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Reuniões desnecessárias consomem 
R$ 540 milhões ao ano

Adesivagem do carro

Salmos 141-6:7

NewsLetter

Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos 
que estão em redor de mim; por isso oferecerei sacrifício de júbilo no 

seu tabernáculo; cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor.

Salmos 27:6



364 365
Edição 41 - W41 - Ano 22 - 10 a 16/10/2022 Edição 41 - W41 - Ano 22 - 10 a 16/10/2022

 
Quando os seus juízes forem derrubados pelos lados da rocha, 
ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Os nossos ossos 
são espalhados à boca da sepultura como se alguém fendera e 

partira lenha na terra.

Salmos 141:6,7

#MARKETINGEDESIGN
Anita Dal Pont - anita.silva@agpr5.com

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Reuniões desnecessárias consomem 
R$ 540 milhões ao ano das grandes 

empresas, aponta pesquisa
Segundo estudo da Universidade da Carolina do Norte, nos EUA, os funcionários gastam 18 
horas por semana nestes encontros e não precisam estar em quase um terço deles.

Reuniões desnecessárias custam 
anualmente cerca de US$ 101 milhões 
(aproximadamente R$ 542,5 milhões) para 
as grandes empresas, e os trabalhadores 
não precisariam estar em quase um 
terço delas. Essa é a constatação de uma 
pesquisa realizada por Steven Rogelberg, 
professor de Ciência Organizacional, 
Psicologia e Gestão na Universidade da 
Carolina do Norte, dos Estados Unidos.

Segundo a Bloomberg, para chegar a 
esses resultados, o especialista pediu 
a 632 funcionários de 20 setores para 
estudarem seus calendários semanais e 
avaliar quanto tempo realmente gastam 
em reuniões e como respondem aos 
convites. A conclusão foi que eles passam 
18 horas por semana nestes encontros 
e recusam cerca de 14% dos convites, 
embora preferissem desistir de 31% deles.

Pelo estudo, ir relutantemente a reuniões 
não críticas desperdiça cerca de US$ 25 
mil (R$ 134 mil) por empregado por ano 
e projeta US$ 101 milhões (R$ 542,5 
milhões) no mesmo período para qualquer 
organização com mais de 5 mil pessoas. 

Para estimar estes valores, Rogelberg 
calculou o pagamento por hora dos 
funcionários com base no salário 
informado e nas horas trabalhadas 
por semana. Depois, extrapolou esses 

números para representar empresas de 
diferentes tamanhos.

“As reuniões nos controlam, e reuniões 
ruins têm um custo enorme”, disse o 
professor. “Você recebe um convite para 
uma reunião e pensa: ‘Eu não preciso 
estar lá’. No entanto, você diz sim. Por 
quê?”, questiona o pesquisador.

A reportagem da Bloomberg aponta que 
muitos aceitam participar porque é uma 
norma no local de trabalho, e eles também 
não querem ofender o organizador ao 
não comparecer ou ficar com a fama de 
que não estão engajados com a empresa. 
Outros vão porque não querem ter que 
buscar posteriormente atualizações sobre 
o que aconteceu.

Rogelberg salienta que a maioria dos 
gerentes não fala com sua equipe sobre 
como e quando recusar reuniões, em 
parte porque são eles que normalmente 
os lideram e gostam da sensação de 
controle que proporcionam.

Reuniões mais eficientes

Para tornar as reuniões mais eficientes, 
o professor afirma que elas devem ser 
enquadradas como um conjunto de 
perguntas a serem respondidas, e não 
como um conjunto de tópicos. “Se você não 

consegue pensar em nenhuma pergunta, 
você não deveria ter tido a reunião”, disse 
ele.

O especialista também informa que 
convidar os empregados para apenas 
parte de uma reunião ajuda a melhorar 
a sua eficácia. Caso contrário, as pessoas 

se desconectam. Para se ter uma ideia, os 
entrevistados da pesquisa afirmaram que 
realizam várias tarefas durante 70% de 
uma reunião desnecessária.

Fonte: https://epocanegocios.globo.com/Carreira/
noticia/2022/09/reunioes-desnecessarias-
consomem-r-540-milhoes-ao-ano-das-grandes-
empresas-aponta-pesquisa.html

Acesse nosso Instagram: 
instagram.com/agpr5a5group

Datas Comemorativas

#MARKETINGEDESIGN
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Manuella Florentino - manuella.silva@agpr5.com

12/10 - Dia das Crianças

15/10 - Dia do Professor

16/10 - Dia Mundial da 
Alimentação

Anita Dal Pont - anita.silva@agpr5.com
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AGPR5 nas mídias 

#GESTÃODEPESSOAS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

11/10

15/10

13/10

16/10

André Sperling Mendes

Uilians Souza Cardoso

Manoel Trindade Neves

Isabel da Rosa Virtuoso

“Desejamos paz, amor, felicidade e saúde e que 
seus sonhos se realizem sempre!”

