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1. Preâmbulo 
 

Este caderno tem por objetivo apoiar o conteúdo apresentado no workshop domperf para o 

módulo Gestão do Tempo. Ele é baseado nas melhores práticas em gerenciamento do tempo 

e aumento do desempenho em tarefas cognitivas. 

O workshop não se aplica a pessoas inseridas em execuções mecânicas e repetitivas, onde 

funções racionais e mudanças no processo são inviáveis. O intuito aqui é desenvolver 

habilidades em administrar e realizar tarefas de forma eficaz, não simplesmente eficiente. 

Como qualquer habilidade, os conceitos propostos necessitarão de prática constante até 

atingir o estágio automático. 

Se pudéssemos resumir a eficácia, ela se consistiria em quatro passos: 

1º) Separar todo seu trabalho acumulado, segregando-o em pastas digitais, caixas ou 

recipientes de modo que não fique visível; 

2º) Receber o trabalho hoje e triá-lo para ser executado amanhã, de forma que consiga 

relacionar os temas e lidá-los sequencialmente e ordenadamente; 

3º) Reservar um momento do dia para lidar com os assuntos urgentes, exclusivamente 

para aqueles onde o transtorno de deixá-lo para amanhã seria justificável; 

4º) No dia seguinte, lidar primeiramente com parte do trabalho acumulado e então o de 

ontem, não permitindo a interferência de eventos aleatórios. 

O método envolve diversas quebras de paradigmas. Isto quer dizer a experimentar o novo, e 

se for algo que não esteja disposto a fazer, sugerimos não prosseguir com a leitura. 

Para fins de fixação, recomendamos os seguintes livros: 

Título: Deixe para Amanhã 

Mark Forster – Editora Futura 

Título: Comece pelo Porquê 

Simon Sinek – Editora Sextante 

Título: Os Segredos do Gerente 80/20 

Richard Koch – Editora Fontanar 

Título: Essencialismo: a disciplinada busca por menos 

Greg McKeown – Editora Sextante 

Título: Hyperfocus 

Chris Bailey – MacMillan 

 

As atividades propostas no caderno são suplementos necessários à teoria apresentada no 

workshop. Portanto a realização dos mesmos é fundamental para alcançar o objetivo 

proposto: se tornar 100% eficaz! 
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1.1 Autoavaliação 
 

Se já sabe para onde deseja ir com esta nova bagagem de conhecimento a ser adquirido, 

precisamos então definir o caminho a trilhar. Mas de onde estamos saindo? Para isso, 

responda francamente o questionário abaixo: 

 

Questionário Sim Não 

Você conclui seu trabalho diariamente?   

Sabe no que consiste o trabalho de um dia?   

Ao sentir que a situação está fugindo do controle sabe diagnosticar o 
que está errado? 

  

Você cumpre sua rotina diária, cuidando de tarefas como ler e 
responder e-mails, assinar e despachar papéis, atender telefonemas e 
outras atividades exclusivas o mais rapidamente possível sem se 

deixar distrair? 

  

Completa projetos rápida e eficazmente?   

Sabe exatamente qual é a carga de trabalho da qual é capaz de dar 
conta? 

  

Sabe introduzir trabalho novo na sua rotina sem atrapalhar aquele já 
existente? 

  

Sabe distinguir emergências verdadeiras de meras distrações?   

Sabe o que fazer com todas aquelas coisas que pretende realizar 
“algum dia”? 

  

Faz o acompanhamento adequado do trabalho?   

Sabe manter controle sobre as tarefas que delegou aos outros?   

Consegue vencer os obstáculos da má administração do tempo das 

outras pessoas? 
  

Você se mantém motivado ao longo do dia de trabalho?   

Sabe manter seus projetos em dia e consegue entrega-los no prazo?   

 

Referência de resultados: 

Quantidade 
de “Sim” 

Resultado esperado com o Workshop 

Acima de 11 Agrega pouco e não necessita de mentoria 

Entre 7 e 11 Agrega, e é recomendável a mentoria 

Entre 4 e 6 Agrega muito e precisa da mentoria 

Abaixo de 4 Recomenda-se formação complementar ao 
workshop, além da mentoria 
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2. Introdução 
 

2.1 Você se sente no controle? 
 

Vamos recordar uma data específica: 31 de dezembro. Além da típica comemoração com 

familiares e amigos, o que mais tem de especial? É uma época em que geralmente definimos 

planos. Todos aqueles projetos de longo prazo vêm à tona e começamos a traçar um 

cronograma mental. 

Dizemos que “este ano será diferente”. O fato é que trezentos e sessenta e cinco dias se 

passam, e o que realmente fez daquela lista? Muito pouco ou quase nada. Por mais que 

queiramos justificar, parece que há algo de frágil em nossa capacidade de decisão. 

Normalmente são ações que dependem exclusivamente de nós mesmos: começar o curso de 

inglês, fazer aquela viagem dos sonhos, iniciar o próprio negócio, ... E sem dúvida são de 

altíssimo valor agregado. Então por que é tão difícil colocar em prática? 

Na verdade, o motivo não tem relação com seu perfil, caráter ou personalidade. Tem a ver 

com o modo de funcionamento do órgão por trás de tudo isso: seu cérebro. 

 

 

2.2 Reativo vs. Racional 
 

Imagine que seu cérebro é uma grande empresa, onde você é o CEO. Há milhares de 

departamentos que funcionam vinte e quatro horas por dia em seu benefício com funções das 

mais variadas. 

Desde manter seu coração batendo, seus pulmões inflando, o processamento dos seus cinco 

sentidos, seus órgãos funcionando, os pensamentos que chegam a sua cabeça... Enfim, é 

uma infinidade de ações, todas executadas por esta empresa. 

 

Estes departamentos trabalham de 

modo harmonioso e automático, sem 

que sequer seja preciso qualquer 

comando. Todos com exceção de um: 

a sua CONSCIÊNCIA. 

Este departamento só funciona quando 

está acordado. No entanto, é de suma 

importância: graças a ele, você é 

quem você é. Tudo que chega do 

mundo externo ou de sua imaginação 

passa por aí. Você está usando-o neste exato momento para processar estas informações. 

Dentre os milhares de departamentos, apenas este processa suas atividades intencionais, 

sejam elas de reflexão, decisão ou ação. E existem apenas dois operadores trabalhando aí 

com funções bem distintas, reportando diretamente a você: o Reativo e o Racional. 
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O Racional é aquele que planeja. Ele é capaz de executar cálculos complexos, traçar 

estratégias, estabelecer metas. Se pudermos resumir, ele nos dá a visão de longo prazo. 

Portanto, quando você nota que está ficando acima do peso, é ele que elabora planos de se 

alimentar melhor, entrar numa academia e fazer atividade física. 

 

Se temos esta capacidade, por que é tão difícil executar? 

Para isso, precisamos falar do Reativo. É um cara simples cuja função é buscar o bem-estar 

e a reprodução. Para isso, ele guarda reações pré-definidas para utilizá-las de forma 

mecânica. Por exemplo, quando você toca em uma superfície quente, você tira sua mão. 

Quem faz isso é o Reativo. Afinal aquilo agride seu bem-estar. Ao avistar um delicioso 

docinho, você se sentirá atraído. Novamente o Reativo, e ali representa o bem-estar. Ou 

quando você ouve o sinal de mensagem no celular. Você quererá saber. Reativo de novo, e 

desta vez pode ser uma oportunidade de reprodução. Enfim, o Reativo tem a visão de curto 

prazo, se preocupando apenas em te manter vivo e na sua reprodução. 

 

Como ambos os operadores têm visões diferentes, o que ocorre quando há conflito? O 

Reativo sempre vence. Há uma justificativa simples: imagine que esteja dirigindo e passa 

uma pessoa correndo na frente. Você não pode “planejar” pisar no freio. Você freia e pronto! 

Ou se está em um edifício e toca o alarme de incêndio. Você não vai criar estratégias para 

fugir. Vai pegar a primeira saída de emergência. 

Portanto, por questões de autopreservação, o Reativo precisa estar no controle e nunca vai 

mudar. Isto acaba gerando um comportamento primitivo, onde simplesmente reagimos às 

situações aleatórios do dia a dia. É o que chamamos de Estímulo – Reação. Agimos como 

galinhas degoladas simplesmente reagindo, sem planejamento nem organização. 

Isto não significa que nossos planos de longo prazo se tornam inviáveis. O que o Racional 

precisa fazer é transmitir a mensagem de modo que o Reativo compre. Em outras 

palavras, é preciso enganar o Reativo. 
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Ao fazermos isso, mudamos a resposta para Pensamento – Decisão – Ação. Neste caso, 

conseguimos alcançar harmonia entre os dois operadores, colocando desta forma em prática. 

Por exemplo, eu penso que estou ficando acima do peso, decido entrar em uma academia e 

amanhã estou matriculado e frequentando. 

Como não há manual de instruções sobre nosso cérebro, aprendemos por tentativa e erro. 

Esta é a causa de problemas com projetos planejados, mas nunca realizados. Na verdade, se 

algum dia disse não ter feito algo por “falta de tempo”, só há três problemas que podem ser a 

origem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 As três causas da falta de tempo 
 

Se alguma vez reclamou sobre falta de tempo, só existem três causas para este problema. 

Mas antes de falar sobre elas, gostaria de trazer dois elementos geralmente utilizados na 

organização do tempo: 

• Priorizar por importância 

• Lista de tarefas 

Quando pensamos em organização, estes normalmente fazem parte da prática. Infelizmente 

é um grande erro. Talvez eles sejam os maiores causadores da falta de tempo. 

Proponho avaliar por partes, começando pelas três causas fundamentais. 

 

 

2.3.1. Trabalho de modo ineficiente 

 

Eficiência tem a ver com capacidade de processar trabalho. Agilidade, organização e estrutura 

estão diretamente ligadas neste processo. Perceba que não me refiro a competência. 

Competência é a habilidade em executar determinada tarefa. A pessoa pode ser competente, 

ou seja, executa sua atividade fim, mas não de forma eficiente, levando mais tempo do que 

deveria. 

Conteúdo de apoio 

Dois cérebros 

clique acima 

https://youtu.be/2r6UWvyqUAs
https://youtu.be/2r6UWvyqUAs
https://youtu.be/2r6UWvyqUAs
https://youtu.be/2r6UWvyqUAs
https://youtu.be/2r6UWvyqUAs
https://youtu.be/2r6UWvyqUAs
https://youtu.be/2r6UWvyqUAs


Gestão do Tempo 

9 
 

O fato é que, se trabalhamos de modo dispersivo, desorganizado e sem sistemas, a 

quantidade de tarefas executadas será menor comparada a um formato ordenado e com 

estrutura. É um erro comum querer reparar a falta de tempo reduzindo primeiro a quantidade 

de compromissos. O primeiro ponto a corrigir é a forma de trabalho, pensando na eficiência. 

