


A IDEIA



A ideia de criar um projeto sobre
produtividade surgiu de uma forma
totalmente despretensiosa. E não é
que muitas boas ideias surgem assim?

Um belo dia, enquanto organizava a minha caixa de e-mails, deparei-me com uma pergunta à que eu não
soube responder de imediato. Eu havia enviado um e-mail à minha lista de contatos contando sobre o
lançamento da 4ª turma do nosso curso online para empreendedoras. Uma das leitoras me respondeu
comentando que admirava o nosso trabalho e me fez a pergunta: “Como você consegue dar conta de tantos
projetos simultâneos e ser tão produtiva?”.

Sinceramente, eu não me acho a pessoa mais produtiva do mundo, mas reconheço que aprendi a praticar e a
melhorar minha produtividade ao longo dos anos. Sempre me interessei pelo assunto e tenho uma certa
tendência (meio obsessiva – confesso!) a encontrar a melhor maneira de fazer as coisas, gastando menos
tempo e obtendo melhores resultados. Foi aí que resolvi estudar e tentar identificar algumas destas práticas
para poder compartilhar com outras mulheres que passam pelos mesmos dilemas.

Eu acredito que produtividade é uma habilidade que pode ser aprendida e aperfeiçoada, mas é necessário,
antes de sair aplicando mil e uma técnicas, conhecer algumas verdades fundamentais.

Nas páginas seguintes, compartilho com você, treze verdades fundamentais sobre produtividade que levei
alguns anos para descobrir. Elas são os pilares do material que desenvolvemos e formam um conjunto de
crenças, técnicas e modos de pensar que me ajudaram a trabalhar melhor e ser mais feliz.

  



“Uma das minhas teorias é a de que
quando as pessoas dão conselhos,
estão de fato apenas conversando
com elas mesmas no passado”

As descobertas relatadas neste projeto são boas práticas. De forma alguma pretendo que você tome como
verdades absolutas, mas sim, como bons conselhos.

Austin Kleon, escritor, artista e autor do livro “Roube como um Artista”.

Assim como o Austin, foi dessa forma que eu me senti quando resolvi criar este projeto junto com a
Priscila Valentino, minha sócia. Neste e-book, sou eu conversando com uma versão anterior de mim
mesma. E me sinto extremamente grata ao compartilhar estes conselhos com você.

CONFUNDADORA DA NEGÓCIO DE MULHER 



Quando foi que se tornou chique que estejamos sempre correndo... sempre ocupadas? Parece que somos
importantes, temos muito o que fazer, tanto que nem conseguimos fazer tudo.

Esse desejo de fazer tudo sempre me perseguiu. As poucas horas de sono, os dias regados a muito café, a
falta total de energia e o cansaço que só se acumulava... Assumir que isso não era ser produtiva e que esse
não era um modelo sustentável não foi uma tarefa fácil. As rotinas mudavam, as prioridades também, as
listinhas para serem ticadas com tarefas eternas se reproduziam no caderno ou em papeizinhos...
  
Descobrir que existe uma outra maneira de fazer as coisas funcionarem deu uma sensação de esperança e
um novo ânimo para planejar e começar realmente a produzir. Acredito que nunca chegaremos num método
de produtividade fechadinho, que funcionará para sempre. Porém, é bom ter a liberdade de experimentar
novas formas de se organizar e viver até decidir qual é a que melhor funciona para nós.

Quando a Karine Drumond sugeriu criarmos esse projeto, tive uma alegria pessoal de sentir que podíamos
contribuir para ajudar a mudar essa visão e trazer um pouquinho de luz a partir dos nossos incômodos e
descobertas. Cada material que criamos tem um pedaço da nossa história.

O resultado desse curso (tanto pra gente que desenvolveu, como para você) é conseguir ter uma balança
afiadinha para medir a real importância de cada compromisso inadiável, tarefa urgentíssima e conseguir achar
paz no meio da pressa do mundo. O tempo que passa lá fora não precisa ser o mesmo que passa aqui dentro.
A definição do que precisa acontecer hoje é nossa e não dos outros. Pra mim, hoje, achar tranquilidade foi
conseguir separar e harmonizar esses dois tempos.

- "Oi! COMO VOCÊ TÁ? TUDO BOM?

- "AH... NaQUELA CORRERIA, NÉ?"



"em certo nível, tememos o tédio...

temos medo de que uma pausa

prolongada nos dê tempo para

perceber que  nossas vidas não são

tão satisfatórias como gostaríamos.

Ter um tempo entre as tarefas para chegar o nariz para fora do trabalho e respirar com calma. Tomar seus 15
minutos diários de sol sem culpa. Conquistar o direito olhar pela janela e observar como o mundo corre lá fora.
Alimentar seus bichos, brincar com seu filho. Ler. Pensar. Ficar em silêncio. Celebrar todos os presentes do
dia e perceber que eles existem é algo que só conseguimos ao parar. E para parar, o importante precisa ser
feito. Abrace o que é importante em vez de tentar abraçar o mundo com as pernas. 

CONFUNDADORA DA NEGÓCIO DE MULHER 

Roman Krznaric, historiador da cultura e autor do livro “Sobre a arte de viver”.



As 13 verdades
1. Produtividade é energia

2. Clareza de propósito te ajuda a chegar a qualquer lugar

3. Foco nos pontos fortes economiza energia

4. Multitarefa é um mito

5. Feito é melhor que perfeito

6. Acredite, ter uma lista de tarefas realmente ajuda

7. Tarefa muito grande te paralisa

8. Procrastinamos aquilo que não dominamos

9. Frequência é importante

10. Espaço de trabalho bagunçado é sintoma de um mal maior

11. Trabalhar menos faz você ser mais produtiva

12. Automatização é vida

13. Produtividade é treino



Comece 
por
aqui



Antes de você começar a se aprofundar na parte de conteúdo, quero que faça três exercícios: o Diário do Tempo, a
Roda do Tempo e a Minha Rotina Ideal.

Diário do tempo: como é o seu dia típico?

1. Preencha o diário (por uma semana) narrando o que você fez no seu dia e especificando quanto tempo gastou, em
média, em cada atividade.

2. Avalie como você se sentiu realizando cada tarefa – em uma escala de 1 a 10 (sendo 1 o equivalente a uma dor de
dente e 10 à coisa mais legal do seu dia).

3. Depois, marque também o grau de importância de cada atividade (sendo 1 nada importante e 10 algo que tenha
impacto mega positivo na sua vida).

4. Por fim, complete descrevendo como estão seus hábitos e emoções. 

Siga o exemplo das páginas a seguir.

Todos os arquivos estão disponíveis para baixar e imprimir na área de acesso ao curso.

