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Gestão de Tempo: 3 Conselhos Práticos
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Post elaborado por uno B.M. Lumbrales, advogado, sócio da Lumbrales & Associados e 
utilizador do LawRD:

Gestão de tempo, e concretamente do tempo despendido por cada pessoa 
numa determinada tarefa, é um elemento chave para a gestão de qualquer 
empresa, pois constitui um índice medidor do esforço exigido à 
organização (designadamente aos respectivos recursos humanos, que 
costumam ser vistos, e bem, como um custo fixo ou geral, e não um custo 
específico de um determinado cliente ou projecto) na realização de cada 
uma das suas tarefas.

A gestão de tempo permite, assim, identificar desperdícios, ineficiências 
logísticas e outros obstáculos que dificultam a produção e diminuem 

significativamente o seu ritmo, prejudicando os resultados operacionais da empresa.

Se este assunto é importante para a gestão de qualquer empresa, muito mais o é para a gestão 
daquelas que se dedicam a actividades que, como a advocacia e a consultoria em geral, muitas 
vezes se organizam com base em modelos de custo/hora e preço/hora, cujo sucesso está 
directamente dependente da optimização da utilização do tempo de cada colaborador, com 
reflexos directos na facturação.

Quanto a esta matéria, três conselhos muito práticos:

Procurar limitar ao mínimo as interrupções, que são sempre demasiadas (por exemplo, 
aquele e-mail que acabou de chegar é assim mesmo tão urgente, ao ponto de alterar o seu 
plano de trabalho e adiar, uma vez mais, outras tarefas que já estão por executar há mais 
tempo, e que assim vão continuar por fazer, e acabar por se tornar verdadeiramente urgentes 
apenas por  terem passado a estar em atraso?).

•

�ão empenhar demasiado tempo em tarefas de retorno duvidoso (fará sentido sentir-se 
obrigado a marcar presença em todas as conferências sobre determinado tema, quando da 
maior parte delas  delas não resulta nenhum benefício efectivo? Provavelmente, faz mais 
sentido comparecer apenas quando efectivamente se tem disponibilidade para «perder» 
aquelas horas preciosas, que podem fazer toda a diferença quando se está assoberbado de 
trabalho).
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�ão banalizar a classificação «URGE�TE» (se tudo é urgente, nada acaba por ser tratado 
como tal, e perde-se a noção das prioridades com prejuízos evidentes para a organização e 
qualidade do trabalho. Tente perceber quando é que o cliente necessita efectivamente do 
trabalho feito e «negociar» com ele o prazo de entrega. A maior parte dos clientes perceberá 
que só têm a ganhar com uma melhor e mais cuidada execução do trabalho, desde que 
confie que o prazo estabelecido será respeitado).
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