 

 

2.3.2. Tarefas demais para fazer 

 

Mesmo aumentando a capacidade de entregar trabalho, ainda assim há um limite. É 

impossível fazer um galão caber em um litro. Esta é a grande armadilha quando se consegue 

melhorar processos: acreditar que as capacidades são infinitas. 

Outro problema é que pessoas ocupadas são bem-vistas. Passa uma falsa impressão de 

produtividade. Elas estão acostumadas a dizer “sim” para todos, e vivem correndo de um lado 

para o outro. Normalmente dizem que trabalham melhor “sob pressão”. A verdade é que estão 

constantemente com o desconforto de que serão cobrados por algo que não foi feio quando 

deveria. Isto gera estresse natural e prejudica a produtividade. 

Trabalho não surge do nada. Se hoje tem mais do que pode dar conta, foi porque assumiu 

compromissos. De forma tácita ou não, a única verdade é que algo deixará de ser feito, ou 

será executado inadequadamente. 

 

 

2.3.3. Pouco tempo disponível 

 

Se temos tarefas que ocupam um dia inteiro, mas na verdade só teremos metade do dia 

disponível para execução (por exemplo), também é fato que não cumpriremos o 

planejamento. 

É fácil nos enganar ao olhar aquela página em branco na agenda e achar que temos todo 

tempo para colocar assuntos em dia ou assumir novos compromissos. Esquecemos de todas 

as tarefas corriqueiras e imprevistos, ou simplesmente subdimensionamos o tempo 

necessário. Este comportamento é chamado de falácia do planejamento, trazendo esta 

causa bastante comum na falta de tempo. 

 

 

2.3.4. Priorizar nunca pela importância 

 

Reconhecendo que todos os problemas sobre falta de tempo são provenientes de uma das 

três causas, ou uma combinação delas, analisemos os elementos inicialmente trazidos como 

solucionadores ((1) priorizar por importância e (2) lista de coisas a fazer) na óptica de cada 

um: 
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• Trabalho de modo ineficiente: se  priorizarmos por importância, ou seja, mudarmos 

a ordem dos itens a serem executados, conseguiremos aumentar a agilidade? Isto não 

fará com que realizemos mais rápido nossas tarefas. Apenas com que alguns itens 

sejam feitos antes de outros. E usar uma lista de tarefas, cujos itens entram e saem, 

fará com que sejamos mais velozes? A resposta também é lógica. 

• Tarefas demais a fazer: se tivermos mais coisas a fazer do que cabe em nosso dia, 

priorizar por importância fará com que consigamos realizar tudo? E a lista de tarefas, 

garante a execução plena? A resposta também pode ser deduzida. 

• Pouco tempo disponível: se temos pouco tempo para execução, priorizar por 

importância fará com que tenhamos mais para concluir tudo? E a lista de tarefas? 

Neste caso, chegam a ser perguntas retóricas. 

Portanto, priorizar por importância ou usar simplesmente lista de coisas a fazer não resolverá 

as três causas fundamentais da falta de tempo. Quando priorizamos por importância, 

acabamos negligenciando um aspecto fundamental: o que não é importante para mim, será 

que é para quem pediu? 

Isto envolve reputação. Demoramos bastante tempo para construí-la, mas é bem fácil de 

arruiná-la. Quando deixamos assuntos “não importantes” para depois, há uma grande 

tendência de ignorá-los até que se tornem “importantes”. Neste momento, além de se 

tornarem também urgentes, afeta a reputação. Somos malvistos por quem solicitou, e 

vivemos em um loop atuando sempre nos “importantes” e urgentes. 

Para evitar este ciclo, é preciso entender que não há graus diferentes de importância. Ou é 

importante, ou não é. O pedido pode ter vindo do presidente da empresa, da copeira que 

serve o café, do colega ou da sua mãe. Não importa. Se disse “sim”, já se tornou importante. 

Agora é apenas uma questão de tempo. 

Portanto, a priorização nunca é pela importância, mas sim pela urgência. 

 

 

2.4 Os sete princípios da eficácia 
 

Para evitarmos problemas com falta de tempo e otimizar seu uso, há sete princípios básicos 

a serem seguidos. São eles: 

1. Ter uma visão clara 

2. Fazer uma coisa de cada vez 

3. Fazer pouco e constantemente 

4. Definir seus limites 

5. Fechar listas 

6. Reduzir fatores dispersivos 

7. Ter compromisso em contraposição a interesses 

O objetivo é tornar a comunicação entre o Reativo e Racional mais harmoniosa, usando seus 

aspectos importantes nos momentos adequados. Vejamos cada um em detalhes. 
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2.4.1. Visão clara 
 

Visão clara tem relação principalmente com dois elementos: tempo e cérebro. Abordando 

sobre o primeiro, é preciso reconhecer as mesmas vinte e quatro horas diárias que qualquer 

pessoa possui. No entanto, observamos resultados diferentes. 

Alguns podem atribuir a sorte ou a oportunidade. Independente da crença, o fato é que 

precisamos ser seletivos em como dedicar este bem tão valioso (tempo). Não basta apenas 

decidir o que fazer, mas principalmente o que não fazer. Infelizmente esta falta de clareza 

permite assumir compromissos indiscriminadamente. O resultado já é sabido. 

Em relação ao cérebro, há duas características fundamentais: ele é preguiçoso e causal. 

Preguiçoso pois sempre buscará informações mais fáceis e disponíveis, mesmo não sendo 

as mais precisas. E causal pois sempre atribuirá causa às suas pesquisas, a fim de sustentar 

suas decisões. 

O resultado é que não adianta decidir “não fazer” algo, se não houver clareza no porquê está 

abrindo mão. Esta reflexão é necessária para facilitar a decisão do nosso cérebro preguiçoso, 

identificando assim a causa rapidamente. 

 

 

2.4.2. Uma coisa de cada vez 
 

Considerando a capacidade de processamento consciente, ou seja, onde está nossa atenção 

enquanto acordado, temos uma memória específica para este fim. Chamamos de Memória 

de Trabalho. Ela serve como um espaço temporário para processar o que recebemos externa 

(do mundo) ou internamente (de nossos pensamentos). 

Utilizamos este recurso para tudo que executamos ao longo do dia. Quando elaboramos um 

cálculo, dirigimos um veículo, fazemos um bolo, enfim, tudo é processado nesta área. E todo 

aprendizado, dada as proporções, será transferido para a memória de longo prazo ou 

permanente. 

Esa memória temporária é um recurso essencial, porém extremamente limitado. Não 

conseguimos armazenar muita coisa simultaneamente. Em outras palavras, não somos feitos 

Conteúdo de apoio 

Os sete princípios 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhpYyI-l_uRb4pC5aDJx_r4Tl52ECxKpE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhpYyI-l_uRb4pC5aDJx_r4Tl52ECxKpE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhpYyI-l_uRb4pC5aDJx_r4Tl52ECxKpE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhpYyI-l_uRb4pC5aDJx_r4Tl52ECxKpE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhpYyI-l_uRb4pC5aDJx_r4Tl52ECxKpE
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para multiprocessar. Cada vez que adotamos esta prática, sobrecarregamos a área mais 

nobre de nosso cérebro (córtex pré-frontal), causando fadiga e maior tempo de execução. 

O funcionamento ideal é: iniciamos algo, terminamos, e então passamos ao próximo. Não 

significa que, se houver por exemplo um grande projeto demandando dias de trabalho, você 

se dedique apenas a ele. Mas que se tiver uma lista com tarefas individuais para serem feitas 

no dia, comece por uma, vá até o final, daí passe ao seguinte. 

 

 

2.4.3. Pouco e constantemente 
 

Se você um dia andava pela rua e de repente teve aquela ideia brilhante, ou a resolução 

inesperada de um problema, então significa que seu cérebro está operando normalmente. 

Estes insights são processados inconscientemente vinte e quatro horas por dia, ligando ideias 

antigas e novas. 

Ele testa hipóteses de soluções para assuntos inacabados e, quando algo dá certo, ele 

devolve para sua memória de trabalho. Este é o momento de heureca, grande responsável 

por desfechos criativos para problemas complexos. 

Para isso ocorrer, a única coisa necessária é dar tempo. De modo automático e involuntário, 

continuaremos processando as ações, trazendo perspectivas diferentes e melhores. Neste 

caso, para explorar ao máximo este recurso, ao invés de agir com ímpeto pontualmente, é 

melhor dividir aquela grande tarefa em vários dias. 

 

 

2.4.4. Definir limites 
 

Você começa a tratar aquele assunto complicado, e quando se dá conta, está disperso. Por 

que perdemos a concentração? Lembre-se que o Reativo sempre tem a palavra final. Se o 

Racional ocupa nossa atenção por muito tempo, ele vai sofrer retaliação de seu colega. 

O Reativo agirá assim pois é ansioso e não enxerga o fim. Portanto, um mecanismo útil para 

ele relaxar e permitir que se engaje por mais tempo em tarefas produtivas é definindo limites. 

Há duas formas de criar limites: no tempo e no escopo. 

A forma prática para limitar no tempo é trabalhar com cronômetros. Quando há um prazo, 

nosso foco fica naturalmente mais concentrado. Por exemplo, considere aqueles dias em que 

precisa sair mais cedo e possui uma extensa lista de afazeres. Seu foco fica naturalmente 

mais aguçado por conta da pressão do tempo. Esta prática pode ser adotada para pequenas 

tarefas ao longo do dia. 

Quando se fala de escopo, o segredo é pensar “dentro da caixa”. Deixar aberta a criação só 

prejudica a capacidade de conectar ideias. É justamente o que traz insights valiosos. Ao invés 

de pensar em todo o problema, procure focar em uma pequena parcela. Resolver este trecho 

permitirá sair da inércia e avançar para os demais. É como trocar um quebra-cabeça de mil 

peças por um de cinquenta. 
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2.4.5. Fechar listas 
 

Um dos maiores motivadores naturais é a sensação de conclusão. Este famoso “dever 

cumprido” gera uma carga de dopamina em nosso corpo, causando um senso de recompensa 

que nos estimulando cada vez mais a continuar. 

Quando falamos de lista de tarefas, onde coisas são incluídas e outras eliminadas ao longo 

do dia, como atingir este objetivo? Ou seja, quando a lista poderá ser finalmente concluída? 

É impossível. Sempre haverá novos itens. 

Para resolver, proponho o que se chama de Lista Fechada. Nada mais é do que a lista 

tradicional de tarefas, só que com uma barreira contra novos itens. Ela tem a duração de um 

dia e tem a tendência natural de ser eliminada. 