#MARKETINGEDESIGN
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Manuella Florentino - manuella.silva@agpr5.com
Anita Dal Pont - anita.silva@agpr5.com

#OUTUBROROSA
Prevenção e controle do câncer de mama

O câncer de mama é o segundo tipo mais comum 
entre as mulheres no país, representando cerca 
de 25% de todos os casos de câncer que afetam 
o sexo feminino.

Principais sintomas:
• Caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo 
e indolor;
• Pele da mama avermelhada ou parecida com 
casca de laranja;
• Alterações no bico do peito (mamilo);
• Saída espontânea de líquido de um dos 
mamilos;
• Também podem aparecer pequenos nódulos 
no pescoço ou axilas.

Prevenção:
Se por um lado há fatores de risco, por 
outro há também fatores protetores, como 
manutenção do peso corporal adequado, 
prática de atividade física e alimentação rica 

em vegetais. Além disso, amamentação também 
é considerada um fator protetor. Estima-se que 
esses fatores reduzem em 28% o número de 
casos de câncer no Brasil.

Controle do Câncer de Mama:
É fundamental que as mulheres fiquem alertas a 
qualquer alteração suspeita nas mamas. Olhe, 
sinta e apalpe suas mamas no dia a dia para 
identificar alterações suspeitas.

Além disso, também é recomendado que 
mulheres de 50 a 69 anos façam mamografia 
de rastreamento a cada dois anos. As mulheres 
devem ser informadas sobre benefícios e riscos 
desse exame.

EM CASO DE ALTERAÇÕES SUSPEITAS NAS 
MAMAS, PROCURE UM SERVIÇO DE SAÚDE.

Fonte: www.gov.br/inca

#MARKETINGEDESIGN
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Manuella Florentino - manuella.silva@agpr5.com

Adesivagem do carro 20
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Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Academy Service
Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com

ACADEMY AGPR5 - CONCLUSÃO DOS CURSOS

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Service
Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com

Automação e Software

#PROJETOSESERVICE

Projetos e Instalações/Obras Elétricas
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com
Eduardo Marques - eduardo.marques@agpr5.com

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

C031 - JBS Dourados-MS
C034 - JBS Rolândia-PR
C057 - Granja Alvorada Angatuba-SP
C070 - Detroit Brasil Itajaí-SC
C080 - Cooper A1 Mondaí-SC
C212 - CooperA1 Itapiranga-SC
C244 - Louis Dreyfus Bebedouro-SP

C003 - JBS Criciúma-SC
C034 - JBS Rolândia-PR
C057 - Granja Alvorada Angatuba-SP
C060 - Agrogen Guarapuava-PR
C066 - Vibra Sete Lagoas-MG
C071 - Cotrijal Não-Me-Toque-RS
C079 - BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
C080 - Cooper A1 Mondaí-SC

003 - JBS Criciúma - SC
007 - Cooprata Prata - MG
053A - Cargill Quatro Pontes - PR
060 - Agrogen Garapuava - PR
066 - Grupo Vibra Sete Lagoas - MG
071 - Cotrijal Não-Me-Toque - RS
079 - BRF Catanduvas - SC
088 - BRF Videira - SC
094 - Frísia Carambeí - PR
112 - JBS Brasilia - DF

C285 - Louis Dreyfus Paranaguá-PR
C313 - LAR Caarapo-MS
C319 - Yerbalatina Colombo-PR
C324 - JBS Seberi-RS
C339 - Cooasgo São Gabriel do Oeste-MS
C340 - Icon Criciúma-SC

C088 - BRF Videira-SC
C090 - BRF Brasil Foods Mineiros-GO
C091 - SCALA Sacramento-MG
C112 - JBS Brasilia-DF
C294 - Timac Agro Porto Alegre-RS
C298 - JBS Xanxerê-SC
C330 - Alibem (FR) Candelária-RS
C336 - Panelaço Alimentos Turvo-SC

174 - Nutrisoma Patrcínio - MG
231 - Indukern Jundiaí - SP
272 - Nutribio Sinop - MT
286 - Louis Dreyfus Rio Verde - GO
292 - Alibem Santo Ângelo - RS
310 - Adoro São Carlos - SP
312 - Aleris Jundiaí - SP
317 - BRF Chapecó - SC
326 - Copagri Cuiabá- MT
335- GT FOODS Paraíso do Norte - PR
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#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança


