
 

“Somos uma empresa comprometida em ser a melhor e nada menos do que isso” 

Quem é que nunca sofreu ao se dar conta 
de que perdeu o dia inteiro fazendo 
coisas inúteis e não conseguiu terminar a 
única coisa que realmente precisava 
fazer, não é mesmo? Ou então levou um 
dia inteiro para acabar um trabalho besta. 
Na área de administração e gestão, fala-
se da chamada Lei de Parkinson, segundo 
a qual “O trabalho se expande de modo a 
preencher o tempo disponível para a sua 
realização”. Segundo o historiador e 
administrador inglês Cyril Northcote 
Parkinson, vamos sempre nos ajustar 
para usar todo o prazo disponível para 
terminar uma tarefa – por mais simples 
que ela seja. Se você tem um dia todo 
para escrever um artigo que demoraria 
uma hora a ser feito, tende a usar esse dia 
todo para terminá-lo. Mas é claro que 
essa “lei” diz respeito a uma tendência 
que pode ser evitada. E alguns 
hábitos favorecem erros desse tipo. Veja 
cinco dele: 
Fazer várias coisas ao mesmo tempo 

Precisamos aceitar de uma vez este fato: 
não somos capazes de fazer mais de uma 
coisa que exija a concentração ao mesmo 
tempo. Ou você lê um livro ou assiste à 
TV; ou escreve um texto ou lê um artigo 

na internet. Fazer essas coisas ao mesmo 
tempo é impossível. Você só está, na 
verdade, alternando tarefas e perdendo 
mais tempo, já que perde a concentração 
cada vez que para de fazer uma coisa e 
vai para outra. 
Trabalhar com o e-mail aberto 
Ler e responder e-mails enquanto 
trabalha entra na categoria “fazer mais de 
uma coisa ao mesmo tempo”, então a 
regra acima se aplica também aqui. É 
uma prática comum entre pessoas 
produtivas só checar o e-mail durante 
alguns períodos específicos do dia – logo 
de manhã, na hora do almoço e no fim da 
tarde, por exemplo. Deixe seus colegas 
saberem que, se tiverem algo urgente 
para tratar com você, devem lhe 
telefonar.  

Ficar procurando coisas inúteis no 
Google 

Você está concentrado no seu trabalho, 
mas aí olha para a janela, vê uma nuvem 
estranha e começa a se perguntar se vai 
chover. Então fica pensando em como 
sua avó conseguia prever o tempo só 
olhando para o céu, e resolve pesquisar 
no Google como fazer isso porque você 
também quer aprender. Quarenta 
minutos depois, você se vê assistindo a 
um vídeo sobre teorias da conspiração e 
não faz ideia de como chegou ali. 
É meio perturbador se ver pesquisando 
sobre armas secretas da Rússia, sereias 
ou civilizações do centro da terra 
quando alguns minutos atrás você 
estava “super” determinado a terminar 
um relatório, mas às vezes essas grandes 
questões da vida aparecem na nossa 
cabeça e aparentemente a única solução 
possível é parar tudo e ir para o Google. 
Mas você sabe que esse é um hábito 
horrível se você tem trabalho a fazer, 
né? Parar uma tarefa para fazer outra no 
lugar quebra sua concentração e faz com 
que você perca um tempo valioso. 
Quando lhe vier à mente algo sobre o 
qual queira pesquisar ou alguma outra 
ideia, anote num papel e volte a fazer o 
que estava fazendo. Sim, isso já é uma 
interrupção, mas você já havia perdido o 
seu foco e pelo menos está lidando com 
isso de uma forma que não lhe faz 
perder ainda mais tempo. 
Não priorizar as coisas 

É legal ter um plano B para a sua vida 

caso as coisas não corram exatamente 
como você espera, e talvez seja com ter 
um plano C também. Mas muita gente dá 
um peso igual a todos esses planos 
enquanto ainda ataca outros objetivos 
menos importantes. É importante ter 
interesses variados e diversificar suas 
atividades, mas se perder de vista quais 
são as coisas mais importantes para você, 
vai ficar à deriva e nem saberá mais por 
que está fazendo as coisas que faz. 
Isso vale não só para grandes planos de 
vida, mas para o seu planejamento de 