A diferença fundamental é que ela gera o senso de conclusão, tão necessário para a 

continuidade. 

 

 

2.4.6. Reduzir distrações 
 

Neste mundo hiper estimulante em que vivemos, um dos grandes desafios é nos manter 

concentrado. O grande problema dos fatores dispersivos gerados é o efeito provocado, se 

tornando difícil resisti-los quando ocorrem. É como sair na chuva e não querer se molhar. 

A razão desta dificuldade é o Reativo estar no controle. Lembramos que ele possui duas 

diretrizes básicas: bem-estar e reprodução. Sempre que soar uma notificação de aplicativo ou 

aparecer um pop-up na tela do computador, ele vai interpretar como sendo uma possível 

oportunidade ou ameaça, buscando compreensão. 

Neste momento, você já substituiu o que ocupava sua memória de trabalho por seja lá aquilo 

que chamou atenção. Em média, demoramos de quarenta a cinquenta porcento a mais de 

tempo para retomar o trabalho anterior. 

Como não podemos controlá-los, o segredo está em lidar com antecedência, evitando assim 

a exposição. Pode ser uma surpresa, porém mais de dois terços das dispersões que sofremos 

podem ser eliminadas. São elas: notificações de emails, alertas de celular, avisos de websites, 

e a lista continua. Este passo, que parece desprezível, provoca um ganho absoluto de tempo 

mantendo seu Racional no comando. 

 

 

2.4.7. Ter compromisso, não interesse 
 

De quantas coisas você gosta? É uma pergunta difícil. E a razão é porque podemos ter 

interesse por inúmeros assuntos. Normalmente nos mantemos na superfície, sem gerar 

engajamento. São temas triviais e que trazem resultados sem relevância no curto prazo. 
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Agora reflita sobre as coisas importantes que já conquistou. Pode ser a graduação, a compra 

do primeiro carro, do imóvel, ... Não importa qual seja, certamente foi a base de 

compromisso. Provavelmente precisou renunciar a algo, ou ter de se dedicado durante um 

período. Envolveu sacrifício e dedicação. Foi alcançado no longo prazo, mas o resultado foi 

permanente. 

Temos uma capacidade quase infinita de se interessar por coisas, mas para assumir 

compromissos é bem pequena. O motivo é que compromissos demandam tempo e energia. 

Precisamos selecioná-los com cautela. Já interesse não exige qualquer dedicação. 

Entender estas duas abordagens fará a diferença em nossas metas. São dilemas do tipo: 

devo comer agora este bombom, me sentir bem por um instante e arruinar a minha dieta? Ou 

não comer e me sentir satisfeito daqui uns dias ao poder usar aquela roupa que não me cabe 

hoje? 

A resposta precisa ser avaliada se queremos resultado temporário no curto prazo ou 

permanente no longo prazo. Esta clareza deve existir para que o Reativo se incomode pelo 

fato de rompermos um compromisso. 
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3. O princípio CDF 
 

O termo “CDF” em escolas no Brasil é conhecido. Representa aquele aluno altamente 

dedicado, introspectivo e discriminado. Em muitos casos é repudiado pelos colegas, em 

outros é invejado por conta dos resultados. 

Esta terminologia cai bem para os fundamentos sobre gestão do tempo que proponho. E em 

nosso caso, a conotação do resultado fora de série também pode ser aplicada. Durante anos 

de estudos e experimentos, cheguei à conclusão de que a eficácia plena na gestão do tempo 

se resume a três pilares fundamentais: 

 

Vejamos cada um com detalhes. 

 

 

3.1 Concentre-se no Trabalho de Verdade 
 

Uma das maiores confusões ao se falar sobre gestão do tempo é entre estar ocupado e estar 

eficiente. São dois conceitos completamente diferentes, no entanto ao vermos alguém 

ocupado, temos a impressão natural de que está sendo produtivo. 

Pense naquele colega que está sempre na “correria”, atendendo telefonemas, enviando 

mensagens ou respondendo emails. É muito comum olhar para esta pessoa e criar uma 

imagem positiva. Na grande maioria se trata de um engano, e para esclarecer, proponho 

enxergar nossas atividades em dois aspectos: trabalho de verdade e trabalho que só ocupa 

tempo. 
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O trabalho de verdade é aquele em que geralmente se é pago para executar. É o que você 

faz de melhor e exige as suas funções cognitivas mais nobres. São tarefas que o fazem sair 

da zona de conforto e de alto valor agregado. Ao fazê-las você se sente desafiado, não 

atribulado. 

Como são ações difíceis, geram resistência natural para que as façamos. É neste momento 

que buscamos trabalho que só ocupa tempo. Podemos defini-los por tudo aquilo que 

fazemos quando queremos evitar trabalho de verdade. Geralmente são coisas rápidas e 

fáceis, sem valor agregado, mas que o mantém ocupado. 

É fácil descobrir se está envolvido em trabalho que só ocupa tempo. Quando: 

• Seu trabalho o sobrecarrega, mas não o desafia; 

• Há ações vitais que você não consegue empreender; 

• Seu horizonte de tempo é sempre muito curto; 

• Você vive enfrentando os mesmos problemas. 

Um aspecto curioso é que o seu trabalho que só ocupa tempo é o trabalho de verdade de 

outra pessoa. Por exemplo, se você é um diretor e tem uma secretária, organizar a agenda 

de compromissos é para você um trabalho que só ocupa tempo, mas é o trabalho de verdade 

de sua secretária. 

Quanto mais alto na hierarquia, mais importante é entender a diferença entre ambos os 

trabalhos: 

Trabalho de Verdade 
Trabalho que só ocupa 

tempo 
Garante o progresso de seu negócio ou 
emprego 

Afasta-o do trabalho necessário para o 
progresso de seu negócio ou emprego 

Consiste no que você é pago para fazer 
ou no que faz para ganhar dinheiro 

Não é exatamente a tarefa pela qual você 
é pago para fazer ou por aquilo que o faz 
ganhar dinheiro 

Tem impacto positivo nos resultados 
referentes a lucros 

Causa impacto negativo nos resultados 
referentes a lucros 

Exige ao máximo de seu conhecimento e 
habilidades 

Exige pouco de seu conhecimento e 
habilidades 

É desafiador É fácil 

Apenas você pode fazê-lo 
Pode ser executado por inúmeros outros 
funcionários 

 

O conceito proposto é simplesmente concentrar a ação no trabalho de verdade. São para 

estas atividades que devemos dizer “sim”. Imagine da seguinte forma: todos os dias temos 

uma quantidade limitada de energia. Podemos avançar um milímetro em um milhão de 

direções ou um metro na direção certa. Para os dois casos a energia é a mesma. 
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Mas então o que fazer com o 

trabalho que só ocupa tempo? 

Deve ser, por ordem de ação, 

declinado, direcionado, delegado 

ou sistematizado. Falaremos 

mais a frente sobre cada um 

deles.  

 

 

 

 

 

 

3.2 Deixe tudo para amanhã 
 

Imagine que seu carro apresentou problema e você procurou um famoso mecânico na cidade: 

Zé ,de Smazelo. Zé é um ótimo mecânico, mas tem um problema: é desorganizado. Você liga 

para ele agendando o reparo e ele sempre diz “apareça quando quiser”. 

A rotina do Zé é geralmente a mesma: ele começa a trabalhar em um carro, se cansa, passa 

para o próximo. Se cansa novamente, passa para o próximo. Até o telefone tocar com um 

cliente furioso porque seu carro já está há duas semanas e imediatamente ele começa a 

atender este pedido. Quer dizer, até o próximo cliente revoltado aparecer pessoalmente pois 

está com o carro lá há um mês... E assim sucessivamente. 

Ele geralmente precisa ficar até mais tarde dando conta de todas essas “urgências”, e acaba 

entregando o carro com algum defeito não resolvido, já que ele não trabalha com check list. 

Por ser um bom mecânico, sempre consegue se safar, mas não pode cobrar muito pelo seu 

serviço. Aquela vantagem inicial de levar o carro a qualquer hora, acaba se perdendo já que 

não se sabe quando de fato vai tê-lo de volta. 

Reflita se conhece algum Zé? Ou se até mesmo não age como ele algumas vezes? Só que o 

Zé tem um concorrente: o Marco, de Cidido. O Marco não é tão bom tecnicamente quanto o 

Zé, mas possui uma vantagem: é organizado. 

Você liga para o Marco a fim de agendar o reparo, ele informa dia e horário que deve passar. 

Marco sabe exatamente quantos carros conserta por dia e quanto tempo precisa para cada 

tarefa. Ele começa em um carro, vai até o final, daí passa para o próximo. Se ele se depara 

com um problema inesperado, tenta resolver acessando o cliente. Caso não consiga, passa 

ao próximo. 

Apesar de não entregar o carro imediatamente, você tem certeza de recebê-lo no final do dia 

e com todos os problemas tratados, já que Marco utiliza check list. Pela alta confiabilidade na 

entrega e rapidez, Marco cobra naturalmente mais caro por seus serviços. E quem você acha 

que conserta mais carros no geral? 
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Há um fator marcante gerando a clara baixa eficiência sofrida pelo Zé: dispersão. Por melhor 

que sejam nossas intenções, não podemos controlar quando receberemos um pedido ou 

seremos demandados. Porém, o Marco consegue bloquear os efeitos nocivos deste elemento 

criando distanciamento de tempo. Quando recebe demanda, ele especifica o momento para 

receber o carro, estabelecendo ordem nas ocorrências aleatórias às quais estamos sujeitos. 

A diferença entre o Zé de Smazelo e o Marco de Cidido: 

Zé de Smazelo Marco de Cidido 
Não estabelece limites Estabelece limites 

Reage a qualquer coisa que chame sua 
atenção 

Não se deixa distrair 

Trabalha em um grande número de 
tarefas ao mesmo tempo 

Trabalha em uma coisa de cada vez 

Não faz a menor ideia de quanto trabalho 
é capaz de realizar em um dia 

Sabe exatamente quanto trabalho é 
capaz de realizar em um dia 

Não conclui seu trabalho a cada dia Conclui seu trabalho a cada dia 

Capacidade baixa Capacidade alta 

Péssimo emprego do tempo Ótimo emprego do tempo 

 

Para criar ordem aos eventos de forma estruturada, é preciso entender os três graus de 

urgência fundamentais na administração do tempo: 

➢ Imediato: São ações que requerem deixar imediatamente seus afazeres para dar total 

atenção. Funções como bombeiro, atendente de telemarketing e vendedores são 

exemplos de quem precisa usar esta resposta. Embora os eventos ocorram 

aleatoriamente, o atendimento não é aleatório em absoluto. Há uma organização 

estabelecida, tornando as ações planejadas e estruturadas. 

