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  MENSAGEM DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 
 
Caro(a) aprendiz, seja bem-vindo(a)!  
 
 

Caros (as)  

Gostaríamos de dar-lhes as boas vindas, por meio de nossos cursos 

podemos promover a formação técnica profissional de adolescentes da nossa 

cidade.  

Neste contexto estamos apresentando a você um material desenvolvido 

para que tenha sempre a mão as ferramentas de aprendizado e de consulta 

durante a sua rotina. 

 A disciplina apresenta-se como uma ferramenta cotidiana, tornando este 

material de grande importância para a atuação profissional nos diversos 

estabelecimentos. 

 Por isso nosso principal objetivo consiste em desenvolver e capacitar 

adolescentes para o mundo do trabalho e empreendedorismo, entendendo 

como sujeitos de direitos em desenvolvimento, dentro de um ambiente 

profissionalizante, pelo qual se possa executar as tarefas da vida profissional e 

pessoal com eficiência, eficácia e efetividade. 

 Esperamos que sua experiência de estudo seja a melhor possível para 

que consiga estudar e desenvolver as práticas necessárias para o 

melhoramento de sua carreira profissional. 

 

Bons estudos! 
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HISTÓRIA DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 

Em 1974, o Presidente da República João Figueiredo nomeou para 

assumir o município de Foz do Iguaçu o Coronel Clóvis Cunha Vianna, que 

permaneceu no cargo por dez anos consecutivos, acompanhado pela primeira-

dama, a senhora Léa Leoni Vianna, que, preocupada com as questões sociais 

que se despontavam, buscou conhecer a cidade e deparou-se com crianças 

engraxando sapatos e dormindo na rua. 

Com o propósito de realizar algo, acolheu oito meninos que viviam sem 

amparo à sede da Associação de Proteção a Maternidade e a Infância - APMI, 

e a partir destes, surge a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, inaugurada em 26 de 

julho de 1977. Para estabelecer a associação criou-se uma estrutura 

administrativa composta por 18 (dezoito) membros da sociedade civil, 

denominada como Conselho Deliberativo. 

Inicialmente o ideal baseava-se no escotismo, ou seja, os adolescentes, 

apenas meninos, recebiam disciplina rígida, usavam fardas, realizavam 

treinamentos em acampamentos e obedeciam às patentes e a hierarquia 

militar. Nessa época não se exigia uma idade mínima para ingressar na 

organização. Inúmeras crianças adentravam com dez anos, e o direito de 

escolha não era respeitado, sendo estes obrigados a frequentar a Guarda 

Mirim por determinação dos pais. Após um período de treinamento em ordem 

unida firmava-se um convênio entre a Guarda Mirim e os estabelecimentos, e 

os atendidos eram encaminhados para o trabalho sem nenhuma garantia 

trabalhista ou previdenciária. 

Em 2001, a organização assinou um Termo de Ajuste de Conduta - TAC 

com o Ministério Público do Trabalho - MPT e implantou o Programa de 

Aprendizagem, tendo como missão promover a formação técnico-profissional 

de adolescentes de ambos os sexos e de diferentes classes sociais, na faixa 

etária de 14 a 18 anos, para o desenvolvimento de atividades profissionais de 

aprendizagem de forma a lidar com diferentes situações do mundo do trabalho, 



 
 

Página |04  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

em conformidade com os artigos 62 a 69 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a Lei nº 10.097/200 e artigo 227 da Constituição Federal. 

Pioneira na execução do Programa de Aprendizagem trabalhando na 

modalidade desde 2002, a Guarda Mirim já foi apresentada como caso de 

sucesso no Fórum de Aprendizagem do Paraná; no Fórum Interamericano de 

Filantropia Estratégica - FIFE, bem como serviu de exemplo inspirador à 

elaboração do Decreto 8.740 de 04 de maio de 2016 que criou a “Cota Social” 

com o projeto “Oficina de Música”; além disso: 

 Em 2017: recebeu o Selo SESI ODS em reconhecimento as suas 

práticas em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; foi case do 

livro “Aprendizagem Profissional e Direitos Humanos: o direito fundamental dos 

jovens à profissionalização” da Editora LTR; e ainda reformulou sua marca com 

o apoio voluntário da empresa Sitz por meio do Instituto GRPCOM; 

 Em 2018: foi eleita presidente do Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Paraná com mandato até 2019; e reconhecida 

pelo Instituto GRPCOM entre as melhores do Paraná em gestão estratégica, 

parcerias e relacionamento institucional, e avaliação e monitoramento de 

impacto, sendo que neste último ficou entre as três melhores do Estado; 

 Em 2019: convidada a fazer parte do “Informe Temático 

Aprendizagem Profissional: adolescência, identidade e trabalho” da Rede 

Marista de Solidariedade; reconhecida pelo jornal Gazeta do Povo pela matéria 

“Programa de aprendizagem profissional para jovens é exemplo de sucesso no 

Paraná”; e apresentada como case de sucesso durante o III Encontro de 

Magistrados da Infância e Juventude do Paraná. 

