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5 ALERTAS PARA VOCÊ SER MAIS
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Sempre que você lê, ouve ou assiste algum programa que fala sobre esse assunto fica aquela dúvida.
Mas afinal, o que é produtividade? E como ser uma pessoa produtiva? Como evitar a falta de foco
e destruir as distrações indesejadas?
Se você é como eu sabe que responder a estas
tarefas não é uma tarefa fácil…
Afinal, temos nossa vida, nossos problemas e tudo
pode influenciar no final.
Então como ser produtivo?
Neste artigo, vamos te dar cinco dicas valiosas
para você começar agora mesmo a ser mais
produtivo em suas tarefas diárias e mudar sua
rotina para melhor. Leia estes 5 alertas e decida
pela mudança: O que é produtividade afinal?

“

Louvai ao SENHOR. Louvarei ao SENHOR de todo o meu
coração, na assembléia dos justos e na congregação.“
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Antes de continuar precisamos entender o termo,
no sentido que estamos falando aqui. Produtividade
está relacionado à eficiência. Por exemplo, uma
indústria produtiva é uma indústria que produz com
eficiência, com o melhor aproveitamento possível.
Uma pessoa é produtiva quando aproveita muito
bem o seu tempo, recursos e talentos para
ser eficiente em qualquer tarefa que venha a
desempenhar. O sonho de qualquer empreendedor
ou dono de empresa é contar uma com equipe de
colaboradores altamente produtivos e focados.
Por estas e por outras que o assunto produtividade
é importante para qualquer pessoa. É um
assunto que qualquer profissional deve estar
constantemente interessado. A ideia deste artigo
não é que ele seja longo, mas proporcionar a você
algumas dicas de produtividade:
#1 Ser produtivo não é trabalhar 16 horas por dia
Esse é o início de tudo. Não adianta nada trabalhar
das 8h da manhã até a meia-noite para ser
produtivo. É humanamente impossível uma pessoa
produzir durante todas essas horas. Este é um
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paradigma que precisa ser quebrado na cabeça de
muitas pessoas.
O melhor de tudo é estabelecer metas durante o
dia para fazer o que realmente deve ser feito.
Fica aquelas perguntas: O que é ser produtivo
no dia-a-dia? Trabalhar mais (em quantidade) ou
desempenhar um trabalho de qualidade?
Entre quantidade de horas e qualidade fique com:
FOCO! Ou seja, é melhor trabalhar 1 hora focado
do que 3 horas desfocado e distraído.
#2 Saia da internet e das redes sociais
Você não precisa trabalhar 16 horas por dia, mas
também não pode trabalhar cinco e ficar três delas
navegando na internet. Estabeleça horários para
poder acessar seus e-mails e sites pessoais e
enquanto estiver trabalhando, foque no que está
fazendo.
Mas o que é produtividade nesse caso específico?
Neste caso: enquanto você estiver trabalhando,
focar no que está fazendo. Com certeza o trabalho
sairá com mais qualidade. E talvez, você consiga
concluir suas tarefas mais rapidamente e aí tenha
tempo para arejar a cabeça, entrar no Facebook
etc.
#3 Dê um tempo para o cafezinho
Essa dica também é importantíssima. Se você
estiver focado naquele projeto, mesmo com o
prazo de entrega estourando, e o trabalho não
estiver rendendo, pare por alguns minutos. Você
vai pensar: mas assim perco tempo e serei menos
produtivo.
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Se não está avançando, você está perdendo tempo Cuide do seu corpo e mente que essa será uma
se continuar. Uma pausa, mesmo que pequena, é garantia que seu trabalho será melhor realizado no
ótima para recarregar as energias e dar sequência dia seguinte.
ao trabalho.
Resumo: O que é Produtividade?
#4 Reuniões só em casos extremos
Produtividade está relacionado à eficiência.
É importante se reunir com os colegas de trabalho Uma pessoa é produtiva quando ela aproveita
para sugerir metas, trocar ideias e ajustar o que muito bem o seu tempo, recursos e talentos para
precisa de maior atenção. Mas quando diversas ser eficiente em qualquer tarefa que venha a
reuniões começam a ser marcadas, com o tempo desempenhar.
Se você é eficiente não precisará trabalhar 16
você vai trabalhar somente para ir em reuniões.
horas por dia. Garantido!
O que é ser produtivo em se tratando de reuniões? Há hora para tudo: evite redes sociais quando você
Anotar o que é importante, tentar enviar por quer ser produtivo.
e-mail o que é possível resolver pela rede e deixar Faça breaks quando achar que a mente está
as reuniões apenas para assuntos que sejam começando a ferver.
Não marque reunião para tratar de qualquer
indispensáveis o olho no olho.
assunto, tente resolver o que puder via e-mail.
Durma bem. Se não estiver dormindo bem, sua
#5 Tenha uma boa noite de sono
produtividade está sendo afetada. Se o caso for
Última e não menos importante dica. Pode parecer sério, procure ajuda.
batida a ideia, mas dormir bem fará com que você
tenha melhor rendimento no dia seguinte. Se não Fonte: http://transformesuarotina.com/blog/odormir bem, ficará o dia inteiro sonolento somente que-e-produtividade/
esperando o dia terminar e será praticamente um
dia perdido.
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Louvai ao SENHOR. Louvarei ao SENHOR de todo o meu coração, na assembléia
dos justos e na congregação.
Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer.
A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre.
Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas; piedoso e misericordioso é o
Senhor.
Deu mantimento aos que o temem; lembrar-se-á sempre da sua aliança.
Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios.
As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos.
Permanecem firmes para todo o sempre; e são feitos em verdade e retidão.
Redenção enviou ao seu povo; ordenou a sua aliança para sempre; santo e
tremendo é o seu nome.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; bom entendimento têm todos os
que cumprem os seus mandamentos; o seu louvor permanece para sempre.