 

➢ Mesmo dia: É provavelmente a maior dúvida enfrentada entre decidir se algo é 

imediato ou de mesmo dia. No entanto, ações para o mesmo dia são muito mais 

difíceis de lidar do que de imediato. A explicação é simples: imediato requer 

planejamento, mesmo dia requer gestão do tempo. Portanto a segunda deverá ser 

encaixada na agenda, já que é alo imprevisto. Outra observação é que a primeira 

depende predominantemente do “Cérebro Racional” e a segunda do “reativo”. Se há 

algum vilão na administração do tempo, este é o sujeito. E deve ser evitado a todo 

custo. 

 

➢ Amanhã: Este é o mundo ideal. Deixar para amanhã significar cria o distanciamento 

de tempo que o Marco (de Cidido) usa para se organizar. Veja que não é deixar para 

“depois”. Isto é protelar, ou “empurrar com a barriga” (no popular). A proposta é de fato 

criar um espaço de um dia entre o momento que a demanda chega e você toma a 

ação necessária. Se, por exemplo, hoje for quarta-feira e a tarefa chegou hoje, vou 

executá-la na quinta. Se é sexta-feira e não trabalho fim de semana, então executo na 

segunda. Portanto, nunca faça nada no mesmo dia, a não ser que haja um significativo 

aspecto desfavorável em deixá-lo para o dia seguinte. Seu lema deve ser “faça 

amanhã”. 

Uma falha comum é considerar dois graus de urgência: agora ou depois. Neste caso, há uma 

grande tendência de agir no “agora”, pois se deixar para “depois” existe maior chance de não 

ser executado. O problema é que, além de gerar respostas reativas sem planejamento, 
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também cria um ciclo constante de ação apenas em tarefas urgentes. O resultado é alto 

estresse na execução e baixa qualidade na entrega. 

Para agir de forma estruturada, organizada e planejada, entender os três graus de urgências 

(imediato, mesmo dia e amanhã) e responder as demandas de acordo é o mais sensato. 

 

 

3.3 Feche listas 
 

Imagine que está atravessando um rio infestado de piranhas com uma canoa. No meio da 

travessia, a embarcação bate em uma pedra e começa entrar água. As piranhas começam a 

rodear, e neste momento de pânico você tem apenas dois itens a disposição: um tampão, 

que bloquearia completamente a entrada da água; e um balde, que facilitaria remover água 

da canoa. Se você pegar um, o outro cai no rio e se perde. Qual item você escolhe? 

Refletindo friamente, o tampão parece a solução mais sensata. Assim, você elimina o 

problema de forma definitiva, ao passo que o balde resolveria apenas paliativamente. Você 

provavelmente chegou a esta conclusão também. A pergunta é: se de modo racional tem esta 

percepção, por que você insiste usar como método de organização uma lista de tarefas onde 

itens entram e saem? Ao longo do dia, você insere novas coisas, outras são removidas... 

Quando esta lista termina afinal? 

Este é o maior problema em se trabalhar com listas de tarefas. Elas são listas abertas. 

Funcionam como um repositório de itens aos quais você seleciona os que chamam mais 

atenção (geralmente aqueles rápidos e fáceis), deixando os demais para “depois”. 

Normalmente até que se tornam “importantes”. Por exemplo, se começou o dia com dez 

tarefas, é possível que termine com a mesma quantidade ou até mais. Depende do quanto 

entrou ou saiu. 

Este modelo de execução estimula a priorização por “importância”, o que constatamos não 

resolver em absoluto a falta de tempo. A proposta aqui é diferente: usar listas fechadas. 

Visualmente se parece com sua tradicional lista de tarefas, a diferença é que tem um traço ao 

final impedindo inclusão de novos itens. Ela tem a duração de um dia, portanto para amanhã 

já é outra lista. 

Dois aspectos fundamentais que a lista fechada promove são: 

1. Foco: como a lista representa tudo a ser feito no dia, qualquer nova demanda não 

causará distração, ficando esta para ser tratada amanhã. Isto naturalmente aumenta 

concentração pois o que precisa ser feito está claro. 

2. Memória: nosso cérebro adora concluir coisas. Com listas fechadas isto ocorre todos 

os dias, trazendo a sensação de recompensa ou dever cumprido. Este efeito é 

proveniente da grande quantidade de dopamina, neurotransmissor da “recompensa”, 

liberada por nossas amígdalas. É um ótimo ingrediente para motivação, mas não tem 

apenas este efeito. A dopamina também reforça as conexões neurais na criação de 

memória de longo prazo, fazendo com que possamos nos recordar com facilidade e 

por mais tempo. 

Além disso, há outras vantagens: 
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➢ É essencialmente útil para “amanhã” 

➢ Impõe limites para aumentar a eficiência 

➢ Funciona como check list 

➢ Desmembra atividades grandes em menores 

➢ Evita o efeito “para depois” 

➢ Tende a ser concluída 

Portanto, para organizar as atividades de forma planejada, lista fechada é a ferramenta sob 

medida. 
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4. Mapeamento 
 

Para colocar o princípio CDF em prática, primeiro é preciso entender do que o dia é composto. 

Fazer o mapeamento das tarefas e compromissos se torna fundamental. Proponho analisar 

considerando duas variáveis: 

1. Produtividade: é tudo aquilo que agrega valor para você. Varia muito de cada pessoa, 

e não significa apenas ganho financeiro. Por exemplo, se entrar em forma é algo 

importante para você, sem dúvida “fazer exercício físico” é produtivo. 

2. Atratividade: significa que você gosta daquela atividade, faz por prazer. Como a 

satisfação é ingrediente fundamental na vida, entender o que nos agrada direciona 

como lidar com o Reativo. Lembrando que ele terá preferência natural por tarefas 

altamente atrativas. 

Para facilitar a análise, sugiro distinguir entre “ser” ou “não ser”. Esqueça conceitos de “mais 

produtivo” ou “menos atrativo”. A ideia é enxergar de forma simplificada as características de 

nossas ações ao longo do dia nesta matriz: 

 

Esta matriz deve conter basicamente tudo que ocupa seu dia. Por exemplo: 

 Visita a clientes 

 Reunião com equipe 

 Almoço com colegas 

 Relatório de trimestre 

 Revisão orçamento 

 Projeto ABC 

 Tratar emails 

 Whatsapp 

 Redes sociais 

 Notícias Web 

 Lidar com papéis 

 Campanha vendas 

 Reunião trabalho 

 Estratégia do negócio 

 Revisão balanço 
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Não há certo ou errado na classificação das atividades. Cada pessoa possui funções e 

objetivos específicos, precisando deixar refletido como suas ações são representadas. A 

matriz seguinte representa, por exemplo, como um executivo poderia preencher: 

 

O próximo passo é entender o que cada quadrante representa. No dia a dia não damos conta 

e, na maioria das vezes, apenas reagimos quando as atividades nos são expostas. No 

entanto, perceber seu significado permite direcionar melhor nossa linha de ação. São elas: 

 

• Desnecessário: é tudo aquilo de baixo valor agregado, geralmente coisas repetitivas 

que consomem tempo, muitas vezes nos sobrecarregando, não sendo sequer algo 
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prazeroso. Podem ser classificadas como trabalho que só ocupa tempo, não se 

tratando de nossas atividades fins. 

• Distração: são geralmente atividades que buscamos quando estamos com baixa 

energia mental. O objetivo é fornecer um escape rápido perante tarefas difíceis. Podem 

ser estímulos externos ou internos chamando atenção do Reativo. Oferece uma breve 

recarga mental, ao preço de levarmos mais tempo para executar as atividades fins. 

• Necessário: É tudo que agrega para nossas metas, mas não gostamos de fazer. 

Apesar de não serem aprazíveis, precisam ser feitas, talvez não exatamente por você. 

Nesta categoria pode haver também trabalho que só ocupa tempo, mas em menor 

quantidade. 

• Essencial: É a personificação do Trabalho de Verdade. Neste quadrante se 

encontram as atividades de alto valor agregado, sendo desafiadoras e ao mesmo 

tempo atraentes. Suas metas de longo prazo devem ser resultado destas tarefas. 

Ao entender a representação dos quadrantes, o próximo passo é estabelecer padrão de 

resposta para cada um. São eles: 

 

 

Vamos abordar individualmente os quadrantes com mais detalhes. 

 

 

4.1 Recusa: negar sem dizer “Não” 
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Tarefas com baixo valor agregado e não atrativas devem ser declinadas. Isto é um fato, nem 

precisava ser dito. Mas por que é tão difícil recusá-las? A justificativa está na Ilusão de foco. 

Trata-se de uma incapacidade de avaliar a situação quando somos demandados, 

supervalorizando o pedido e ignorando compromissos existentes. 

Há uma carga emocional envolvida que prejudica a análise racional. Esta é a principal razão 

de aceitar e depois se arrepender. Para evitar esta falha ao ser demandando, seguem duas 

respostas que ajudam na reflexão ponderada: 

1. “Vou verificar a agenda e lhe dou retorno”: o poder desta declaração está na 

criação do efeito temporal. Isto permite que o Reativo deixe de agir, e entre o Racional 

para avaliar se aceitar aquela demanda faz sentido. Se não for um SIM óbvio, é um 

NÃO óbvio. Esta deve ser a regra. 

2. “Certo, mas o que devo deixar de fazer em troca?”: esta frase é especialmente útil 

quando lidamos com pessoas de maior poder, como chefes ou clientes, por exemplo. 

Ao explicitar que existe uma troca envolvida, também chamada de custo da 

oportunidade, o proponente coloca o Racional para avaliar se o pedido realmente faz 

sentido e que requer ceder algo. 

Declinar tarefas e compromissos deste quadrante é o primeiro passo para eliminar uma causa 

fundamental na falta de tempo: trabalho demais para fazer. Deve-se lembrar que há uma 

quantidade limitada de energia. Dedicar de maneira correta, com as tarefas certas, fará 

diferença no longo prazo. 

 

 

4.2 Evita: reduzir distrações 
 

 

 

Um dos maiores problemas enfrentados na realidade atual é a imensa quantidade de 

estímulos, arruinando qualquer chance de concentração. Há estudos demonstrando que 

somos em média desviados de nossas atenções a cada quarenta segundos! Seja por 

estímulos externos ou internos (pensamentos). Não é necessário dizer que neste período é 

impossível desenvolver qualquer raciocínio aprofundado. 

Tentar não reagir às distrações quando ocorrem é perda de tempo. É preciso lembrar que o 

Reativo é mais forte e sempre será acionado na frente. O segredo está em lidar antes que o 

estímulo aconteça. Para fazer de forma planejada, o primeiro passo é mapear os tipos de 

distrações. 