Diário do tempo





Faça sua roda do tempo

Siga o exemplo ao lado e crie a sua Roda do tempo.
(este material está disponível para impressão na área
de acesso ao curso)

Roda do tempo

Agora, quero que analise seu Diário e sua Roda do Tempo
e procure identificar:

 • Quanto tempo tem gastado em cada atividade?

• Você está investindo seu tempo nas atividades que
realmente são importantes para você?

• Onde você consegue “enxugar”? Há alguma coisa que
você possa fazer hoje para fazer melhor uso do seu tempo?

 Tomar consciência do uso do seu tempo é o primeiro
passo para traçar um projeto de mudanças.  



Crie uma rotina ideal
Agora que você refletiu sobre o uso do seu tempo, 
que tal fazer um exercício que irá te ajudar a projetar a
sua rotina ideal?

Sua rotina ideal

Siga o exemplo ao lado e crie a sua rotina ideal.
(este material está disponível para impressão na área
de acesso ao curso)
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Produtividade

é energia



Produtividade come“a com você
O que vou dizer agora pode soar um pouco na contramão do
senso comum. Trabalhar melhor produzindo mais não começa
com aprender a gerir melhor o seu tempo ou com dominar a
última técnica de gestão de tarefas. Não, nada disso. Começa
com você. Mais especificamente, começa cuidando de você. E
agora, vou soar como sua mãe ou sua vó, mas mesmo que
seja clichê, eu preciso dizer, porque às vezes, tudo o que
precisamos na vida é um pouco mais de clichês.

 “Alimente-se direito, menina! Você está comendo
direitinho?”
– vovó Filomena.

Quando eu comecei a trabalhar dez anos atrás, eu acreditava
que quanto mais eu trabalhasse mais eu produziria.
Trabalhava horas seguidas, não encontrava tempo para
atividades físicas (por que, afinal de contas, eu perderia tempo
com isso?), me presenteava com prazeres gastronômicos
(afinal, eu tinha trabalhado tanto, né?) e respirar... Bom,
respirar também ficava “para depois”. 

Respirar, comer e
amar-se

Vida é energia,
produtividade também

~A vida em si é energia, então se
você não tem energia, o que dizer da
sua vida?�
Brendon Burchard



Invista em aumentar sua energia. As técnicas de gestão do
tempo não fazem milagres se sua energia está baixa. Invista
em você primeiro. Reserve um tempo para exercitar-se,
caminhar, alimentar-se bem, relaxar. Comece seu dia
inspirada e energizada. A seguir, vamos ver algumas formas
de gerar essa energia? 

Melhorar a sua alimentação de um modo geral trará
benefícios que vão além de conquistar um corpo mais
esbelto e saudável, podendo aumentar (e muito) a sua
produtividade. Mas não é só sair comendo qualquer coisa
por aí ou seguir a última dieta da modinha. O primeiro passo
(e foi isso que eu fiz e recomendo) é buscar ajuda
profissional.

Marque logo uma consulta com um nutricionista para que
você aprenda a se alimentar de forma saudável e
equilibrada, e verá como uma turbinada no seu metabolismo
te ajudará a ter doses extras de energia e a chegar ao final
do dia mais satisfeita com sua rotina. 

Imagem: Cyberdiet

Alimentação: Você é o que come



Que os exercícios físicos aumentam sua energia e melhoram
sua qualidade de vida é mais do que sabido. Então, por que
boa parte das pessoas ainda não praticam atividades físicas
regularmente? O primeiro motivo é uma questão de motivação
e de decisão. O segundo, na minha opinião, é que estas
pessoas ainda não encontraram uma atividade que combina
com elas.

Então, se você deseja ser mais produtiva, comece por se
levantar da cama mais cedo ao menos três vezes por semana
e mexa-se por, no mínimo, trinta minutos.

Você já pratica atividade física regularmente? Então, amanhã
tente superar-se. Eleve sua carga, aumente sua frequência
cardíaca, mantenha-se em movimento por alguns minutos a
mais. Desafie-se. 

Imagem: maisequilibrio.com.br

ps.: consulte um profissional de educação física para montar o
seu plano. Faça uma avaliação física antes de começar
qualquer atividade física.

Exercícios físicos: Você é muito mais
forte do que imagina

MEXA-SE
pela manhã



Trabalhar mais não te torna uma pessoa mais produtiva. Assim
como gerar energia é fundamental para ser mais produtiva,
repor energia adequadamente (através da alimentação e
hidratação) e descansar complementam a equação.

“Nós todos temos momentos quando pensamos de forma
mais eficiente, e outros momentos em que não devíamos
nem mesmo estar pensando.” – Daniel Cohen, autor de
livros infantis.

Este não é um projeto sobre gestão do tempo, mas sobre
gestão da vida. Sabe por quê? Tempo não é algo que você
deveria estar gerenciando. Não importa o que você faça, o
tempo irá passar de qualquer forma. Prefiro pensar em “gestão
de energia” ou “gestão da vida” ou, melhor ainda, em aprender
a fazer melhor uso do nosso tempo e da nossa energia. Seu
corpo obedece a um ciclo de energia. Você tem momentos em
que se sente altamente produtiva e outros, nem tanto. Isso
tudo para dizer algo simples: você precisa de descanso.
Ultimamente, parece haver a tendência de pensarmos que ao
cortarmos o tempo de descanso e nos esforçarmos mais,
produziremos mais – e claro, à base de muita cafeína e outros
estimulantes. No entanto, não poderíamos estar mais
enganadas. Você precisa descansar se quiser melhorar sua
performance. Relaxa! Sério.

Dar um tempo não é definitivamente um sinal de “moleza” ou
fraqueza. É apenas um reconhecimento da nossa condição
humana. 

parar, respirar, meditar.
YOGA

pela manhã



Quando você aprende a reconhecer o seu ciclo de energia (em
qual momento do dia você está em seu melhor estado?), você
aprende a usá-lo a seu favor. Deixe as tarefas mais
importantes para fazer no seu melhor momento do dia.

Eu me sinto mais disposta, criativa e produtiva de manhã, e
você? Durante o seu período de “baixa”, simplesmente
respeite-se: relaxe, caminhe, durma, medite, descanse. 

Bons sonhos.

Trabalhe no seu melhor momento

Sua vez

1. Marque uma consulta com um nutricionista ou
comece a incluir mais alimentos saudáveis na sua
alimentação diária.

2. Mexa-se. Faça um compromisso com você
mesma e comece a exercitar-se ou a desafiar-se
constantemente.

3. Planeje paradas estratégicas ao longo do dia
para descansar e respirar 

4. Baixe o material que acompanha este eBook,
imprima e realize os exercícios a seguir.
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Clareza de

propósito te ajuda
a chegar a
qualquer

lugar



Seu propósito é o seu guia
Até aqui, você viu o que é necessário para gerar mais energia
começando com você, seu corpo, sua mente e sua saúde.

