
Como administrar seu tempo para conciliar melhor vida pessoal e 
trabalho 

 
Para o consultor, Rodrigo Ventre, “aceitar que não é possível fazer tudo” é uma das dicas mais 

valiosas para que as pessoas não se angustiem com a falta de tempo 
 
Pela mitologia grega existem três deuses associados ao tempo: Cronos, que está mais 
relacionado com o nosso relógio, com o tempo que pode ser contado, cronológico, tem a ver 
com a quantidade de tempo; Kairos, está mais relacionado com a forma como lidamos com o 
nosso tempo, tem a ver com a qualidade do tempo; e Aion, ligado ao tempo na sua natureza 
atemporal, onde podemos viver algo muito valioso em poucos minutos ou segundos, tem a ver 
com a intensidade do tempo. Uma das mais freqüentes reclamações existentes se refere à falta 
de tempo, considerada uma das maiores angústias da humanidade atualmente, superando até 
as reclamações relacionadas ao dinheiro. Antigamente era natural esperarmos cartas, com o e-
mail ficamos aflitos se a resposta não chega de forma imediata. E com isso cada vez mais nos 
sentimos culpados e incapazes por não darmos conta de gerenciar nosso tempo. 
 
Para o sócio-diretor da Vitadenarium Consultoria e consultor em gestão de negócios, pessoas e 
processos, Rodrigo Ventre, muitas vezes pensamos o tempo da forma errada, não 
considerando sua verdadeira dimensão. O tempo não é como o dinheiro, por exemplo, que 
podemos guardar para usar depois, mas freqüentemente temos esta ilusão, “vou fazer isto 
agora, assim ganho tempo para depois”. Tempo não se guarda, ele flui e precisamos aprender 
a lidar com ele no momento presente, especialmente na atualidade onde ele parece estar mais 
corrido. Na verdade nós somos o relógio, diz Ventre, “você já percebeu como quando estamos 
com pressa o tempo parece passar mais rápido? E ele parece como uma brisa suave que 
passa por nós quando estamos mais serenos e presentes.”   
 
Paradoxo 
Com o advento da era da informação, a internet, e-mail e os instrumentos tecnológicos 
mudaram muito a nossa percepção e utilização do tempo. Se a tecnologia foi inventada 
também para nos ajudar a poupar tempo, por outro lado, tornou as nossas vidas muito mais 
velozes. Ferramentas antigas para auxílio na gestão do tempo não são mais suficientes. 
“Precisamos de novas ferramentas, estamos inseridos em um desafio muito maior”, resume 
Ventre. 
 
Vida pessoal e familiar 
Alguns pais aproveitam que estão com os filhos para fazer duas coisas ao mesmo tempo, por 
exemplo, ir ao clube e trabalhar pelo telefone, com a falsa ilusão de que estão presentes. 
Estudos da pedagogia da educação revelam que os filhos se preocupam muito mais com a 
qualidade do tempo com os pais do que com a quantidade. A família tem ficado em último 
plano, e quando pensamos que ela é o núcleo da sociedade percebemos a gravidade dessa 
constatação. 
 
De acordo com o consultor, como a vida ficou muito complexa é fundamental planejamento 
para, inclusive, nos ajudar a reservar tempo. “É importante que os casais reservem um dia para 
saíram para namorar sozinhos, dedicar um dia pra si mesmo e considerar a família com o 
mesmo compromisso das atividades profissionais”, observa Ventre. 
 
Dicas práticas 
 



- Antes de começar o dia definir as prioridades, mas não basta só definir e escrever, é 
necessário que se cheque ao longo do dia; 
 
- Fazer pausas ao longo do dia, mesmo que sejam pequenas, ajuda a rever e olhar as coisas 
de outro ponto de vista; 
 
- Buscar fazer pequenas coisas no dia-a-dia que te dão prazer. Exemplo: tomar um café; 
 
- Planeje o seu tempo, o seu ano, seus horários, considerando trabalho, lazer, vida pessoal e 
família. É preciso reservar um tempo para tudo; 
 
- Planejar e separar um tempo para fazer o que gosta; 
 
- Aceitar que não é possível fazer tudo; 
 
- Estudos mostram que as pessoas com alta performance na gestão do tempo praticam 
atividades que ajudam a ter mais concentração, calma interior e serenidade, como quem 
pratica ioga e meditação. 
 