Durante sua existência a organização teve diversos projetos aprovados pelos 

fundos da criança e do adolescente em nível municipal e estadual, bem como 

em diversos editais de órgãos públicos como o Ministério da 

Cultura/FUNARTE, Ministério Público do Trabalho, Furnas Centrais Elétricas 

S.A. e Itaipu Binacional, e atendeu a aproximadamente 29 mil adolescentes em 

seus 43 anos. Entre seus formados existem empresários, gerentes de grandes 



 
 

Página |05  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

empresas, advogados, contadores, músicos, políticos, secretários, mestres, 

doutores, entre outros. Todas estas conquistas estão documentadas nos 

relatórios disponibilizados no portal de transparência da organização, 

disponível em: http://www.guardamirimfoz.org.br/transparencia/. 

PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO E VISÃO DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO 

IGUAÇU 
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                 UNIDADE I – CONCEITO DE TEMPO  

 
     Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. 

Um se chama ontem e o outro se chama amanhã,  

portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar,  

fazer e principalmente viver.” Dalai Lama. 

 

1.1. CONCEITOS DE TEMPO 
 

 Para Leonardo Da Vinci (Klein, 1995) o tempo é um paradoxo, onde o 

passado não existe mais e o futuro ainda não existe, o que existe é somente o 

presente. Então quando tomamos consciência do presente ele já é passado, e 

o futuro passa a ser o presente por alguns instantes. 

 Na mitologia grega Chronos é o senhor do tempo o que quantifica as 

horas dando as modelos de medição, como segundos, minutos horas, dias, 

semanas, mês e ano. Chronos significa tudo que obedece uma cronologia, ou 

seja, que segue uma sequencia de tempo. 

 Já Kairós significa o tempo ou momento certo de se fazer as coisas, as 

oportunidades, as coisas que acontecem sem hora marcada, e pode estar 

presente dentro de um tempo físico determinado por Chronos, mas não pode 

ser cronometrado ou medido 

 Para Albert Einstein, passado, presente e futuro são uma ilusão, pois 

são projeções mentais da consciência humana, o tempo e o espaço são 

dimensões independentes, onde o tempo é a dimensão infinita de movimentos 

e de mudanças. 

 Os dados cronológicos permitem anotar, estipular o tempo em que 

ocorrem os acontecimentos, se podem representar graficamente os todos os 

momentos de forma histórica. 

 Nossa percepção é diferente a cada uma das pessoas, para umas o 

tempo passa rápido, para outras muito devagar. 
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 Nos dias atuais tempo pode ser definido como o período cronológico que 

dimensiona e limita todas as nossas atividades diárias, o qual pode ser bem 

aproveitado ou desperdiçado. 

 O tempo tem como características, entre outras: 

 Limitado; 

 Perecível; 

 Instantâneo; 

 Irreversível; 

 Constante; 

 Intransferível; 

 Insubstituível; 

 Precioso; 

 Singular e necessário. 

 

1.2. EFICIENCIA E EFICÁCIA 
 

Eficácia  

 É atingir seu objetivo de forma simples e direta, relacionada diretamente 

ao resultado positivo de um projeto ou atividade. Ser eficaz é ter o equilíbrio 

das atividades a serem executadas, percebendo com clareza por meio de uma 

visão de todo (visão holística) para que se possa analisar com calma todos os 

ângulos de uma situação e verificar como chegar à eficácia. 

 A eficácia pode ser medida por meio de indicadores de desempenho, 

pelos quais são medidas as ações que possam mensurar resultados e 

acompanhar o desempenho das atividades e se em que grau foi atingido o 

objetivo. 

 

Eficiência 

 É como fazer as coisas da maneira certa, como foi planejado, e como 

foram utilizados todos os recursos durante a execução das tarefas é fazer bem 
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feito. Deve ser feita da maneira mais habilidosa possível, sem desperdícios de 

recursos, ou seja, é como vai caminhando as atividades se estão no foco 

previsto, ou se está desviando daquilo que foi proposto. 