Steve Maraboli

Se a alimentação, a rotina saudável e os exercícios físicos são
os combustíveis que colocam nosso corpo em movimento,
então eu diria que o propósito é a engrenagem que faz tudo
funcionar melhor. Seu propósito é a sua visão. É o que te
motiva a iniciar um projeto, a resposta do porquê você faz o
que faz. Por que esse projeto e não outro? Seu propósito = seu
porquê. Eu confesso que levei um bom tempo até entender o
meu próprio propósito. Antes de entender o que me motiva na
minha atividade, eu apenas seguia o caminho, sem refletir
muito sobre isso. Formei-me, estagiei, trabalhei em lugares
diferentes, mas havia sempre aquele sentimento de que faltava
algo e a insatisfação me levava a procurar novos projetos e até
novos empregos. O ciclo se repetia. 

Hoje, compreendo que este ciclo de insatisfação no trabalho
pode estar ligado à falta de propósito. Sem a clareza de aonde
queremos chegar ou sem o porquê de estarmos realizando
aquele trabalho, a desmotivação chega com tudo e ainda traz a
sua “prima mais velha” – a procrastinação. Segundo a
Wikipedia, a procrastinação é o adiamento de uma ação. “Para
a pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse,
sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em
relação aos outros, por não cumprir com a suas
responsabilidades e compromissos. Embora a procrastinação
seja considerada normal, torna-se um problema quando
impede o funcionamento normal das ações.”

A falta de motivação ou de propósito pode ser um destes
fatores que leva ao desejo de fazer algo que gera prazer
imediato, a procrastinação. E aí, aquela tarefa que era
importante vira urgente, o prazo estoura e você não consegue
se colocar em movimento para finalizá-la e ainda fica com
aquele sentimento de vergonha por não ter dado conta do
recado. Não estaria aí, uma boa oportunidade de definir o seu
propósito e encontrar a sua motivação em uma perspectiva
maior? 

~Você está aqui na Terra para ser a sua
melhor versão, para viver o seu propósito e para
fazer isso de forma corajosa."



Seu propósito é o seu guia
Clareza de
propósito leva
à ação, que
leva à
produtividade. 

Sua vez

1. Quais são seus sonhos? Decida o que quer
alcançar (seu propósito).

2. Escreva-os no papel.

3. Coloque prazo para realizar seus projetos.

4. Liste todas as tarefas.

5. Organize um plano.

6. Comece pequeno.

7. Aja um pouco todos os dias. 

Baixe, imprima e use o Capturador de Sonhos
(material incluído no curso)
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Focar nos seus

pontos
fortes economiza

energia



Não dá para ser 100% em tudo

Marcus Buckingham.

Esqueça a velha ideia de que é possível ser boa em tudo.
Desapegue-se deste mito. A verdade é que os talentos são
forças únicas e permanentes de energia no trabalho. Ao focar
neles, você potencializará seu trabalho.

Mas afinal de contas, o que é um ponto forte? Gosto muito do
livro “Descubra seus Pontos Fortes” de Marcus Buckingham e
Donald O. Clifon, que define que nossos pontos fortes são a
combinação dos nossos talentos, conhecimentos (know-how) e
técnicas aprendidas ou desenvolvidas ao longo da vida.

Talentos são seus padrões naturalmente recorrentes de
pensamento, sentimento ou comportamento. Por exemplo, em
que atividades você se destaca ou aprende com mais
facilidade?

O que as outras pessoas ao seu redor reconhecem como um
ponto forte seu? (já experimentou fazer esta pergunta?).

O conhecimento e as técnicas podem te ajudar a refinar os
seus pontos fortes, ou melhor dizendo: a paixão dá brilho no
olhar, mas o conhecimento dá segurança.

Juliana Garcia, Master Coach.

~Para se destacar na área que você escolheu e
encontrar satisfa“ão duradoura no que faz,
você vai precisar entender, praticar e refinar
seus pontos fortes.� 

~Foque-se no que você
tem de melhor a
oferecer. Assim se
alcan“a excelência!� 



Não dá para ser 100% em tudo

Se você está com dificuldade de reconhecer seus talentos e
pontos fortes, deixo aqui algumas dicas da Juliana Garcia,
Master Coach fundadora do Programa Gift:  

Os talentos começam aí dentro de você e se expandem ao seu
redor à medida que você os expressa. A seguir, algumas
perguntas para te ajudar a entrar em contato com os seus
talentos:

Descubra seus talentos
O que você faz naturalmente, sem grande esforço e se sente à vontade quando faz? 
Quando era criança, quais eram as suas brincadeiras preferidas? E o que te empolgava nessas
brincadeiras? Por trás disso, costuma haver talentos escondidos. 
O que você mais gosta de fazer quando tem tempo livre? 
Na sua personalidade, quais são seus pontos fortes? 

 Junto com os talentos, costumamos encontrar também as nossas paixões: 

Quando você está numa livraria, quais setores você sempre visita? Quais temas você sempre procura? 
Nas suas andanças pela internet, o que você costuma visitar por prazer? 
Quais atividades você faria por horas, sem nem ver o tempo passar? 
Quais assuntos e temas você vive repetindo em suas conversas? 
Que tipo de coisa faz seus olhos brilharem e o coração bater mais animado?



Sua vez

1. Faça estas perguntas a si mesma
constantemente:

1. O que eu sou realmente boa em fazer? O que
eu mais curto no meu trabalho? Se eu ganhasse
na loteria e pudesse escolher apenas um trabalho
para fazer pelo resto da vida, o que seria?

2. Desenvolva um pequeno plano pessoal para se
desenvolver nas áreas em que você se destaca –
estas são as áreas-chaves que você deve priorizar
no trabalho, são a chave para desbloquear seu
potencial pessoal. 
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Multitarefa
é um mito.

Desapeque-se



O mito da multitarefa

Horace.

Esta é uma imagem bastante comum de vermos por aí:

Vira e mexe ela aparece para exemplificar o caráter
“multitarefa” da mulher moderna, que dá conta de fazer mil e
um malabarismos ao mesmo tempo, sem deixar a peteca cair. 

Todo projeto ou tarefa em que você decida trabalhar demanda
certas quantidades de energia, atenção e foco para que seja
completado, por menor que seja.

Muitas pessoas (incluindo eu própria no passado) recaem
sobre o multitasking tentando fazer mais de uma coisa ao
mesmo tempo, acreditando que isso as faz mais eficientes.

Neurologicamente, é impossível para nosso cérebro
“multitarefar”. O que você faz na verdade é mudar rápida e
constantemente sua atenção de uma coisa para outra,
consumindo sua energia e foco. Ufa! Me senti cansada só de
descrever esse processo todo. 