#souagpr5 #Suprimentos #OrgulhodeSerAGPR5
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Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com
Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br

Recordações AGPR5

Datas Comemorativas

02/12/2020 - Dia da Astronomia
03/12/2020 - Dia Internacional do
Portador de Deficiência
03/12/2020 - Dia da Propaganda
06/12/2020 - Dia da Extensão Rural
no Brasil

Marketing Digital
2020 - Comemoração dos 20 anos de AGPR5

Aniversariantes
“Desejamos paz, amor, felicidade e saúde e
que seus sonhos se realizem sempre!”
Julye F. do Amaral
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Acompanhe os aniversariantes do dia no
Instagram:
@agpr5a5group
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079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC
093-Ambev Passo Fundo-RS
094-Frísia Carambeí-PR
095-BRF Jataí-GO
099-Farben Içara-SC
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC
106-Salus Group Santo Antonio de Posse-SP

# PR O JETO SESE R V I C E

Projetos e Instalações/Obras Elétricas

Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com

C015 - BRF Brasil Foods SA - Rio Verde/GO
C031 - JBS - Dourados/MS
C034 - JBS - Rolândia/PR
C055 - GT Foods - Paranavaí/PR
C060 - Agrogen - Guarapuava/PR
C088 - BRF - Videira/SC
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C112 - JBS - Brasilia/GO
C166 - CME Montagens - Criciúma/SC
C201 - BsBios - Marialva/PR

107-Correcta Ponta Porã-MS
231-Indukern Jundiaí-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
284-Agroval Coromandel-MG
303-Prodap Barra do Garça-MT
307-SoyaMill Rio Claro-SP
1010-Italcol Girón-CO

C284
- Agroval - Coromandel/MG
C286 - Louis Dreyfus - Rio Verde/GO
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C303 - Prodap - Barra do Garça/MT
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT
C317 - BRF - Chapecó/SC
C318 - CVI - Santa Maria/RS
C319 - Yerbalatina - Colombo/PR

Automação e Software
Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

IFI 2016.05 EQM - Gestão da Qualidade Empresarial (Gestão Pessoas/Treinamento/Qualidade/
Redmine)
IFI 2020.05 - Gemba Foods
IFI 2020.17 - Desenvolvimento OAenterprise
IFI 2020.21 - Gemba Mill
IFI 2020.26 - Gemba MES - Serviço Windows
C034 - JBS - Rolândia/PR
C060 - Agrogen - Guarapuava/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C079 - BRF Brasil Foods - Catanduvas/SC
C088 - BRF - Videira/SC

C094 - Frísia - Carambeí/PR
C102 - BRF - Faxinal dos Guedes/SC
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C264 - Geraleite - São Gotardo/MG
C284 - Agroval - Coromandel/MG
C295 - Timac Agro - Rio Grande/RS
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT
C317 - BRF - Chapecó/SC

Projetos e Indústria Mecânica

Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com

C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP

C318 - CVI - Santa Maria/RS

Service

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Valéria Ferrari da Silva de Almeida - valeria.ferrari@agpr5.com

007-Cooprata Prata-MG
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
031-JBS Dourados-MS
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055-GT Foods Paranavaí-PR
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
073-GT Foods Indianópolis-PR
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#DS

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança
DICAS DO PROTEGILDO

A REPRODUÇÃO DESTA PÁGINA DA REVISTA PROTEÇÃO ESTÁ AUTORIZADA PARA USO INTERNO DAS EMPRESAS

OUTUBRO / 2008
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