 

Como criar equipes eficientes e eficazes 

 Segundo Robbins (2005 - pág. 216) para que se tenha uma equipe 

eficaz é preciso atender quatro pré-requisitos: 

 

1 - Contexto adequado 

• Recursos adequados a execução das atividades; 

• Liderança eficaz com capacidade de motivar e aproveitar os talentos 

individuais; 

• Manter um clima de confiança entre a equipe; 

• Avaliação de desempenho e sistema de recompensas justas. 

 

2 - Projeto do trabalho 

• Autonomia de decisão entre os participantes, mesmo que por nível; 

• Oportunidade de melhorar o desempenho; 

• Identidade das tarefas individuais; 

• Significância das tarefas para o todo. 

 

3 - Composição 

• Habilidades dos membros da equipe; 

• Personalidade e flexibilidade se complementando; 

• Distribuição de papéis e responsabilidades com a capacidade de cada 

um; 

• Diversidade de talentos, multidisciplinaridade; 

• Tamanho adequado da equipe; 

• Preferências. 
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4 - Processo 

• Propósito comum para empenho de todos; 

• Metas específicas para cada um; 

• Eficiência da equipe medida continuamente; 

• Avaliar níveis de conflito existentes; 

• Folga social. 

 

1.3. TEMPO É DINHEIRO 
 

 Em sua fixação por leitura o físico Benjamin Franklin chegou a uma 

expressão que todos ouvimos falar “tempo é dinheiro”, isso depois de ler obras 

do filósofo grego Teofrasto (372-288 a.C). O pensador grego mencionou a 

frase: tempo custa muito caro, porque ele escrevia, em média, um livro a cada 

dois meses. 

 Após a revolução industrial os homens de negócios passaram a dotar 

esta expressão para que seus trabalhadores produzissem mais, fazendo uma 

analogia entre o tempo gasto de produção de uma pessoa e quanto ela 

ganhava por hora.  

 Nessa máxima que tempo é dinheiro muitos calculam o preço de seu 

tempo com base na faixa salarial, por exemplo: se uma pessoa ganha R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês, trabalhando 26 dias por mês (não 

contando domingos) e oito horas por dia, então ela ganha R$ 7,20 (sete reais e 

vinte centavos) por hora, então esse é o valor de seu tempo. 

 Existem muitas formas de calculo apresentadas pelo mercado de 

trabalho, mas isso é relevante apenas quando não somos eficientes o 

suficiente para produzir algo interessante para as empresas, e aí reside o 

problema, você pode ser demitido quando não produz. 

 Peter Drucker menciona que o profissional que não consegue gerenciar 

seu próprio tempo não consegue gerenciar nada mais em sua vida, dada a 

importância do tempo para os negócios, uma vez que as atividades 
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empresariais tem um custo alto e consequentemente existe a necessidade de 

"poupar tempo”, para que se possa informar, comprar e vender de forma mais 

rápida que a concorrência. 

 Na verdade o tempo é mais valioso que o dinheiro, por que o dinheiro se 

recupera, mas o tempo não. 

 A grande realidade é de que precisamos gerenciar nosso tempo para 

possamos produzir de maneira mais saudável, aproveitando nosso precioso 

tempo naquilo que nos faz sermos mais felizes. 

 

Como lucrar com o Tempo 

 

 Utilizar a criatividade, transformando as atividades de rotina em 

motivação; 

 Delegar para que os resultados sejam multiplicados por meio de outras 

pessoas; 

 Agir com decisão para a busca dos objetivos; 

 Planejar e priorizar aquilo que é mais importante; 

 Liderar, não apenas mandar, para gerenciar melhor seus subordinados. 
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1.4.  Atividade para fixação 
 

 Faça uma análise do tempo que você gasta diariamente, e coloque na 

planilha abaixo, e veja como está seu dia. 

TEMPO TAREFA 

 CUIDADO PESSOAL 

 DORMIR 

 EXERCÍOS 

 ESTUDOS 

 SALA DE AULA 

 FAMILIA 

 EMPREGO 

 PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO/COMER 

 DORMIR 

 TRANSPORTE 

 RELAXAR 

 SOCIALIZAÇÃO COM AMIGOS 

 TEMPO NO WHATSAPP 

 TEMPO NO FACEBOOK 
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                 UNIDADE II – GESTÃO DO TEMPO 

 

2.1. MAPEAMENTO DO TEMPO 
  

 Umas das mais primordiais ações que poderemos executar para a 

gestão do tempo é o mapeamento do que precisamos fazer e como utilizar o 

tempo a nosso favor, para tanto é necessário definir as prioridades de nosso 

dia, quantificar aquilo que realmente necessário. 