Atualmente, existem muitas pesquisas que mostram que
quanto maior o número de tarefas que você tenta fazer ao
mesmo tempo, menor a sua performance geral. 

~Domine sua mente ou ela dominará você.� Será? Você acredita realmente
que temos conseguido dar
conta de tudo?



Estudos mostram que fazer mais de uma atividade por vez
pode diminuir a capacidade cerebral em até 40%.

Mesmo que você tenha se acostumado com este hábito,
imagino que já tenha sentido isso na pele. Ao final do dia, você
tem a sensação de que conseguiu resolver muitos desafios ao
mesmo tempo, mas está exausta! A cada momento que
precisou mudar a tarefa ou o alvo da sua atenção, seu cérebro
precisou recarregar o contexto daquilo que você estava
fazendo. Não preciso nem repetir o quanto desgastante isso
pode ser, não é?

Simplifique o trabalho do seu cérebro e aumente a
produtividade. 

Uma boa estratégia para fazer isto é agrupar tarefas
semelhantes e fazê-las de uma vez. Por exemplo, você pode
separar um momento do dia para ler, arquivar e responder
seus e-mails mais importantes ou listar todas as pessoas com
as quais você precisa entrar em contato por telefone e fazer
isso em uma única sentada.

Ou ainda, se você precisa terminar de escrever um texto,
desligue-se de todo tipo de interrupções (celulares,
mensagens, e-mails, redes sociais) e procure concentrar-se
nessa tarefa por uma hora ininterruptamente. Depois, faça
pausas, dê um tempo para descansar, alongar-se ou apenas
relaxar. 

Eu sei que isso é difícil e, como qualquer hábito, exige
primeiramente disposição para mudança e, depois, treino,
muito treino. Comece seu dia sempre pela tarefa mais
importante (vamos falar disso mais para frente). 

1. Separe um ou dois momentos do dia (manhã e final da
tarde, por exemplo) para checar seus e-mails. Arquive os que
não forem importantes, responda imediatamente somente os
que forem urgentes, guarde em uma pasta os que podem ser
resolvidos mais tarde ou em outro dia e delete os que forem
lixo.

2. Programe uma resposta automática informando os horários
e a frequência com que você checa seus e-mails. Se quiser,
pode acrescentar seu celular para casos de urgência.

3. Mantenha sua caixa de e-mails sempre limpa e organizada.
Não guarde e-mails desnecessariamente.

4. Identifique tarefas nos e-mails e passe-as para sua lista de
tarefas. Por exemplo, alguém enviou um pedido de orçamento.
Você pode responder o e-mail dizendo que enviará o
orçamento dentro de x dias e inserir a tarefa “Fazer orçamento
e enviar para fulano” na sua lista de tarefas.  

Foque em uma tarefa de cada vez
até o fim.

Menos interrupções e mais
produtividade.

Dicas para eliminar interrupções:



5. Desligue as notificações menos importantes do seu
celular.

6. Fique longe das tentações. Não deixe o Facebook ou
outras redes sociais abertas enquanto realiza uma tarefa
importante. A tentação de “dar uma checadinha” diminui.

7. Mantenha abertas somente as abas e janelas que você
está utilizando. Se algo precisa ser lido ou é importante,
transforme essa ação em uma tarefa para sua lista de
tarefas. Tenha uma lista “Ler depois”.

8. Reuniões podem ser momentos de muita dispersão
quando não planejadas. Nem toda decisão precisa ser
resolvida em reuniões presenciais. Uma solução é fazer
mais reuniões por Skype (ou telefone). Elas costumam ser
mais ágeis e mais objetivas. A vantagem do Skype é que
você pode se reunir com mais pessoas usando vídeo ou
somente voz.

9. Use um timer - um aplicativo que te ajuda a se concentrar
em uma tarefa por até 25 minutos. Depois deste tempo, você
pode dar uma pausa, recomeçar ou passar para a tarefa
seguinte. Experimente este online: http://tomato-timer.com/ 

Sua vez

1.Identifique quais são os "ladrões da atenção"
na sua rotina.

2. Passe a se concentrar em realizar uma tarefa de
cada, diminuindo as interrupções.

3. Use um timer nos primeiros dias para criar o
novo hábito.



5
Feito é

melhor que
perfeito



Cria“ão não tem fim.
Criação é uma coisa sem fim. Eu aprendi isso a duras penas.
Desde que me formei em design, tenho trabalhado em todos
os tipos de áreas possíveis: agências de publicidade, artes,
eventos culturais, editorial, web, tecnologia, negócios e
produtos. Em todas elas aprendi que o trabalho criativo não
acaba. E você provavelmente também sabe disso. Sempre há
algo para melhorar, para acrescentar, para rever, para mudar,
para aperfeiçoar. E já percebeu que parece que quanto mais
você trabalha em algo, menos parece perfeito?

Este ciclo (que parece sem fim) da busca pela perfeição não
ocorre somente nos produtos e ideias iniciadas, mas (talvez
ainda mais) também no trabalho que você jamais começou. E
então você pode estar pensando: “Mas, Karine, eu sou muito
perfeccionista”. E eu te faço uma pergunta: “Será que
perfeccionismo é mesmo algo bom no mundo dos negócios?”. 

Outro dia, publicamos na nossa página do Facebook e na
nossa newsletter, uma frase de J.R.R Tolkien que ficou na
minha cabeça:

Vou te contar uma pequena história para ilustrar isso. Quando
eu e Priscila, minha sócia, começamos a criar a Negócio de
Mulher, nós começamos a desenvolver vários projetos em
paralelo. Um deles, levamos quase 2 anos e meio para
planejar, desenvolver e lançar. Nós sofremos do ciclo sem fim
da perfeição – o famoso perfeccionismo nos pegou de jeito.
Afinal, queríamos dar o nosso melhor, certo? O produto nunca
estava pronto o suficiente, sempre havia algo para melhorar no
design, no acabamento, na mensagem, na pesquisa... E o que
aconteceu quando lançamos? O público não entendeu nem do
que se tratava, havia muitas dúvidas sobre o que o produto
fazia, para que servia, como usá-lo e sua real utilidade.

Moral da história: nós aprendemos (com muita angústia) que
era preciso abortar o projeto ou melhorá-lo mudando a
proposta na sua essência.

~É o trabalho que nunca come“a que
leva mais tempo para terminar.�



Como havia outros projetos também sendo testados em
paralelo, resolvemos abandonar aquele e investir em outros
que se mostraram mais interessantes.

Nos nossos projetos seguintes, fizemos de forma diferente.
Passamos a criar protótipos e a testar nossas ideias o quanto
antes.

Levamos este aprendizado com a gente: Feito é melhor que
perfeito.

