
AUTO-ORGANIZAÇÃO
DO TRABALHO

MÉTODOS DE TRABALHO

A TOMADA DE CONSCIÊNCIA É ALCANÇADA:

A PROATIVIDADE MANIFESTA-SE:

Avaliando as responsabilidades

Compreendendo as expectativas da organização

Concentrando-se nos objetivos

AMBIENTE

TEMPO

UM AMBIENTE
ORGANIZACIONAL

CADA VEZ MAIS
COMPLEXO

MAIOR FACILIDADE DE ACESSO E UTILIZAÇÃO
DA INFORMAÇÃO DISPONÍVEL

É possível gerir a carga de trabalho
para não ficar sobrecarregado?

Num ambiente cada vez mais interligado
e digitalizado, existem três fatores que
se tornaram cruciais: tempo, ambiente

e métodos de trabalho.

Sim, mantendo-se consciente e proativo.

Quais são as dificuldades que um
colaborador enfrenta atualmente?

Desenvolvimento
de vários projetos

em simultâneo

Transformações
empresariais cada vez

mais frequentes

Disseminação de dispositivos,
ferramentas e aplicações que
amplificam os estímulos

Permitir o acesso rápido a toda a informação para estar sempre operacional

Tornar o local de trabalho num espaço agradável e acolhedor

Aplicar as melhores
práticas relacionadas

com a Gestão do Tempo

Evitar recorrer ao
multitasking com

demasiada frequência

Estruturar o
planeamento

das atividades

Identificar as
prioridades
de ação

Geração de comunicações
excessivas e/ou inadequadas

Disponibilização de informação
por vezes superficial e fragmentária

Aumento das atividades
transversais inerentes

a cada função

Realização de múltiplas
atividades heterogéneas

entre si

Incentivar a
automatização
das tarefas
de rotina

Experimentar novas
aplicações que

ajudem a
reduzir a carga

de trabalho

Otimizar a utilização
do software
já disponível

Clarificando as prioridades para não
confundir urgência e importância

Definindo a nossa própria organização ideal:
agir antecipadamente ou trabalhar

mediante os prazos

Programando as atividades e através
da reorganização dos seus hábitos

Determinando a forma de organização mais
adequada às suas responsabilidades e objetivos

Trocando ideias e experiências entre colegas
e pares para encontrar novos estímulos

Para mais informações sobre como podemos ajudá-lo a desenvolver
a organização do trabalho e a performance dos seus colaboradores,

contacte-nos através do site www.cegoc.pt ou do telefone 213 303 166