 Para isso precisamos definir uma relação de tarefas, as quais possamos 

priorizar aquilo que nos trará a eficácia em nossas tarefas, segundo a  

Professora Adriana Lacerda do Conselho Federal de Contabilidade podemos 

seguir três passos essenciais .para Planejar nosso tempo: 

Passo 01 – Quantificar o tempo em nossas atividades, definir quanto tempo 

gastamos durante nosso dia; 

Passo 02 – Eliminar os pontos de estrangulamento, aquilo que atrapalha suas 

atividades; 

Passo 03 – Planejar as tarefas em ordem que possam ser realizadas 

efetivamente, definindo aquilo que é urgente e o que emergência; 

 

 O nosso planejamento diário inicia com uma revisão do que fizemos 

ontem e o que foi deixado para trás, depois devemos relacionar nossa rotina de 

forma realista, aquilo que realmente poderemos executar e claro, priorizar cada 

tarefa. 

 Nesta priorização devemos aprender a delegar funções que não 

precisamos executar nós mesmos, para que não sejamos sobrecarregados 

com as atividades, além disso, precisamos aprender a dizer não, muitas 

vezes ficamos constrangidos em dizer não a alguém que nos pede para 

executar uma tarefa, se esta tarefa estiver fora de sua capacidade ou 

atrapalhar a administração de seu tempo, diga não.  



 
 

Página |015  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

 Apesar de a tecnologia facilitar nosso dia a dia também pode atrapalhar, 

cuidado com o excesso de e-mails, aquilo que não for primordial ao seu 

trabalho, não dê importância, as vezes nos concentramos em piadas ou 

assuntos que não são pertinentes às nossas atividades e acabam por 

atrapalhar nosso dia. 

 

2.2. GESTÃO EFETIVA DO TEMPO 
 

Gestão do tempo na saúde – um dos fatores que mais levam as pessoas aos 

consultórios médicos é o stress, que nos leva a uma baixa imunidade, dores 

musculares, insônia, e até doenças graves. Analise o grau de ansiedade com 

as atividades, uma gestão eficaz traz um melhor gerenciamento do tempo e 

consequentemente uma vida mais saudável. 

 

Gestão do tempo em casa – quando estamos em casa muitas vezes temos 

que lidar com atividades cotidianas, como lavar a louça, fazer comida, lavar a 

roupa, arrumar a casa, independente do sexo, todas as pessoas executam 

estas atividades, para isso ter uma agenda de atividades pode ajudar, por 

exemplo, à medida que cozinhamos podemos já ir lavando a louça, ao final as 

tarefas foram cumprida sem maiores problemas. 

 

Gestão do tempo na escola/faculdade – um problema clássico com nosso 

tempo na escola, faculdade ou cursos é de que não damos a devida 

importância aos prazos, a grande maioria deixa suas atividades para a última 

hora, e aí há o stress de ter que fazer em horas o que poderia ser feito em dias, 

e o resultado nós já sabemos qual é. 

 

Gestão do tempo no trabalho – no trabalho geralmente as pessoas fazem 

uma continuidade do seu comportamento da escola, eixam as coisas para 

última hora, para uma eficiente gestão de tempo no trabalho é preciso controlar 
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a agenda, identificar os itens que desperdiçam o seu tempo, também identificar 

o que economiza tempo. 

 

Fatores que desperdiçam nosso tempo: 

 Falta de planejar antes de agir; 

 Dar prioridade a atividades sem importância; 

 Manter controles desnecessários; 

 Conversas longas e demoradas; 

 Reuniões sem sentido; 

 Muitas paradas para socialização; 

 Dar maior atenção às mídias sociais; 

 Dedicar-se a assuntos pessoais no trabalho ou vice-versa; 

 Não definir prioridades; 

 Atrasos; 

 Não saber dizer não; 

 Não se preparar para as atividades; 

 Falta de atenção; 

 Sobrecarga de trabalho; 

 Excesso de relatórios;  

 Desorganização pessoal; 

 Excesso ou falta de comunicação; 

 Resistencia a mudanças; 

 Procrastinação. 