Você não precisa estar com tudo redondo para começar
qualquer coisa. Você também pode errar e aprender com a
caminhada e com os feedbacks que terá. Esta é a lição
maravilhosa que temos aprendido com todas essas
experiências. É simples, porém poderosa. Especialmente se
você está iniciando algo novo, não sabe a reação do mercado,
já fez suas pesquisas iniciais e já tem algo minimamente viável
para lançar ou iniciar.  

É claro que devemos, sim, buscar sempre fazer o nosso
melhor e pensar em vários detalhes, mas a questão que quero
levantar aqui é: até que ponto estamos lapidando o produto ou
estamos apenas adiando nossas decisões ou sendo levadas
pela inércia e usando o “perfeccionismo” como desculpa?
Tenho a impressão de que esse adiamento está intimamente
ligado à autoconfiança. 

A autoconfiança é imprescindível para levarmos nossos
sonhos adiante e assumirmos os riscos inerentes dessa nossa
jornada empreendedora.

 
– isto deveria estar estampado bem grande em toda parte para
que a gente jamais esqueça.

Você concorda? 

~É o trabalho que nunca come“a que
leva mais tempo para terminar.�

O ministério dos criativos

adverte: A busca excessiva

pela perfeição nos

negócios leva à inércia



Sua vez

Identifique aquele projeto importante que você tem
adiado há tanto tempo. Decida dar os primeiros
passos ainda hoje, mesmo que ele não esteja
perfeito ou que você ainda não tenha todas as
informações. 

O que você pode fazer ainda hoje?



Disciplina
supera

motiva“ão



Disciplinar o corpo e a mente para a a“ão

Já falamos sobre a importância da motivação e do propósito no
início deste livro. A motivação, na minha visão, é aquele
pontapé que precisamos para dar os primeiros passos. É o que
nos move, o “porquê” você faz o que faz, uma inspiração que
você tem, a sua visão de aonde quer chegar. Tudo isso te
impulsiona a agir, e é o estado mental que guia as suas ações.
É claro que precisamos de motivação para empreender, criar e
nos desenvolvermos como pessoas, concorda?

Por outro lado, não é todo dia ou toda hora que nos sentimos
motivadas a agir. A motivação oscila. Há dias em que
simplesmente bate aquela preguiça (#quemnunca?) ou em que
você realmente não está no humor ou “espírito” para fazer
acontecer.

Eu acredito que precisamos respeitar o nosso corpo e também
o nosso ritmo. Como empreendedoras, temos compromissos
para cumprir, metas a bater, resultados a buscar, melhorias a
fazer, entregas para concluir e, além disso, temos de
mantermos criativas. Afinal, que negócio sobrevive nos dias de
hoje sem inovação e criatividade, não é verdade? 

Já que a motivação oscila de acordo com nosso estado
emocional, como manter a produtividade e a criatividade
fluindo? Para mim, a chave tem sido a disciplina e o
comprometimento. A disciplina, na maioria das vezes, supera a
busca por motivação.

independentemente das variações do seu humor ou das
pessoas ao seu redor. Isso, ao longo do tempo, é poderoso. A
frequência e a constância das suas ações no tempo te levam
longe. Pode parecer controverso mas não é: a disciplina
também é importante para manter seu processo criativo em
alto nível. Criatividade é 99% transpiração e 1% inspiração. A
boa notícia é que a disciplina é um hábito que pode ser
desenvolvido, assim como a criatividade.  

Disciplina é o ato de fazer o
que precisa ser feito de
maneira regular, faça chuva
ou faça sol, esteja você
motivada ou não



Sua vez

1. Não espere por um empurrão de terceiros ou
por uma inspiração divina, mantenha um senso de
urgência. Coloque-se em movimento.

2. Quando se sentir perdida sobre os próximos
passos ou o que fazer, pergunte-se: “E agora, o
que eu quero alcançar?”, “O que eu preciso fazer
para isso acontecer?”. Liste todos os passos.

3. Crie pequenas metas diárias com ao menos 3
tarefas importantes que precisam ser cumpridas
naquele dia. Comece o dia por essas 3 tarefas.
Procure fazê-las até o fim, sem interrupções. Você
verá que se sentirá extremamente energizada ao
conseguir concluir sua meta. Esse sentimento de
realização é recompensador, estimulante e
VICIANTE.

4. Crie uma rotina. Pode ser qualquer tarefa
pequena que você se comprometa a fazer TODOS
os DIAS. Pode ser um hábito saudável como
“comer 4 frutas todos os dias”, “tomar ao menos
dois litros de água”, “fazer 30min de exercícios
diariamente”, ou algo ligado ao trabalho: “escrever
ao menos um post por dia”, etc. Isso te treinará a
se comprometer todos os dias com alguma tarefa
simples e, aos poucos, você dará passos maiores.



6
 lista de

tarefas é sua
best friend



Por que ter uma lista de tarefas
Antes de desenvolver a minha ideia e iniciar meu papel de te
convencer (se é que você ainda não se convenceu) sobre a
importância de ter uma lista de tarefas, vou começar com um
pequeno exercício mental. Quero que você se lembre de como
costuma ser seu dia padrão de trabalho. Qual é a sua rotina?
Depois das preparações básicas matinais, como você inicia o
seu dia de trabalho? Abrindo sua caixa de e-mails? Abrindo
alguma rede social como o Facebook? Por qual tarefa você
começa o seu dia? Pela tarefa que ficou pendente no dia
anterior? Você faz uma lista de tarefas? Como ela é montada?
E como você identifica por onde começar?

Tome um tempo para se lembrar e identificar sua rotina.

Eu imagino duas alternativas possíveis:

1. Você começa pelas tarefas mais fáceis ou menores
2. Você começa pelas mais importantes
 Existe uma alternativa mais certa que a outra? Eu diria que
não, mas existe uma mais eficiente e mais produtiva, que é a
segunda.  

A explicação resumida do porquê eu sugiro começar pela
segunda é simples: você fará melhor uso do seu tempo, que é
valioso. Ao começar pelas tarefas mais importantes, você dará
continuidade ao seu dia muito mais disposta e energizada,
afinal de contas, você sentirá aquela maravilhosa sensação de
“dever cumprido” e, caso aconteça algum imprevisto ao longo
do dia, você ao menos não deixou de trabalhar naquilo que
realmente importava.

Mais para frente, vou explicar melhor sobre priorização e como
você pode levar sua produtividade a outro nível, simplesmente
mudando sua perspectiva e usando o seu tempo para trazer
satisfação e resultados reais para sua vida. Agora, se você
ainda não se convenceu sobre a importância de trabalhar com
listas de tarefas, eu deixo abaixo alguns dos benefícios e, mais
a seguir, você aprenderá como criar listas de forma eficiente. 



Por que trabalhar com listas de tarefas?