Para isso, proponho usar formato semelhante de matriz, porém neste caso avaliando aspectos 

de diversão e controle. A seguir está um exemplo de preenchimento, lembrando que não há 

certo ou errado: 
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Uma vez inseridas as distrações em seus respectivos quadrantes, o próximo passo é definir 

meios diferentes de tratar. Para ações não divertidas e sem controle, a sugestão é lidar com 

a distração o mais rápido possível e voltar para a tarefa original. Coisas do tipo: visitas 

inesperadas no escritório, colegas barulhentos ou ligações de telemarketing podem se 

enquadrar neste caso. 

Para distrações divertidas e sem controle, a recomendação é aproveitar. Pode ser um 

momento para recarregar a energia e ficar se lamentando pelo incômodo não melhorará a 

situação. Almoço com colegas, bate-papo na copa e ligação de amigos são típicos exemplos. 

Para as demais (divertidas ou não) e com controle, a recomendação é eliminar. Felizmente 

se você possui uma típica rotina do século XXI, esta é a grande maioria das distrações, 

ocupando mais de dois terços. Neste caso, itens como: notificação de email ou mensagens, 

alerta de aplicativo, pop-up de notícias, entre muitas outras coisas, se aplicam. 
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Portanto, agindo neste quadrante, se elimina outra causa fundamental para falta de tempo: 

trabalho de modo ineficiente. Evitando distrações, se aumenta capacidade de concentração 

e agilidade na execução. 

 

 

4.3 Direciona: delegar o necessário 
 

 

 

Direcionar é o caso para tarefas ou compromissos relacionados com metas de longo prazo, 

porém não é algo que requeira nossas habilidades. Assumir a responsabilidade não significa 

também assumir a execução. Atividades deste gênero devem ser delegadas, transformando 

assim o que seria seu trabalho que só ocupa tempo em trabalho de verdade de outra pessoa. 

Garantir uma delegação funcional, desde a transferência da ação até a entrega bem-sucedida, 

é algo com várias nuances e requintes. O objetivo aqui é apresentar os pontos principais para 

melhorar substancialmente a qualidade do processo: 

1. Nunca mantenha trabalho parado – delegue-o mais rápido possível 

2. Permita uma diminuição de impacto quando estabelecer prazos 

3. Seja específico 

4. Dê prazos intermediários 

5. Envie um lembrete antes de um prazo 

6. Cobre imediatamente 

7. Não permita desculpas 

Garantindo uma delegação efetiva, se resolve outra causa fundamental sobre falta de tempo: 

pouco tempo disponível. Ao transferir a ação para um terceiro, você administra a execução 

sem estar diretamente envolvido. Isto ajuda a compensar a expectativa de prazo empregado, 

reduzindo a falácia do planejamento e melhorando a acuracidade na previsão de tempo 

disponível. 

 

 

4.4 Automatiza: criar sistemas 
 

 

 

Infelizmente nem sempre haverá alguém para delegar. Na verdade, a situação mais comum 

é não ter. Nestes casos, resta executar então nós mesmos, mas como fazer para deixar este 

trabalho funcional sabendo que é algo não atrativo mas necessário? Empregando sistemas. 

Sistemas são rotinas que fazem ter o mínimo de esforço quando estas tarefas são 

necessárias. Este ponto é principalmente relevante devido ao cérebro ser uma máquina 

associativa. 
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Para entender melhor, abordaremos de modo simplificado, e voltemos aos dois operadores 

da consciência: Racional e Reativo. 

Quando alguém pede algo, essa 

mensagem é decodificada e 

transformada em informação. 

Isto vai direto ao cérebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lá no cérebro, a informação vai 

primeiramente para a 

consciência, e precisa ser 

direcionada para um dos dois 

operadores. Sabendo que o 

Reativo tem prioridade, ele 

sempre recebe primeiro. 

 

 

 

Como o Reativo precisa prover 

respostas automáticas baseadas 

em padrões, ele anota tudo que 

você aprende ao longo da vida 

em um “caderno de bolso”. O 

objetivo é, a partir da informação, 

identificar o padrão rapidamente e 

gerar uma ação. 

 

 

informação 

Caderno de 
bolso 
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Sendo uma informação 

conhecida, ele usa a memória 

de trabalho para processar 

aquele estímulo, e isso consome 

pouca energia. Este processo 

ocorre milhares de vezes ao 

longo do dia, e o Reativo precisa 

de uma fração de segundos 

para identificar se a informação 

que chegou é conhecida ou não. 

 

 

 

Quando a informação é 

desconhecida, ou seja, não há 

padrões de resposta registrados 

no caderno, o Reativo direciona 

a questão para o Racional. Este 

é capaz de elaborar cálculos e 

lógicas complexas para resolver 

o problema e criar a ação 

esperada, ao preço de um 

grande consumo de energia e tempo. Esta é a maneira incorreta de lidar. 

 

Ao invés do Racional processar 

o problema para gerar a ação, 

ele deve criar uma rotina, 

também chamado de sistema. 

Mesmo que isto tome muito 

mais tempo, economizará e 

muito nas próximas vezes que 

esta ação chegar. 

 

 

 

 

 

De forma intuitiva, acaba-se focando na resolução do problema, não tendo sistemas ou 

criando sistemas falhos. É fácil saber se temos sistemas falhos ou ausentes: quando usamos 

com frequência as palavras “sempre” e “nunca”: 

- “Eu sempre tenho que enviar este relatório porque ele perde” 

- “Ele nunca encontra o material quando precisa” 
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- “Por que você sempre me pede a mesma coisa?” 

Estes são indícios fáceis de que os sistemas precisam ser revistos ou criados. 

 

 

4.5 Executa: Trabalha no essencial 
 

 

 

Este é o quadrante mais nobre de todos. É aí que sua energia mental deve ser direcionada, 

exigindo ao máximo de suas habilidades e capacidade cognitiva. Estas são tarefas que: não 

devem ser direcionadas, nem negadas ou evitadas; e dificilmente conseguirá automatizá-las. 

São ações de alto valor agregado e que o fazem sair da zona de conforto. Ao executá-las, se 

sentirá desafiado, não sobrecarregado. Em um mundo ideal, sua lista fechada deveria estar 

repleta destes itens, estando os demais ocupando apenas as lacunas de tempo 

eventualmente existentes. 

Para avaliar se sua eficácia está adequada, basta verificar a quantidade de tempo dedicado 

a tarefas e compromissos deste quadrante. Se for menor do que 70%, então significa que 

precisa rever os demais quadrantes e procurar reduzi-los. Esta adequação trará resultados 

no longo prazo. 

 

 

4.6 Resumo das Ações 
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5. Prática 
 

Se o conceito até agora foi absorvido adequadamente, a forma de colocar em prática é um 

mero detalhe, porém necessário. A primeira coisa é estabelecer um ponto central. Ou seja, 

onde as tarefas e compromissos serão registrados. 

Há pessoas que preferem papel, outros são habituados com o digital. A vantagem da segunda 

opção é que permite recursos automáticos trazendo maior eficiência no acompanhamento e 

controle. 

Independente da sua preferência (físico ou digital), você precisará de uma agenda de tarefas 

e uma de compromissos. A diferença básica entre ambas é que tarefas são atividades 

executadas ao longo do dia, e compromissos ocupam horários específicos sendo geralmente 

deliberações. Compromissos são geradores de tarefas. 

É importante entender esta diferença pois um erro comum é tentar tratar tarefas como 

compromissos, estipulando alertas na agenda para serem executadas. Este método é 

ineficaz, perdendo assim a capacidade de controlar a execução de acordo com a dinâmica do 

dia. Outra desvantagem é o fato de não ordenar entre tarefas produtivas e criativas, assunto 

abordado em detalhes na seção 6.3. 

Nossa recomendação é usar uma ferramenta digital, preferencialmente a que você já utiliza 

para gerenciar emails (MS Outlook, Gmail, Yahoo Mail, Mozzila etc.). Não importa qual seja 

pois todas compartilham dos mesmos recursos aqui discutidos. Para fins de exemplo, 

usaremos o MS Outlook. 

 

 

5.1 Preparação 
 

É preciso relembrar que o grande objetivo é transpor o princípio CDF em ações práticas. 

Em linhas gerais, sua agenda (digital ou física) deve funcionar da seguinte forma: 

• Concentre-se no Trabalho de Verdade: suas tarefas e compromissos registrados 

devem fazer parte dos quadrantes de cima (Mapeamento de ações). Aquelas 

provenientes do da esquerda devem preferencialmente ser lembretes sobre trabalhos 

delegados. As da direita, sua execução direta e pessoal. 

• Deixe para amanhã: deve-se evitar ao máximo realizar tarefas ou compromissos no 

mesmo dia. Se não for causar um transtorno enorme, tudo ao longo do dia deve ser 

registrado para ser tratado amanhã. Se lema deve ser “nada é tão urgente que não 

possa ser adiado até amanhã”. 

• Feche listas: para tirar o máximo de proveito do foco, concentração e recompensa, 

sua lista de tarefas de hoje não deve aceitar novos itens. Qualquer nova demanda 

deve ser incluída na lista fechada de amanhã. 

Para explorar ao máximo estes pilares no dia a dia, a execução deve ser dividida em lotes. 

Isto significa realizar suas atividades em blocos de categorias distintas (Ex.: email, papel, 

mensagem e tarefas). Como já foi visto, o cérebro trabalha melhor com uma coisa de cada 

vez. Se há trocas constantes entre tipos de trabalho, você consome mais energia mental, além 
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de requerer mais tempo até se estabilizar naquele tipo de trabalho. Por exemplo, ao invés de 

fazer uma ligação, na sequência tratar um email, daí despachar um papel, você pode tratar 

todos os emails que precisa no dia, daí você trabalha nos papéis, e assim por diante. 

Apresentaremos a forma recomendada para cada tipo de trabalho em passos objetivos e 

visuais. Apesar da orientação estar apresentada usando o MS Outlook, todas as funções 

estão disponíveis na grande maioria de gerenciadores de email do mercado. 

 

 

5.2 Emails 
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5.3 Papéis 
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5.4 Mensagens 
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5.5 Tarefas 
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6. Avançado 
 

O conteúdo abordado até aqui é suficiente para organizar e manter estruturada as ações 

diárias, além de o manter motivado. Naturalmente há meios de aperfeiçoar, acrescentando 

métodos e recursos aos já tratados. 

O objetivo deste capítulo é explorar particularidades envolvendo a forma de melhor adquirir 

conhecimento, como lidar com projetos sabendo também priorizá-los, como tratar os dois tipos 

de tarefas, o que fazer quando o trabalho acumula, como deixar o home office mais eficiente, 

e como tirar ideias do papel. 