 

Estratégias de Gestão do Tempo 

 

 Stephen Covey (2014) em seu livro descreve que para sermos mais 

eficazes devemos desenvolver 7 (sete) hábitos, entre os quais: 

1. Ser proativo – é muito mais que tomar a iniciativa, é nosso comportamento 

frente as decisões que tomamos, somo responsáveis por elas. 
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2. Traçar objetivos e começar com eles em mente – sem objetivos não 

podemos traçar um caminho, e sem acompanhar estes objetivos perdemos 

o foco; 

3. O importante vem primeiro – defina as prioridades naquilo que é 

realmente importante; 

4. Pensar no ganha-ganha – pensar no ganha a ganha nos leva a um estado 

de espirito que busca o benefício mutuo, onde os dois lados ganham e 

saem felizes; 

5. Compreenda primeiro, depois seja compreendido – a primeira coisa que 

nos deparamos como importante é a comunicação, sem ela não existe 

entendimento, por isso devemos compreender o que os outros estão 

tentando nos dizer, para depois tentarmos nos fazer compreendidos; 

6. Crie sinergia – nossa comunicação deve ser empática, para que possamos 

trabalhar em conjunto; 

7. Afine o instrumento – nada melhor que nos mantermos atualizados, um 

lenhador trabalha mais se sua serra não estiver afiada, portanto afine sua 

cultura, busque conhecimento, faça exercícios, lembre-se “mente sã, corpo 

são”. 

 

Rotina para alcançar o sucesso diário 

 Sempre estabeleça objetivos diários, semanais, mensais e anuais; 

 A programação de suas tarefas e atividades depende destes objetivos; 

 Identificar as atividades críticas, as que levam aos resultados desejados 

e concentrar-se nelas; 

 Priorize as tarefas ou atividades em ordem decrescente por grau de 

importância; 

 Controlar diariamente aquilo que alcançou conforme o planejamento; 

 Reconheça onde o seu tempo é realmente empregado; 

 Dimensione o tempo proporcionalmente à importância de cada tarefa e 

objetivo; 
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 Estabelecer início e fim de cada atividade; 

 Identifique os desperdiçadores de tempo e minimize-os; 

 Melhorar as rotinas de trabalho, e é claro seus hábitos diários; 

 Destacar as atividades concluídas e as por concluir (faça um check-list); 

 Deixe um período de seu dia sem atividades, para poder relaxar, ou até 

mesmo para revisar seu planejamento. 

 

2.3. Atividade para fixação 
 

 Crie um modelo de agenda diária, pode sérum caderno, computador ou 

até mesmo sem eu celular, hoje a tecnologia nos ajuda com isso. 

 Faça uma lista de suas tarefas em ordem prioritária e vai anotando as 

concluídas procure perceber o tempo gasto em cada tarefa. 

Por exemplo: procure anotar quanto tempo gasta para se preparar quando 

acorda, tempo de higiene, tempo de se vestir, tempo do café da manhã, tempo 

do transporte ao trabalho, ou de preparo para o trabalho (se for home office) e 

assim por diante. 

 Assim terá uma visão de como está utilizando o seu tempo durante o 

dia. Se desejar pode utilizar a tabela da atividade da unidade I para ajudar no 

planejamento de seu dia. 
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                 UNIDADE III – ORGANIZAÇÃO  

 

3.1. ORGANIZAÇÃO PESSOAL 
 

 No mercado de trabalho em nossos dias o que é valorizado não apenas 

o currículo, mas principalmente seus conhecimento e competências, a 

capacidade de informação de uma pessoa. 

 Portanto toda a experiência de vida é uma base de informações e 

conhecimento que pode ser gerenciado de forma a se tornar um diferencial 

competitivo na vida profissional, este diferencial passa pela organização 

pessoal de cada um. 

 Para tanto devemos diferenciar nossa capacidade em dois grupos, o 

pessoal e o profissional e onde estes conhecimentos se integram ou 

entrelaçam. 

 Assim é preciso criar uma base de conhecimento organizado onde 

possa buscar a informação quando precisar, onde estão armazenados e como 

utilizar, para isso precisamos deixar nossos arquivos organizados. 

 Como organizar em categorias que possam remeter ao que precisamos, 

de como localizar os itens, criar um índice que possa ser consultado. 