1. Ajuda a “esvaziar a mente”, liberar espaço para criatividade
2. Para fazer melhor uso do seu tempo
3. Aprender a priorizar as tarefas importantes
4. Não deixar que interrupções ou tarefas novas (que surgem a
todo momento) a tirem do foco
5. Treinar a disciplina
6. Trabalhar no IMPORTANTE antes que vire urgente
7. Como consequência, educar as pessoas que trabalham com
você.

Goethe.

ALAN LAKEIN.

Você encontrará no mercado diversos métodos de criação de
listas e conselhos de todos os tipos. A sugestão que
compartilho a seguir é baseada em trabalhos de alguns
autores como Brian Tracy, Thimothy Ferris, Jeff Walker, para
citar alguns.

Mas o mais importante: a sequência a seguir é também
baseada em nossa própria experiência e testada na nossa
prática profissional.    

1) Comece listando os seus projetos prioritários

 Comece com a visão ampla. Baseando-se na sua visão, nos
seus desejos e sonhos, e nas suas ambições para os próximos
meses, faça uma lista dos seus “top projetos” – aqueles que
você quer concluir e tirar do papel.

O que você se vê realizando nos próximos meses? 

2) Quebre os projetos em tarefas

Você provavelmente já ouviu aquela velha questão: “Como
você come um elefante?”. A resposta é: “Um pedaço de cada
vez”. Como você coloca os projetos dos sonhos em prática?
Com uma tarefinha de cada vez. Note que usei a palavra tarefa
no diminuitivo. Agora que você listou os seus projetos, quebre-
os em listas de tarefas. Faça uma lista por projeto. Liste as 5
próximas ações que você precisa executar para ver o projeto
sendo realizado e coloque uma data limite para cada etapa
importante. 

Nós sempre temos tempo suficiente, se
o usarmos direito  

MAS COMO CRIAR LISTAS DE

FORMA EFICIENTE?

Planejar é trazer o futuro para o
presente de forma que você possa fazer
algo agora  



Exemplo:

Projeto: criação de uma oficina criativa

As etapas mais importantes deste projeto poderiam ser:

Criação do roteiro da oficina
Criação dos slides (Power Point)
Criação do material de divulgação
Divulgação e lançamento
Agendamento da sala para evento
Envio de e-mail de confirmação aos participantes
Realização da oficina
Envio de e-mail pós-evento 

Use o *modelo ao lado para fazer a sua lista de projetos >>

* Você pode baixar este modelo e imprimir 
(ele está disponível para download na área privada de acesso
ao curso Realizesuavida.com.br)

3) Monte suas listas

Você agora já possui uma lista de projetos importantes e ao
menos as ações mais importantes para começar.

4) Crie uma lista de tarefas do dia

A partir da sua lista de projetos, identifique de 3 a 5 tarefas que
são realmente importantes para você cumprir durante o dia.
Monte seu plano do dia.  (use o modelo na próxima página)



5) Aprenda a priorizar

Comece o dia com foco no que é importante, não no que é
mais fácil. Aqui entra o foco na priorização. Uma tarefa
importante é aquela que ao ser realizada hoje trará um
impacto positivo na sua vida (seja porque é um projeto
importante para você, ou porque trará um resultado que
você vem buscando). Com este treino diário, aos poucos,
você passará a sempre trabalhar no que é importante e não
no que é urgente ou mais fácil. Este é um aprendizado para
a vida. Você notará, ao adotar esta perspectiva, que na
maior parte do tempo, as tarefas que pensava serem
importantes eram apenas micro tarefas de menor
importância ou tarefas que eram importantes para outras
pessoas, não para você.

Resista bravamente à tentação de “limpar” ou “ficar livre”
das pequenas tarefas primeiro ou de “fazer tal coisa
enquanto está lembrando”. Uma outra alternativa é inserir
tarefas menores ou mais fáceis logo em seguida de uma
tarefa super importante. Isto te ajudará a descansar entre as
tarefas. 

A partir de agora, trabalhe sempre com uma lista de tarefas.
Não faça outra tarefa que não esteja na sua lista. Se algo
surgir no meio do dia, coloque na sua lista e avalie: isto é
realmente importante e deve ser feito agora? Posso deixar
para outro dia? Posso dizer não? Posso delegar? Faz parte
dos meus projetos prioritários? É algo importante para mim
ou para os outros? 



inda sobre prioriza“ão
A priorização é um dos princípios-chaves da produtividade. No entanto, treinar a nossa mente e o nosso
comportamento para focarmos no que é realmente importante é um processo que pode levar um tempo e
exige três fatores: treino, treino e treino. “O que é realmente importante para mim?”- esta é a pergunta-
chave que pode destravar este processo. 

Abaixo, listo algumas perguntas para ajudar a identificar as prioridades no seu trabalho:

 1. Se você trabalha em alguma empresa, como você é avaliada pelo que faz? Quais são as áreas-chaves
nas quais se você se concentrar trazem resultados para a empresa? Liste atividades que estejam
relacionadas a esta área-chave.

2. Para empreendedoras: Como você mede seu sucesso? Quais são as atividades que você sabe que se
focar podem trazer melhores resultados para seu negócio?

3. Se você não sabe quais são as atividades-chaves do seu trabalho, pergunte aos colegas ou superiores.
O que eles esperam de você? 

Prioridades no trabalho



Use seu tempo não
para manter-se

ocupada, mas sim
para trabalhar no

que importa. 



Método 
Um método que aprendi recentemente e que tem sido bastante
útil é usar o esquema ABCDE, do livro “Eat That Frog”. Como
funciona?

Depois de listar as tarefas importantes do seu dia, coloque as
letras A, B, C, D ou E na frente de cada uma conforme seu
grau de importância:

A - Algo muito importante que você não pode deixar de fazer
hoje (como visitar um cliente importante ou enviar aquele
orçamento). Se tiver mais de uma tarefa A, use A1, A2, A3...

B - Algo importante que seria bom que fizesse hoje. Tem um
impacto positivo, mas não é tão importante quanto a A (como
responder um e-mail importante ou revisar seu e-mail).

C - A tarefa C é algo que seria legal de fazer hoje, mas não
terá consequências tão negativas se não for feito (ligar para
um amigo, melhorar algum trabalho já entregue ou algum
assunto pessoal).

D - A tarefa D é algo que você pode delegar. A regra é: tarefas
delegáveis são todas aquelas que você pode passar para outra
pessoa fazer para que você tenha mais tempo para as tarefas
do tipo A.

E - Aquela tarefa que pode ser eliminada, que não fará
diferença alguma. Após fazer esta análise com foco em
priorização, você poderá se surpreender com a quantidade de
tempo que é desperdiçado com tarefas do tipo E, pois são com
elas que mais gostamos de praticar a procrastinação. Costuma
ser uma tarefa que você tem o hábito de fazer, mas que não
traz resultados positivos à sua vida. A cada momento que você
gasta com tarefas do tipo E, menos energia você tem e menos
motivada você fica para investir em tarefas do tipo A – ou seja,
menos tempo você investe em você mesma e em fazer a real
diferença na qualidade de vida. 