 

 

6.1 Consumo de informação 
 

A tecnologia trouxe a globalização, mas também está criando uma geração de parasitas. 

Pessoas de conteúdo raso em vários assuntos. Vítimas. Seja de interações que buscam 

apenas se entreter no curtíssimo prazo, ou de fake News publicadas por desavisados que 

postam qualquer coisa para se manter na mídia. 

Na verdade, todos estamos sujeitos. E como acha que fica a saúde mental após anos deste 

consumo constante? Vindo de redes sociais, grupos de Whatsapp e muitos outros, todos 

disponíveis em telas que brilham. 

Temos uma capacidade quase infinita para aprender coisas. O problema é o tempo que isto 

requer. É como se enchêssemos uma piscina olímpica com uma mangueira de jardim. 

Portanto, pensar na qualidade da água é fundamental para ter um lugar adequado para 

mergulhar no futuro. Seja na piscina ou em seus pensamentos. 

Considerando isso, o autor renomado em produtividade, Chris Bailey, descreve em seu livro 

“Hyperfocus” como podemos ficar mais atentos e direcionar melhor a atenção em meio a 

enxurrada diária de estímulos. 

Para começar, precisamos entender que toda informação tem dois aspectos: UTILIDADE e 

ENTRETENIMENTO. Infelizmente não podemos ter ambos na grande maioria. 
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Neste cenário, separamos em quatro grupos diferentes de informação: útil, equilibrado, 

divertido e trash. 

 

 

 

Informação útil é aquela que agrega em seus objetivos de longo prazo. Normalmente trata-

se de conhecimento denso, exigindo tempo para processar. Bons livros ou formações se 

encaixam nesta categoria. 

Seria ótimo se pudéssemos focar apenas neste tipo, no entanto, processá-la exige grande 

energia mental. Isto justifica a facilidade em se distrair quando lemos algo complexo. 

Para balancear, precisamos de informação equilibrada. É tudo aquilo que agrega, não 

exatamente para seus objetivos, porém traz uma dose de entretenimento. Podcasts, seriados, 

documentários, quotes de autoajuda, TED talks, enfim, há diversas opções que se encaixam 

nesta categoria. 

O entretenimento ajuda a recuperar nossa energia mental, sendo bastante útil para nos ocupar 

em situações de cansaço. Porém, como nosso instinto busca sempre o bem-estar mais fácil, 

estaremos naturalmente atraídos por informações de tipo divertido, ou pior ainda, trash. 

Neste caso, como qualquer junk food, é delicioso apenas no momento, mas não agrega. São 

informações menos densas e que normalmente consumimos de forma passiva, em modo 

piloto automático. Memes de redes sociais, vídeos cômicos, postagens de fofoca, enfim, todos 

se encaixam neste grupo. 

Podem render algumas risadas, comentários rasteiros e até breves recordações. Ajudam 

apenas na recuperação da energia mental. Porém, no longo prazo, não acrescenta qualquer 

conhecimento. 

Como regra geral, devemos consumir cada categoria de forma específica: 
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• Informação útil: consumir o máximo possível, principalmente quando temos bastante 

energia mental (pela manhã, por exemplo); 

• Informação equilibrada: consumir quando nossa energia mental estiver baixa, 

tipicamente no final do dia ou em intervalos; 

• Informação divertida: consumir com intenção, ou quando precisar recuperar energia 

mental, reservando assim momentos específicos do dia; 

• Informação trash: consumir o mínimo possível. 

 

Entender que somos fruto do que consumimos é o primeiro passo para uma vida saudável. 

Agora que você entende não se tratar apenas de alimentos, um conselho é avaliar como 

anda seu consumo habitual. Classifique nestas categorias e siga as orientações. O benefício 

não será instantâneo, mas permanente. 

 

 

6.2 Uso de agenda 
 

Usando o princípio CDF para administrar o tempo, a agenda de tarefas pode acumular mais 

funções do que na forma tradicional. As diferenças principais entre ambos são: 

 

Princípio CDF Forma Tradicional 
Lista fechada automática Não há lista fechada 

Ocupação sistemática com novos itens Modo dispersivo de se ocupar com novas 
tarefas 

Interrupções minimizadas Interrupções constantes 

Facilidade para planejar o dia Planejamento muito difícil 

Um dia de trabalho em média a cada dia A carga de trabalho não se refere a um dia 
de trabalho 
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Facilidade em diagnosticar o que está 
errado se não for possível concluir o 
trabalho 

Dificuldade em diagnosticar o que está 
errado se não conseguir terminar o 
trabalho 

Término de suas tarefas a cada dia O trabalho nunca termina 

 

Como há listas fechadas diárias, é possível acrescentar ações em dias específicos. Isto faz 

com que seu planejamento seja construído automaticamente. Os principais usos da agenda 

de tarefas: 

➢ Lembretes: Lembre a si mesmo de tomar uma providência em uma determinada data 

e não perca mais seus compromissos por esquecimento. 

➢ Administração do tempo de terceiros: A maioria age como Zé de Smazelo. Seja 

você a atrair a atenção deles mais do que os outros. 

➢ Monitoramento: Acompanhe a evolução de seus projetos. Se não prestar atenção, 

ele morrerá e voltará para assombrá-lo. 

➢ Pensamento: Apenas anote para rever aquela ideia em uma data com prazo que 

julgar suficiente. O tempo fará você vê-la com outras perspectivas. 

➢ Agendamento: A melhor forma de lidar com acúmulo de tarefas é distribuí-las ao 

longo dos dias. Você se sentirá bem menos sobrecarregado. 

Para todas estas aplicações, basta criar as tarefas, recorrentes ou não, estabelecendo datas 

a serem executadas. Isto elimina de vez a dúvida entre fazer “agora” ou “depois”, 

transformando em algo planejado. 

 

 

6.3 Tarefas produtivas e criativas 
 

Por que aquela tarefa habitual parece fluir naturalmente alguns dias e em outros você sofre 

iniciá-la? A explicação pode estar no momento do dia em que esteja empregando o trabalho. 

Para entender melhor como isso funciona, é preciso compreender os dois tipos de tarefas 

existentes: 

• Produtivas: é tudo aquilo que você já sabe o que é preciso fazer, basta colocar a mão 

na massa e executar. Enviar email operacional, preparar relatório trimestral e atender 

um cliente recorrente são exemplos de atividades nesta categoria. 

• Criativas: é aquele trabalho que ainda precisa encontrar solução. Envolve 

basicamente reflexão. Atividades como definir nova campanha de vendas, criar 

formulário e desenvolver produtos são exemplos desta categoria. 

Apesar de ambas as tarefas serem trabalho, elas são processadas de formas distintas no 

cérebro. Como explicado na seção 4.4, nossa consciência usa uma memória temporária, 

chamada Memória de Trabalho, para processar as ações e pensamentos intencionais. 

Quando se executa tarefa produtiva, ela preenche a memória de trabalho, permanecendo ali 

até ser concluída. Neste desfecho, uma nova entra para ocupar o espaço. Para melhor 
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execução destas tarefas, devemos estar concentrados. Tarefas produtivas naturalmente 

consomem energia mental. 

Ao processar tarefas criativas, ao invés de preencher a Memória de Trabalho, elas conectam 

ideias soltas, às vezes fora deste espaço, com objetivo de se transformar em algo novo ou 

melhor do que o existente. Para melhorar este processamento é indicado estar disperso. 

Tarefas criativas naturalmente recarregam energia mental. 

Para aumentar o desempenho da lista fechada, seguem duas recomendações: 

1. Ordem de execução: como tarefas produtivas consomem energia mental, o ideal é 

que sejam feitas primeiro. No início do dia, por conta de estar com a energia cheia, se 

torna mais fácil se concentrar. As tarefas criativas devem ser executadas ao final, 

quando o estado natural é de esgotamento, tornando assim fácil se dispersar. 

2. Consumo de catalisadores: como tarefas produtivas requerem foco, um composto 

químico é especialmente útil nesta função: cafeína. Portanto, ingerir café aumenta a 

concentração, facilitando a execução de tarefas produtivas. Para tarefas criativas, 

onde o ideal é estar disperso, outro composto químico cumpre o papel: álcool. Neste 

caso, uma taça de vinho ou um chopp dão conta do recado, facilitando a conexão com 

ideias. 

A mudança no consumo destes catalisadores vem sendo notada ao longo dos anos. Até a 

terceira revolução industrial, o homem era simplesmente braço de execução. Naquela época, 

o café era o protagonista dos escritórios e fábricas. 

Na era 4.0 atual, passamos a assumir papel significativo na criação intelectual. Com isso, 

nota-se mudanças nos novos ambientes corporativos, como em startups de tecnologia e 

empresas de desenvolvimento, provendo opções de entretenimento e, naturalmente, o 

consumo de álcool. Tudo em prol de dispersar os profissionais, fazendo brotar assim a 

almejada criatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo de apoio 

Tarefas produtivas e criativas 

clique acima 

https://youtu.be/jO700eXe7F0
https://youtu.be/jO700eXe7F0
https://youtu.be/jO700eXe7F0
https://youtu.be/jO700eXe7F0
https://youtu.be/jO700eXe7F0
https://youtu.be/jO700eXe7F0
https://youtu.be/jO700eXe7F0
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6.4 Projetos Contínuos e Organizacionais 
 

Considerando os diferentes tipos de tarefas, um fato notável é que levam geralmente mais 

de um dia para serem concluídas. Chamaremos estas atividades complexas de projetos. 

A conotação é meramente convencional, com objetivo de diferenciar das tarefas simples, ou 

seja, aquelas com um dia de duração. 

A forma de lidar com projetos faz diferença dependendo do tipo, e existem basicamente dois: 

1. Projetos contínuos: são tarefas repetitivas e que o resultado é alcançado bem no 

longo prazo. Alguns exemplos são: entrar em forma, aprender um instrumento ou 

aprender um novo idioma. O segredo para ser bem-sucedido nestas ações é focar na 

atividade, não no resultado. O modo mais fácil é transformando-a em hábito. Para 

transformar qualquer coisa em hábito é definindo horário. Portanto, as iniciativas 

precisam ter frequência e horário fixo. Com isto, o Reativo deixa de resistir e passa 

simplesmente a executar. 

2. Projetos organizacionais: são atividades diferentes com um resultado específico no 

médio prazo. Alguns exemplos são: férias com a família, nova campanha de marketing 

ou abertura de um negócio. Neste caso, apesar das ações serem distintas, o objetivo 

é um só. Tarefas como “pensar em...”, “refletir sobre...”, são frequentes em projetos 

organizacionais. O segredo aqui é focar no resultado, não na atividade. Para 

executá-los é necessário definir o que fazer primeiro. A resposta deve estar na lista 

fechada. 

