coisas a fazer e, se con-

seguirem isso, serão mais eficientes”.
Ao se analisar a quantidade de tare-

fas que estão por trás da pequena pa-
lavra “Administrar”, num primeiro mo-
mento, a impressão é de que só seria 
possível a realização plena de um bom 
dia de trabalho se o mesmo tivesse 30 
horas. Um dos principais desafios de 
profissionais de empresas e institui-
ções com cargos administrativos que 
estão quase sempre com a “corda no 
pescoço” é o de lidar com o precioso 
bem do tempo de forma correta. Com 
um bom desempenho nesse sentido, 
as possibilidades de crescimento e su-
cesso são muito maiores.
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