Um erro muito comum que vejo acontecer com frequência é usar a agenda para anotar tarefas. Tarefa é diferente de
compromisso. Compromisso é uma ação que você precisa realizar com dia e/ou hora marcada (como reuniões, telefonemas
agendados, pagamentos, vencimento de boletos, etc.) e que deve ser anotado em uma agenda (de papel ou digital). A primeira
vantagem da agenda digital (como o Google Calendar) é a facilidade de configurar um lembrete que será enviado para seu e-mail
ou dispositivo móvel. A segunda, é a facilidade de anotar compromissos recorrentes. Por exemplo, se você tem uma aula sempre
às segundas, às 10 horas, você pode configurar para que fique anotado em todas as segundas, sem a necessidade de reescrever
em centenas de folhas, nas agendas de papel.

Toda e qualquer outra ação deve estar organizada em uma lista de tarefas. Algumas outras tarefas também podem ir para a
agenda, que são os “deadlines” ou tarefas com prazos agendados, como por exemplo: Entregas parciais ou finais de projetos.

Outro problema de anotar tarefas em agendas é que se você não realizá-la no dia em que marcou, pode acabar se esquecendo
de “realocar” a tarefa para o dia seguinte. Enfim, a melhor forma de se organizar é ter uma agenda para compromissos e uma lista
de tarefas para o dia a dia.

Resumindo: se tem dia e/ou hora marcada para ser realizada, leve a tarefa para a agenda. 

nÃO CONFUNDA tarefas com compromissos



Sua vez

Imprima e use: Plano do Dia, Visão dos
Projetos, Visão do Mês e Capturador de Ideias.
(material incluso no curso).

 1. Imprima os organizadores citados acima (estão
prontos para serem baixados na área do curso).

2. Aplique o método ABCDE todos os dias pelos
próximos meses, antes mesmo de começar a
trabalhar.

3. Aprenda a dizer NÃO sem culpa. Liste também
todos os tipos de projetos e tarefas que você
decidiu que não trazem mais resultados para sua
vida. Libere tempo e espaço para você.

4. Sempre que se sentir sobrecarregada com
“coisas demais na cabeça”, pare e coloque tudo
nas listas, esvazie sua mente.

5. Use o Capturador de Ideias (material incluso no
curso).

Depois de um mês usando o sistema de tarefas,
você desenvolverá o hábito de ser a dona do seu
tempo, fazendo melhor uso da sua energia e,
enfim, trabalhando nas suas mais altas
prioridades, não só de projetos, mas de vida.

Um futuro mais produtivo te aguarda! 



7
Tarefa muito

grande
paralisa



Você fez tudo para se organizar e listou suas tarefas, mas
algumas delas parecem ser ignoradas constantemente. Os
dias passam e elas continuam lá intocáveis – justamente
aquelas tão importantes. Por quê?

Tarefas muito grandes nos paralisam. Isso é um erro tão
comum que mereceu um tópico próprio.

“Criar uma nova linha de produtos” pode ser uma tarefa
importante na sua agenda, mas é uma tarefa muito grande que
provavelmente demandará várias semanas. A falta de clareza
da tarefa paralisa e dificulta a ação. Quanto mais específica
você for na descrição da tarefa, mais fácil seu cérebro
assimilará o que é preciso ser feito.

Quebre tarefas grandes como esta em outras menores.
Pergunte-se: “O que eu posso começar a fazer hoje em menos
de 2 horas?”. 

Outra dica importante é usar verbos para descrever as tarefas,
justamente porque facilitam a compreensão do que deve ser
feito. Alguns exemplos de tarefas:

 • Criar um modelo de orçamento
• Responder à fulana dizendo que o projeto começa na data…
• Finalizar o acabamento do laço da boneca
• Comprar cola e tesoura 

Sua vez

Avalie sua lista de tarefas do dia e quebre-as em
tarefas menores. Use a frase a seguir para ajudar:
“se eu tivesse apenas 1h, eu faria...”



8
Procrastinamos

o que não
dominamos



"  protela“ão é como um cartão de crédito: é muito
divertido até que você recebe a conta".

Quando eu e minha sócia, Priscila, decidimos que iríamos criar
um curso online transformando a metodologia que havíamos
criado para nossas oficinas online em um material digital, nos
deparamos com muitos desafios.

Começamos com foco total e nos concentramos em fazer o
que sabíamos na época: criar o conteúdo. Material pronto em
mãos, havia chegado o momento de transformar o conteúdo
em vídeo-aulas. Fizemos alguns testes com as câmeras e
algumas tentativas não deram certo. Naquele momento,
lembro-me de ter pensado em desistir.

Não dominávamos algumas ferramentas importantes para
captura e edição de vídeos e isso nos fazia sentir frustradas e
com vontade de adiar o andamento do projeto. Não fosse pela
nossa determinação de ver o projeto lançado, poderíamos
mesmo ter postergado por tempo indeterminado ou até mesmo
desistido. Mas uma coisa nos fez virar o jogo: resolvemos
tentar outras formas de gravar os vídeos.  

Da maneira tradicional não estava funcionando, então
resolvemos tentar da nossa maneira. E deu certo. Em paralelo,
demos um jeito de aprender e dominar a edição básica de
vídeos e a coisa voltava a fluir. Conseguimos vencer o ciclo de
procrastinação. Entre onde você está hoje e qualquer objetivo
que você queira alcançar, certamente há ao menos um grande
obstáculo pela frente.

O seu trabalho é identificá-lo claramente. O que está te
segurando? Nós costumamos postergar ou evitar justamente
aquelas tarefas e atividades nas quais moram nossos pontos
fracos. Esses pontos fracos ou obstáculos são os nossos
fatores limitantes e todas nós temos. Todos os gurus de
produtividade sabem que alcançamos níveis de excelência
quando focamos e usamos nossos talentos e pontos fortes.
Mas isso não deve nos impedir de, ao menos, aliviar estes
pontos críticos. 



Esses pontos críticos podem ser, por exemplo, uma pessoa de
quem você aguarda uma decisão, um recurso de que sua
atividade necessita, uma ferramenta importante que você ainda
não domina ou um conhecimento específico. Este fator
limitante sempre existirá, o seu papel é encontrá-lo para que
ele não te impeça de atingir o seu máximo potencial.