Como projetos contínuos ocupam a agenda durante um longo período, é preciso ser seletivo 

ao assumir novos. Afinal, eles estarão presentes por um bom tempo. Projetos organizacionais 

têm duração menor, sendo mais administráveis. Geralmente haverá mais do que um sendo 

executado ao mesmo tempo e a ordem de priorização é fundamental. Nestes casos, a 

sequência deve ser sempre do menos urgente primeiro. 

Esta orientação talvez não faça sentido, no entanto vejamos da seguinte forma... Toda 

situação só pode ser urgente por duas razões: 

• Porque de fato é: são os casos em que não poderiam ser previstos, e inerentes a 

algumas profissões. Quando você, por exemplo, é um bombeiro e vai atender um 

chamado; ou um repórter e vai cobrir um furo de reportagem. São o que chamamos 

de emergência. 

• Porque não foi feito quando deveria: são aqueles trabalhos negligenciados, sendo 

deixados para a última hora. Um exemplo é aquele relatório que você tinha semanas 

para prepará-lo, e agora o prazo é amanhã. Estas são que chamamos de pseudo-

emergência. Ou seja, só se tornou urgente porque não foi tratado no tempo. 

Se você não trabalha em um serviço de atendimento direto, como vendedor ou atendente de 

telemarketing, provavelmente a maioria de suas urgências é classificada como pseudo-

emergência. Ao fazer as coisas menos urgentes primeiro, você impede que esta categoria 

exista, já que está tratando estes projetos antes de se tornarem urgentes. 

Portanto, precisa planejar as férias com a família ou criar uma campanha de marketing e tem 

meses até a entrega, comece amanhã mesmo. 
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6.5 Trabalho Acumulado 
 

Independente da área que atue, eventualmente haverá trabalho acumulado. Seja por conta 

de férias, de sistemas falhos ou de imprevistos. No entanto, a forma em como lidar faz toda 

diferença na conclusão. A pior atitude (e infelizmente comum) é tentar lidar com ele enquanto 

trata sua rotina habitual. A sensação de sobrecarga e pânico se instaura. 

A recomendação é seguir três passos simples: 

PASSO 1: 

Retire o trabalho acumulado do caminho (não o ver mais). Se forem e-mails, coloque-os em 

uma pasta específica. Se forem papéis, coloque-os em uma caixa. Objetivo é fechar o trabalho 

acumulado e isolá-lo das novas tarefas que surgem. 

 

PASSO 2: 

Não lide com novo trabalho enquanto não corrigir o sistema. Se pergunte: “se meu trabalho 

acumulado estivesse em dia, eu seria capaz de mantê-lo desse jeito?” Se a resposta for 

negativa, deve-se usar os princípios já mencionados. Uma das primeiras razões para o 

aumento e acúmulo de trabalho é a atração demasiada de tarefas desnecessárias. Para isso, 

entender as causas da falta de tempo é uma solução simples. Segue abaixo uma regra 

simples para cada caso: 

 

 

1. Falta de eficiência 

 

 

2. Excesso de trabalho 

 

 

3. Tempo insuficiente 

 

 

PASSO 3: 

Se seguiu passos 1 e 2 corretamente, está habilitado a começar a diminuir o trabalho 

acumulado a partir de agora. Lide com eles gradativamente. Sobre e-mails, lide com os de um 

dia de cada vez, começando pelos mais antigos. Papéis, um assunto de cada vez. Ele 

extinguirá por si próprio. 

 

- Trabalhar com Lista fechada 

- Separar o trabalho em lotes de ações semelhantes 

- Fazer o mínimo fora da lista 

- Se concentrar no Trabalho de Verdade 

- Reservar mínimo de tempo não agendado durante 

o dia 

- Se certificar do tempo suficiente para cada tarefa 
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6.6 Iniciativa atual 
 

Gostaria de falar sobre um método para colocar todas aquelas tarefas complexas em dia. É 

idealmente útil quando há tendência natural de resistência gerando assim a procrastinação. 

Trata-se da Iniciativa Atual. Esta terminologia foi criada por Mark Forster, guru em gestão do 

tempo e organização. É baseada em três partes: 

1. Fazer 

2. Primeiro 

3. Diariamente 

 

Abordaremos cada parte individualmente: 

FAZER: 

Quanto trabalho é necessário fazer para se manter uma iniciativa? A resposta é: simplesmente 

faça “algo”.  Não importa o quanto, desde que faça. O ato de fazer a mantém viva. Se não 

fizer nada, ela morre. 

PRIMEIRO: 

Comece a trabalhar em suas iniciativas antes que outras atividades a envolva, impedindo-o 

de levar a frente sua ideia principal. 

DIARIAMENTE: 

Baseado no princípio “fazer pouco e constantemente”, se quiser ser bem-sucedido em algo 

grande, o segredo é dar a si mesmo vários pequenos sucessos no caminho. 

 

As principais utilidades da Iniciativa atual são: 

➢ Eliminar trabalho acumulado: a sensação de liberdade é tão grande que vale a pena 

entregar-se até sua conclusão. 

➢ Corrigir sistemas falhos: se costuma usar palavras como nunca e sempre com 

frequência, há um sistema falho causando isso. 

➢ Colocar projetos em andamento: nem todos os projetos exigem ser tratados como 

Iniciativa Atual, mas os que são, terão performance diferenciada. 

 

 

6.7 Home office 
 

A pandemia causada pelo COVID-19 obrigou empresas e setores a se adaptarem 

rapidamente ao home office. O problema são as mudanças de hábitos, algumas vezes 

radicais, causando baixa produtividade e desgaste na relação doméstica. 
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Há 3 fundamentos a serem seguidos para manter o home office efetivo: 

1. Definir uma lista de coisas que serão feitas: o assunto já foi abordado em Lista 

Fechada, mas o objetivo agora é expandir para as nuances envolvidas na execução. 

 

Lista de coisas que serão 
feitas 

Lista de coisas a fazer 

Lista fechada Lista aberta 

O que uma pessoa fará durante o dia De onde uma pessoa escolhe o que fazer 
durante o dia 

Objetiva ser concluída a cada dia Não é concluída a cada dia 

Há pequenas listas fechadas 
subordinadas a ela 

Há itens individuais não relacionados 

Nada é acrescentado sem um bom 
motivo 

Novos itens são continuamente 
acrescentados 

Inclui apenas itens atuais Há itens datados de vários períodos 

Itens semelhantes podem ser resolvidos 
juntamente 

Itens são acrescentados sem qualquer 
ordem 

Eficiente Ineficiente 

 

O conteúdo da Lista de coisas que serão feitas: 

1. Iniciativa atual 

2. E-mail 

3. Mensagens 

4. Papéis 

5. Tarefas exclusivas 

6. Tarefas diárias 

Para verificar o entendimento entre as diferentes categorias de trabalho, classifique na 

tabela a seguir de acordo com a numeração anterior: 

Lista Fechada # 

Trabalhar no material acumulado  

Ler e-mails (de ontem)  

Ouvir caixa postal (de ontem)  

Ler e arquivar papéis (de ontem)  

Escrever anúncio do seminário  

Colocar detalhes do seminário no site  

Preparar as entrevistas de amanhã  

Decidir se darei telecurso em dezembro  

Comprar presente de aniversário para N  

Escrever perfil para amazon.com  
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Atualizar itens no site  

Encontrar livro do visitante  

Obter visto para a viagem à Nova Zelândia  

Pagar passagens  

Escrever minuta da reunião do comitê  

Escrever boletim informativo  

Fazer backup  

Renovar assinaturas de publicações  

Arrumar mesa  

Arrumar itens no chão  

Conferir estatística na rede  

Elaborar lista do próximo dia  

 

2. Seguir horários: por estar geralmente em ambiente doméstico, é comum confundir 

os momentos de lazer com os de trabalho. Para evitar desvios, horários de início e fim 

devem ser estabelecidos. Não importa se trabalhará o dia inteiro ou apenas uma 

fração. O importante é seguir o planejamento. 

A regra deve ser: quando estiver trabalhando, não faça nada, exceto trabalho. Quando 

não estiver trabalhando, faça tudo, exceto trabalho. Os integrantes do ambiente devem 

estar cientes dos horários e divisões de tarefas. 

 

3. Usar modo Distraction free: a maior vantagem de trabalhar em casa é ter controle 

sobre o ambiente. Isto permite se colocar em uma zona livre de interrupções e alcançar 

alto nível de concentração em tarefas produtivas. Para isso, basta desativar 

notificações, alertas, ou quaisquer avisos não programados. 

 

Cada situação precisa ser avaliada pois trabalhar em home office envolve fatores que mudam 

de acordo com a realidade de cada um. Por exemplo, se não há um espaço reservado em 

casa, dificulta a distinção da atuação profissional com pessoal. 
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7. Procrastinação 
 

A causa principal da procrastinação é a falta de comunicação fluida entre o Reativo e Racional, 

ocasionando na decisão soberana do Reativo perante suas discordâncias. Pode se tornar 

algo crônico, se não tratado adequadamente. 

Pelo menos em algum momento da vida, seremos vítimas desta circunstância. É como 

aprender a andar de bicicleta. Eventualmente cairemos, e a pior atitude é se lamentar, nos 

achando incompetentes patéticos. 

O intuito é apresentar técnicas para evitar a procrastinação, e caso ela chegue, como sair. 

 

 

7.1 Trabalhando em picos 
 

Esta é uma técnica especialmente útil quando lidamos com tarefas resistentes por natureza. 

São geralmente atividades complexas, que exigem o máximo de nossas competências, 

causando um desconforto para iniciar. O objetivo é sair da inércia. 

É uma sequência de passos que se repetem: 

1. Configurar um alarme para tocar em 5 minutos. Neste período, fazer alguma coisa a 

respeito da tarefa. Não importa o que seja, mesmo refletir a respeito é válido. 

2. Ao tocar o alarme, se levantar para uma pausa de 2 a 3 minutos. 

3. Ao final do intervalo, retornar ao passo 1. 

O segredo para o sucesso da técnica é parar de forma mais abrupta possível ao ouvir o 

alarme. Isto significa que se estiver escrevendo uma frase, interrompa no meio da palavra, se 

estiver martelando um prego, pare no meio da batida. O objetivo é explorar a ansiedade 

natural do cérebro que ficará protestando durante o intervalo, desejando retornar para concluir 

aquela atividade. 

Isto tornará mais fácil a continuidade da tarefa, permitindo que aumente os ciclos para 10, 15, 

20 minutos, até que se alcance o estado de fluxo. Nesta condição, sua atenção fica 

sintonizada com a atividade de tal forma que não sinta o tempo passar. 