 

Organizar a Papelada 

 

Documentos pessoais – todos nós temos documentos pessoais que devem 

ser armazenados, portanto tenha sempre um local de armazenamento destes 

documentos etiquetados e separados por categorias, por exemplo, documentos 

de identificação, documentos de impostos, documentos eleitorais, e etc. 

 

Documentos Profissionais – do mesmo modo separe seus documentos, por 

categoria, por exemplo: contratos de trabalho por empresa, comprovantes de 
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pagamento, etc. Nunca deixe sua mesa cheia de papéis, uma mesa cheia 

significa desorganização. 

 

 

 

 

 

  

   

 

Destino da Papelada 

 O que GUARDAR - deve ser armazenado aquilo que realmente é 

importante; 

 Jogar no LIXO – aquilo que não serve pra nada, não junte papelada por 

juntar apenas guarde o que precisar recuperar no futuro; 

 AJA – tome atitude em relação a organização de seus papeis, uma 

pendencia  deixada para depois pode se tornar urgente. 

O novo Código Civil define os prazos em que temos que guardar documentos 

que utilizamos: 

DOCUMENTO 
PRAZO DE 

ARMAZENAMENTO 

Imposto de Renda, IPTU, IPVA, contas de agua, energia, telefone 

e gás. 
5 anos 

Contratos de Seguro 1 ano 

Plano de Saúde 5 anos 

Contrato de aluguel 3 anos 

Recibos de pagamento e condomínio 5 anos 

Prestação da casa 5 anos 

Mensalidades escolares 5 anos 

Documentos de rescisão trabalhista Toda a vida 

Comprovantes de salário Toda a vida 

 

 

         DICA:  

→ Para armazenamento pode utilizar caixas organizadoras de arquivos, ou 

arquivos de pastas suspensas; 

→ Tudo que não precisa ser impresso guarde em arquivos digitais, assim 

não precisa ter uma papelada armazenada. 
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Organizando Arquivos Digitais 

 

Mantenha uma pasta Central de documentos – muitas pessoas tendem a 

colocar na área de trabalho todos os seus arquivos isso dificultará a 

localização, no Windows existe a pasta padrão “Meus Documentos”, onde 

deverá colocar as subpastas divididas em arquivos pessoais e profissionais. 

 

Facilite a localização – a partir da pasta central crie subpastas conforme suas 

atividades de trabalho ou atividades pessoais, evite nomes longos, procure 

abreviar dentro de uma lógica de fácil utilização. 

 

Conta de E-mail – mantenha uma conta pessoal e uma profissional, não 

misture assuntos pessoais com os profissionais, isso pode ser um problema no 

futuro. Classifique e gerencie seus e-mails de forma correta, mantenha em 

arquivo aqueles essenciais com informações que não podem ser perdidas. 

 

Horário para os e-mails – você pode visualizar sua caixa de e-mails duas a 

três vezes por dia, uma no início do dia, outra no meio do dia e outra no final do 

dia, quando ficamos conectados o tempo todo podemos perder tempo com 

coisas sem importância. 

   

Processar os e-mails – não deixe sua caixa de entrada lotada de e-mail, 

mantenha vazia ou apenas aqueles que dependem de terceiros. Mande apara 

a lixeira tudo o que não for útil. Responda na mesma hora que verificou o e-

mail, não deixe para depois, uma vez que pode acumular. Priorize e execute 

as ações não deixe para depois. Armazene apenas o que for importante, 

lembre-se de que sua caixa de e-mails tem tamanho limitado, faça uma 

limpeza nos e-mails recebidos e enviados uma vez por semana. 
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Pontualidade 

 Organize seus horários para que não perca tempo em transporte ou 

atividades que podem atrapalhar seus objetivos. Seja pontual, se possível 

procure chegar a um compromisso 15 (quinze) minutos antes do horário, assim 

se houver um imprevisto poderá resolver antes de se atrasar, ou tomar as 

providencias necessárias. 

 

 

 

 

 

 

    

3.2. PRIORIZAÇÃO 
  

 De acordo com Barbosa (2012) necessitamos dividir nossas tarefas em 

importantes, urgentes e circunstanciais, onde: 

Importância – são todas as atividades significativas as que trazem resultado a 

curto, médio ou longo prazo; 

Urgência – são todas as atividades para as quais o tempo é muito curto ou já 

se esgotou, são aquelas imprevistas que causam stress; 

Circunstâncias – são aquelas tarefas desnecessárias, são as atividades 

inúteis que transtornam nosso dia a dia, que são feitas por comodidade ou por 

questões sociais. 

 Portanto planejar as suas ações diariamente evita de perder tempo com 

coisas inúteis, que não agregam em nada, dando ênfase naquilo que realmente 

é importante e deve ser administrado. 

 Então evite a desordem, tome providencias imediatas e analise suas 

atividades diárias.  

 

Veja: 

https://www.youtube.com/watch?v=PMoINjIgE3o 
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3.3. Atividade para fixação 
 

 Realize o teste abaixo criado por Christian Barbosa para saber como 

anda sua organização. 

PERGUNTAS NUNCA AS VEZES SEMPRE 

Minha mesa está limpa e organizada, sem pilhas de 
papéis ou revistas. 

   

Levo menos de 5 minutos para localizar informações 
(papéis, arquivos, etc.) que preciso em meu computador, 
meu ambiente (armários, mesas, gavetas, etc.), agenda 
ou revistas. 

   

Consigo ler todas as revistas e newsletters que recebo, e 
armazeno esse conhecimento para ser reaproveitado. 

   

Tenho uma forma de dividir minha papelada por 
assuntos, de forma organizada em pastas e arquivos 
categorizados e etiquetados. 

   

Raramente perco minhas coisas    

As pessoas me acham uma pessoa organizada. 
Você só consegue trabalhar em uma mesa limpa e 
organizada? 

   

Organizo constantemente minhas gavetas do escritório e 
do meu armário de roupas para manter sempre a ordem. 

   

 

Agora some os valores conforme suas respostas, utilizando a seguinte escala: 
 NUNCA – 1 
 ÀS VEZES - 2 

 SEMPRE - 3 

→ Até 10 pontos - Você está muito desleixado com sua organização! Talvez 
esteja perdendo tempo precioso do seu dia e nem perceba isso. Comece a 
adotar pequenos hábitos de organização para ser mais produtivo, antes que a 
bagunça tome conta da sua vida. 
 

→ Até 18 pontos - Você tem o perfil médio de uma pessoa com um nível básico 
de  organização. Há tendências para ser uma pessoa totalmente organizada 
um dia, mas ainda precisa de algumas dicas para melhorar sua organização e 
ganhar mais tempo. 
 

→ Acima de 19 pontos - Parabéns! Você é uma pessoa tipicamente organizada! 
Bastante detalhista e sistemática. Deve perder muito pouco tempo localizando 
coisas. Continue assim e veja se essa matéria pode trazer ainda mais dicas 
para melhorar sua performance.  

 

Fonte: VIVA COM ORGANIZAÇÃO - Ideias para você gerenciar seu tempo e sua Vida  - TRIADPS Productivity 
Solutions - www.christianbarbosa.com.br 
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                 UNIDADE IV – ADMINISTRAÇÃO EFICAZ DAS FINANÇAS  

 

3.1. FINANÇAS PESSOAIS 
 

 Todas as empresas e pessoas procuram controlar seu dinheiro de 

maneira eficaz, o que exige muita disciplina, monitoramento e controle. 

Controlar gastos parece uma tarefa fácil, mas não é, uma vez que lidamos com 

nossos sentimentos pessoais e muitas das vezes controla-los sem ter um 

objetivo em mente é quase impossível. 

 Mas afinal o que são Finanças Pessoais, é o controle do dinheiro que 

ganhamos ou somos remunerados por trabalhos prestados. 

 Na grande maioria das vezes as pessoas iniciam sua carreira de 

trabalho em seu primeiro emprego, ganham seu salário, mas no dia que o 

recebem pela primeira vez saem da empresa com ele e chegam em suas 

casas já com dívidas no bolso, isso por que não traçaram um objetivo do que 

fazer como gerenciar o seu dinheiro.  

 Para que possamos controlar nossas finanças precisamos seguir alguns 

passos: 

 

Passo 01 - Objetivo 

 Quando iniciamos nossas carreiras não pensamos em será nossas 

vidas, e em sua maioria não imaginamos o que fazer com o dinheiro, e por falta 

de um objetivo, saímos gastando. 