tarefas do dia a dia também. Por isso, 
lembre-se sempre de priorizar. Anote 
seus planos todos e depois separe os dois 
ou três que são realmente importantes – e 
foque neles. O mesmo com suas 
atividades diárias: organize-as em ordem 
de importância e siga essa ordem na hora 
de executá-las. Assim, se não conseguir 
concluir algo durante esse dia, pelo 
menos terá completado o que for mais 
importante. É bem provável que você 
acabe percebendo que as tarefas do fim 
da lista são dispensáveis. Ou pode 
perceber que é preciso delegá-las para 
outra pessoa fazer.  
Deixar as tarefas mais importantes para 
o fim do dia 
Você chega ao trabalho ainda meio 
sonolento e prefere começar com tarefas 
mais fáceis e deixa o que for mais 
pesado, embora mais importante, para 
depois? Se a resposta for sim, saiba que 
está no caminho errado. Pode parecer a 
saída mais esperta, mas seus efeitos vão 
contra você: não só nossa energia, mas 
também nossa força de vontade 
diminuem ao longo do dia. Logo, se você 
deixar o que for mais importante para 
depois, as chances de não conclui-las são 
altíssimas. Priorize suas coisas – de 
preferência, na noite anterior – e comece 
o dia já atacando o que tem de ser feito 
primeiro. 
Fonte: http://super.abril.com.br/blogs/como-
pessoas-funcionam/5-habitos-que-voce-
precisa-abandonar-para-fazer-mais-coisas-
uteis-no-seu-dia/  

 

5 hábitos que você precisa abandonar se quiser fazer mais coisas úteis no seu dia 
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Organização 

Rodovia Antônio 

Heill, 4155  

Bairro: Itaipava 

Itajaí 

32418500 

12/Out - Dia de Nossa Senhora Aparecida - Padroeira do 
Brasil 
31/Out - Dia das Bruxas 

Se liga aí, chegou o Horário de Verão!! 
A partir do dia 16 de outubro, parte da população brasileira 
deverá adiantar o relógio em uma hora. O horário de 
verão 2016/2017 vai durar quatro meses e atingirá 
moradores das regiões Sul, Sudeste, e Centro-Oeste. 
O período, que termina no dia 19 de fevereiro, serve para 
aproveitar melhor a luminosidade natural, 
reduzindo o consumo de eletricidade no 
fim da tarde. De acordo com o governo, 
há maior demanda por energia é 
justamente no final da tarde.  

 

 

 

No mês de setembro os que fizeram história na SAFRIO, 
foram: 

 

1 ano de empresa:  
Dalcenir Gabriel Vieira 
Alexandre Michel Lima 
Jefferson Rodrigo da Silva 
Marcos Roberto Trindade 

5 anos de empresa:  
Fernanda Conceição Borba  

2 anos de empresa:  
Sidnei Silva dos Santos 
Karoline Freitas Gonçalves Oliveira 
Bruna  Raphaela Jans de Olveira 
Jefferson Gomes Silva 
Tatiane dos Santos de Souza 

Novo colega que começaram em setembro: 
 

- Sandromar de Souza - Operador de Paleteira 
 

Alan Kleyton da Conceição Operador de Pátio 02/10 
Bruno Otávio Pereira Conferente de Pátio 02/10 
Felipe Schnaider Encarregado de Logística 05/10 
Alex Domingos L. Neto Conferente 08/10 
Eliton Carneiro de Freitas Operador de Paleteira 10/10 
Milton Souza Operador de Empilhadeira 10/10 
Valderi de Amaral Operador de Paleteira 14/10 
Luiz Magno Neto Manutentor 18/10 
Felipe Leandro da Silva Conferente 21/10 
Joilson do Carmo Amorim Auxiliar de Expedição 30/10 

A reunião geral de setembro, devido a nossa movimentação, 
acabou acontecendo no início do mês de outubro. Nela foi 
informado sobre a posse da CIPA, iniciada dia 27 de setembro 
deste ano, vigorando até 27 de setembro de 2017, assumindo uma 
nova gestão de cipeiros. Explanou-se sobre as eleições para 
Prefeito e Vereadores, que acontecera dia 02.10. Também foi 
informado sobre alterações que a empresa está fazendo em alguns 
setores, conforme adequação do E-social e orientação do 
Ministério do Trabalho. Outra informação relevante é sobre o 
significado mês de outubro: neste mês se faz a campanha do 
“outubro rosa”, esse movimento é para alertar tanto homens e 
mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama, 
não apenas a mulher tem que ter consciência de se cuidar, mas o 
homem também tem a obrigação de buscar informação para 
orientar suas esposas. 