 

 

7.2 Intervalos 
 

Intervalos podem ter efeitos negativos ou positivos, dependendo de como se utilize. 

Simplesmente interromper atividades na justificativa “recarregar energia” pode ser um atalho 

sedutor, criando dispersão a atividades de alto nível. No entanto, levar adiante atividades 

estando cansado e com alta dificuldade em se concentrar pode ser ainda mais prejudicial. 

O segredo para intervalos saudáveis é seguir dois critérios: 
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1. Definir horário: não importa se é uma parada planejada ou não. O início e término do 

intervalo dará tranquilidade para aproveitar o momento. A duração é irrelevante, desde 

que seja previamente acordada. 

2. Parada abrupta: a mesma regra da técnica de picos deve ser seguida também com 

intervalos. Antes de sair, uma atividade deve ser iniciada ou pelo menos, não 

concluída. Isto facilitará o retorno. 

Estes critérios se aplicam tanto para intervalos curtos, como o do cafezinho, quanto para 

longos, como o do almoço. Para encerramento do dia, a única diferença seria a conclusão de 

algo, neste caso sendo válida já que só retornaria no dia seguinte. 

 

 

7.3 Enganando o Reativo 
 

Imagine que esteja protelando há semanas cortar a grama. Você poderia pensar: “tenho que 

pegar a máquina, ligar na extensão, percorrer todo quintal, recolher o material com o ancinho, 

ensacar, levar para o posto de coleta, ...”. Na metade deste pensamento, seu próprio cérebro 

Racional já criou meia dúzia de argumentos para não fazer a atividade. 

Ao invés disso, você poderia pensar assim: “vou apenas pegar a máquina para já deixar 

próxima do quintal quando eu for cortar”. Você acaba de substituir mentalmente um dia inteiro 

de trabalho duro por cinco minutos de algo leve. Ficou mais fácil agora realizar esta ação. 

Agora imagine que ao deixar a máquina na soleira, você coloca também a extensão próxima. 

E já que está ali, faz o corte da região do entorno para adiantar. O que acha que ocorrerá nos 

próximos cinco minutos? Isso mesmo. Você já esqueceu aquela resistência inicial e 

provavelmente dará conta de todo jardim. O único passo que na verdade precisou dar foi o 

primeiro. 

Sair da inércia é tudo que precisa para colocar os grandes projetos em curso. Para isso, não 

se preocupe com o todo. Faça uma experiência: apenas diga para si “vou apenas [...]” e 

complemente os três pontinhos com o primeiro passo inofensivo de sua grande ação. O seu 

Reativo é incapaz de reconhecer as estratégias elaboradas pelo Racional. 

 

 

7.4 Lidando com crises 
 

Inevitavelmente haverá dias em que imprevistos ocorrerão, fazendo com que o planejamento 

seja colocado de lado. Nestas situações, a dica é não se desesperar e dedicar alguns minutos 

no início da jornada para avaliação da situação. 

A recomendação é considerar que não concluirá a lista fechada. Selecione até três tarefas 

que precisarão ser feitas naquele dia. Para as demais, há recomendação a ser seguida para 

cada tipo de tarefa. 
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Quando não concluir a lista, o que fazer: 

➢ Iniciativa atual 

➢ Tarefas diárias 

➢ E-mail 

➢ Mensagens 

➢ Papéis 

➢ Tarefas exclusivas 

  

Retomar de onde parou 

Considerar lotes para dois dias 

Avaliar urgência e reinserir na agenda 



Gestão do Tempo 

51 
 

8. Exercícios 
 

8.1 Preparatórios 
 

a) Ao invés de escrever uma lista de coisas a fazer para amanhã, escreva uma lista de 

coisas que não fará. Por exemplo: não atenderei ao telefone antes das onze, não 

trabalharei no horário de almoço, não trabalharei depois das seis etc. 

 

b) Faça uma lista de tudo que pretende fazer algum dia (trabalho e vida pessoal). Não 

inclua nada com data determinada. Selecione algo pequeno e comece a fazer. Ao 

concluir, passe ao próximo item de menor tamanho. Atenção: não execute mais do 

que um por vez. 

 

c) Faça uma lista de tudo que gosta ou pensa em fazer que exigem esforço de longo 

prazo. Por exemplo: perder peso, praticar ioga, aprender novo idioma etc. Faça a maior 

lista que puder. Se pergunte quais destes itens você está preparado para assumir um 

compromisso? Elimine o que não for. 

Pergunte-se: o que eu precisaria fazer para assumir este compromisso? O que eu 

precisaria parar de fazer? Estou preparado para pagar o preço? 

 

 

8.2 Principais 
 

a) Faça uma lista do que realmente pretende realizar amanhã (dia de trabalho). Não 

inclua itens agendados como consultas, reuniões, etc. Verifique quanto tempo livre 

tem e decida exatamente o que planeja fazer. Faça um traço ao final. 

Amanhã, trabalhe de acordo com a lista e elimine o máximo de itens. Anote abaixo 

do traço qualquer tarefa que fizer e que não estava na lista original (conversa 

com amigos, sonhar acordado, navegar na internet, mensagens de texto, etc.). 

Traga no próximo encontro para discussão. 

 

b) Consiste em um desafio diário. Para marcar pontos, decida no dia anterior quantos 

pontos vai marcar no dia seguinte. Escreva uma lista contendo as tarefas. As tarefas 

devem ser simples e específicas, pois ao final do dia você fez ou não fez. 

ATENÇÃO: Só marca ponto se completar cada item da lista naquele dia. Se não 

completou todos, não marca nada. 

 

c) Faça uma lista completa de todas as suas tarefas pendentes no momento. Anote ao 

lado de cada item quanto tempo levaria para concluir cada tarefa. Faça uma 

estimativa em horas ou minutos. Traga no próximo encontro para discussão. 

 

d) Observando cada item da sua lista de coisas a fazer, pergunte-se por que colocou na 

lista. Que compromisso o obriga a fazer essa tarefa? É um compromisso válido, ou até 
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mesmo razoável para assumir neste momento? Mesmo sendo todos válidos, é 

razoável assumir todos ao mesmo tempo? Reflita e marque os eventuais 

compromissos que poderiam ser realizados mais convenientemente no futuro. 

 

e) Escolha um dia da semana que represente uma situação ordinária de trabalho. 

Anote ao longo deste dia cada item de trabalho que surge no seu decorrer, 

independente se irá realizá-lo ou não. 

Registre quantos e-mails, telefonemas ou outras mensagens que recebe. Enumere 

cada papel que chega a sua mesa. Anote todas as tarefas que é incumbido de fazer 

recebendo neste dia. 

Não inclua nada que já esteja em sua lista de coisas a fazer. Isto tudo é trabalho 

antigo! Traga na próxima aula para discussão. 

 

f) Observe a si mesmo ao longo de um dia de trabalho. Tome nota das vezes em que 

se sente tentado a agir de maneira dispersiva. 

Exemplos: 

 Cada vez que seu computador avisa sobre novo email, você deixa o que está 

fazendo para vê-lo. 

 Faz dezenas de tarefas insignificantes em vez de levar adiante aquele projeto 

importante. 

 Você tem uma ideia brilhante e começa a investigá-la imediatamente 

 Você se lembra de repente que esqueceu de fazer algo e se apressa a ir fazê-lo. 

 

g) Passe algum tempo analisando seu próprio trabalho. Observe quanto do seu trabalho 

não programado se enquadra em cada uma das categorias. Anote abaixo uma 

porcentagem aproximada de seu trabalho não programado. Após escrever suas 

respostas, leia abaixo: 

A. Quanto do meu trabalho requer uma resposta imediata? ___ % 

B. Quanto do meu trabalho requer uma resposta no mesmo dia (não imediata)? ___% 

Total: A + B = ___% 

Restante (trabalho não imediato nem no mesmo dia) ___% 

 

h) Coloque o princípio CDF em prática. Anote dúvidas, comentários e dificuldades 

para discussão no próximo encontro. 

 

i) Analise sua agenda de tarefas e a incremente ou adeque considerando: 

 Tarefas diárias (recurso por software ou lista separada); 
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 Tarefas recorrentes (recurso por software ou lista separada); 

 Tarefas para monitoramento e/ou delegação. 

 

j) Analise sua agenda de tarefas ou seu plano de trabalho e selecione algo que se 

encaixe como uma Iniciativa Atual. Coloque-a em prática! Anote dúvidas, 

comentários e dificuldades para discussão no próximo encontro. 
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9. Conclusão 
 

O método CDF pode ser traduzido de forma simplificada em seis passos básicos: 

1. Reunir trabalho e fazer no dia seguinte; 

2. Trabalhar em lotes relacionados (e-mails, tarefas, papéis etc.); 

3. Juntar papéis da caixa A e transferir para B; 

4. Anotar tarefas que surgem na data de amanhã; 

5. Fazer um traço no fechamento de hoje para lista de amanhã; 

6. Anotar quaisquer itens para o “mesmo dia” abaixo do traço. 

Para avaliar a eficácia, assinale os itens abaixo que fazem parte de sua rotina: 

⃝ Escrevo uma lista de coisas que serão feitas para cada dia. 

⃝ 
Tenho como objetivo concluir minha lista de coisas que serão feitas todos os 
dias. 

⃝ Anoto cada tarefa adicional que faço e que não estava na minha lista. 

⃝ 

Se não consigo completar minha lista de coisas que serão feitas durante mais 
do que três dias em seguida, faço uma avaliação do meu trabalho para saber 
se tenho compromissos demais, se estou trabalhando sem eficiência ou se 

não estou deixando margem de tempo suficiente. 

⃝ Salvo e-mails e lido com eles de uma só vez no dia seguinte. 

⃝ Separo papelada e lido com ela em um só lote no dia seguinte. 

⃝ Guardo mensagens e lido com elas de uma só vez no dia seguinte. 

⃝ Separo tarefas e lido com elas em um só lote no dia seguinte. 

⃝ 
Tenho uma agenda de tarefas na qual reúno tarefas para serem cumpridas no 
dia seguinte ou depois. 

⃝ 
O primeiro item da minha lista das coisas que serão feitas diariamente é a 
minha iniciativa atual. 

⃝ 
Tenho uma lista de iniciativas atuais organizadas pela ordem em que lidarei 
com elas. 

 

Se nessa lista houver itens que você não assinalou, é neles que você deve focar sua 

atenção. Boa sorte! 
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10. Contato 
 

Para maiores informações sobre o workshop, contatar: 

Tel.: (11) 94047-3052 – Email: contato@domperf.com.br 

Este material é de propriedade intelectual de seus criadores e não deve ser reproduzido 

para fins comerciais, a não ser mediante autorização prévia. 

 

mailto:contato@domperf.com.br