 Trace um objetivo de vida com metas claras e realizáveis, por exemplo:  

 Objetivo – Economizar uma parte do salário todo mês para comprar um 

carro; 

 Meta – Aplicar todo mês 10% do salário em um fundo de investimento 

(CDB, poupança, tesouro direto); 
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Passo 02 - Disciplina 

 Tenha disciplina no controle de seus gastos, antes você não ganhava 

nada, hoje você tem uma quantia na mão que pode ser útil. Evite gastar mais 

do que ganha, e evite comprar a prazo, quando compramos a prazo não 

conseguimos mensurar o que estamos devendo senão tivermos controle da 

situação e quando compramos a vista conseguimos descontos; 

 

Passo 03 – Planejamento de gastos 

 Quando começamos a trabalhar logo queremos sair comprando, 

assessórios, roupas sapatos e etc. Mas é necessário planejamento para isso, 

determine um percentual do seu salário para gastos pessoais, você pode a 

cada mês comprar uma peça de roupa a vista, sem entrar em dívidas, assim 

sempre terá uma peça nova em seu armário, também dimensione seus gastos 

com outras despesas como telefone por exemplo. Acompanhe tudo por meio 

de uma planilha de orçamento, pois se você ainda mora com seus pais, não 

tem grandes despesas: 

 

Modelo Básico de Orçamento 

Roupas – 15% do salário; 

Conta Telefone – 5% do salário; 

Saídas para diversão – 15% do salário; 

Investimento – 65% do salário; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          LEMBRE-SE:  

→ Ser rico é saber administrar aquilo que possui independente de ser muito 

ou pouco. 
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MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO DE GASTOS 

GASTOS PREVISTOS $ REALMENTE GASTO $ PREVISTO 

Gastos de Moradia   

Prestação / Aluguel   

Condomínio   

Seguro / vigilância   

IPTU / Taxa lixo / 
iluminação 

  

Garagem / estacionamento   

Reformas / manutenção   

Outros   

Utilidades   

Telefone fixo   

Luz (energia)   

Gás   

Água / esgoto   

Celular   

Internet   

TV a cabo   

Outros   

Saúde / vida   

Plano / seguro saúde   

Seguro de vida   

Médicos / dentistas   

Medicamentos   

Outros   

Alimentação   

Supermercado   

Restaurantes / lanches   

Outros   

Facilidades   

Vestuário   

Faxineira / doméstica   

Lavanderia   

Cabelereiro / Manicure   

Outros   

Transporte   

Prestação carro / leasing   

Garagem / estacionamento   

Combustível   

Seguro   
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IPVA / licenciamento   

Táxi / ônibus   

Manutenção / oficina   

Outros   

Educação   

Mensalidade escolar   

Material / uniforme escolar   

Cursos   

Transporte escolar   

Outros   

Lazer e recreação   

Cinema/Jogos   

Teatro / shows   

Academias   

Viagens / férias   

Outros   

Outros   

Advogado   

Pensões   

Contador   

Outros   

 
  

Cartões de crédito   

Gastos de moradia   

Utilidades   

Saúde / vida   

Alimentação   

Facilidades   

Transporte   

Educação   

Lazer e recreação   

Outros   
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Passo 04 – Controle 

 Controle suas finanças por meio de uma planilha de fluxo de caixa, 

controlando tudo que recebeu e tudo o que gastou até mesmo se comprou um 

chiclete deve ser anotado em sua planilha, assim saberá onde está indo seu 

dinheiro. Evite cartões de crédito, eles são uma armadilha, principalmente se 

pagamos o mínimo da fatura, as taxas de cartão hoje variam em 175% ao ano 

a 250% ao ano. 

 

PLANILHA MODELO DE FLUXO DE CAIXA PESSOAL 

CONTROLE DE CAIXA PESSOAL 

    CONTROLE JANEIRO 

    DATA DESCRIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO  ENTRADAS   SAÍDAS  
01/01/2020 SALDO ANTERIOR  R$              50,00    
01/01/2020 Despesas de alimentação    R$           (15,00) 
05/01/2020 Salário  R$        1.500,00    
05/01/2020 Investimento do salário    R$         (650,00) 
07/01/2020 Compra recarga telefone    R$           (20,00) 
15/01/2020 Prestação serviço ao vizinho  R$           500,00    
16/01/2020 Investimento    R$         (500,00) 
20/01/2020 Compra roupas    R$         (150,00) 

        
        
        
        
        

   TOTAL MÊS  R$        2.050,00   R$     (1.335,00) 

 
   

SALDO TOTAL  R$                                             715,00  

 
 

  Saldo em dinheiro  R$                                             250,00  
Saldo Banco  R$                                             465,00  
Saldo Disponível  R$                                             715,00  
SALDO DISPONÍVEL TOTAL  R$                                             715,00  
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