Melhorar os seus talentos é um dos mais importantes
princípios de produtividade de todos os tempos. Se por um
lado, nós procrastinamos naquelas áreas em que menos
dominamos, por outro, superamos as expectativas e atingimos
níveis altíssimos de performance quando focamos naquilo que
melhor sabemos fazer. Você provavelmente já percebeu isso
na prática. Quanto melhor você se torna em determinada
atividade, mais produtiva você fica, em menos tempo você
completa a sua tarefa e melhor a qualidade da sua entrega. 

Sentir-se fraca ou deficiente em uma atividade importante do
seu trabalho pode desencorajá-la a começar o que tem de ser
feito. Nunca pare de aprender.

Identifique as competências críticas na sua área de atuação e
separe um momento do dia ou da semana para se tornar
melhor no que você faz ou no que quer fazer. 

1) Quais são as competências fundamentais para você
desempenhar bem sua função?

2) Determine ao menos um ponto crítico que possa influenciar
a sua performance. Independentemente do que você descobrir,
tome uma ação. Faça alguma coisa para aliviar este ponto.

3) Leia alguma coisa relacionada à sua área de atuação, ao
menos uma hora por dia.

4) Matricule-se em cursos online, seminários ou qualquer coisa
a seu alcance para desenvolver novas competências
importantes na sua atividade. 

Aprimore seus talentos

Sua vez
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Frequência é
importante



“Se você quer muito
ser muito bom em
alguma coisa, finja

bastante, até
conseguir.” 

Austin Kleon



Este capítulo é útil especialmente para quem está começando
qualquer coisa nova, uma carreira, um emprego, uma nova
função, um novo negócio...Antes de este material que você lê
agora se tornar do tamanho que é, um dia ele foi apenas uma
frase, uma linha, uma palavra, um dígito.

Antes de eu e Priscila nos tornarmos as empreendedoras à
frente da Negócio de Mulher, eu era designer e minha trajetória
poderia ter sido completamente diferente.  Talvez eu nunca
tivesse dado uma virada na minha carreira se eu não tivesse
feito uma coisa: começado a acreditar que eu poderia ser algo
diferente, diferente daquilo para que eu me formei.

E foi a disciplina que me levou a tornar-me quem sou hoje, não
somente a motivação.

Uma vez eu li a seguinte frase: “Você não é o curso que você
fez.” – que mexeu comigo. A princípio, fiquei confusa. Como
assim, eu não sou aquilo que passei anos me tornando? Sim, é
angustiante e ao mesmo tempo libertador saber que você pode
ser qualquer coisa que desejar.

E o primeiro passo para você se tornar esse novo alguém é
começar a agir como se já fosse. E agir de forma constante,
meticulosamente constante, com frequência e consistência. Dia
após dia, faça chuva, faça sol, esteja você de bom humor ou
não.   

Você quer sair do seu emprego, começar um negócio novo?
Quer largar a arquitetura e se tornar música? Sair do direito e
vender artesanato? Abandonar o negócio e voltar a escrever?
No início da transição, quando você não está nem lá nem cá,
não é nem uma coisa nem outra, pode ser bastante difícil sair
do lugar. Afinal de contas, a sua atividade atual (por maior que
seja sua insatisfação com ela) faz parte da sua personalidade,
e é bem difícil largar uma parte da gente. Não espere até saber
quem você é para começar.

Gostaria de falar da importância de se manter uma rotina
criativa. Haverá sempre um abismo entre o que você é hoje e o
que quer ser amanhã. Se fossemos esperar para estarmos
prontas para começar a “sermos criativas”, ainda estaríamos
sentadas tentando nos entender em vez de estarmos fazendo
coisas.

A ação também traz clareza. É no ato de fazer que
descobrimos caminhos alternativos e que também nos
descobrimos, nos definimos. Comece a fazer hoje o que quer
que tenha de começar a fazer. E todos os dias. Você já ouviu
falar na síndrome do impostor?

O fenômeno psicológico no qual as pessoas ficam incapazes
de internalizar suas próprias realizações. Isso quer dizer que
você se sente constantemente uma farsa, como se estivesse
apenas improvisando e nunca “pronta o suficiente”. 



Agora o momento da verdade: pergunte a qualquer criativo que
tenha feito algo de fato interessante e ele dirá a mesma coisa:
que não faz ideia de onde as ideias interessantes vêm. Eles
simplesmente estão lá diariamente fazendo os seus trabalhos. 

1. Decida tornar-se quem quer que você queira ser.

2. Comece a ser esta pessoa, a agir e fazer como ela.

3. Crie uma rotina criativa todos os dias. Separe um tempo
para treinar algo, nem que seja 1 hora por dia, até se
aperfeiçoar. 

“Você começa

como um

impostor e

torna-se real.”
Glenn O’Brien

Sua vez
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Que tipo de ambiente funciona para você?

Até aqui você estabeleceu suas prioridades e aprendeu a
definir e organizar suas tarefas. Chegou a hora de organizar
seu ambiente. Um ambiente organizado e, principalmente,
inspirador pode fazer maravilhas pela sua produtividade e pelo
seu foco. E o oposto também é verdade. Um espaço de
trabalho bagunçado costuma ser reflexo de um problema bem
maior. Vamos ver rotinas e decisões de organização que
podem maximizar a energia para que você se concentre em
trabalhar nas coisas que realmente importam para você.

Agora chegou o momento. Eu quero que você olhe para seu
ambiente de trabalho como ele está hoje. Você tem tudo que
precisa para fazer o seu trabalho do dia? O ambiente é
inspirador? Você tem por perto sua lista de tarefas? Algumas
pessoas conseguem se concentrar no caos, em meio aos
papeis e objetos.

Que tipo de ambiente funciona melhor para você? 

Independentemente desta resposta, o seu espaço de trabalho
(físico e digital) precisa inspirar sua criatividade e te conduzir
em direção às coisas que você precisa fazer.

As dicas a seguir foram inspiradas no livrinho “Getting Work
Done”- uma coleção da Havard Business Review Press.

Dê adeus às distrações

Tire um tempinho para rever todos aqueles papéis e objetos
que se acumulam com o tempo e que não são mais
importantes para você. Guarde ou arquive tudo o que não
estiver usando no momento. Elimine as distrações limpando
seu espaço.

como criar um ambiente
físico mais calmo e produtivo



Mantenha tudo o que for útil perto de você

Se você usa um livro de referências todos os dias, mantenha-o
próximo de você. Organize seu espaço de forma que tudo que
seja útil ao seu trabalho esteja ao alcance das suas mãos. Se
um item da sua mesa não está mais sendo usado, guarde-o ou
jogue-o fora.

Agrupe ferramentas similares

Junte clipes, livros, documentos e ferramentas com uso
similares. Você salvará muito tempo procurando estes itens
quando precisar.

Mantenha uma caixa de entrada física

A todo momento você recebe papéis, documentos ou
anotações de colegas de trabalho? Em vez de deixar acumular
tudo ao redor da sua mesa, crie uma “caixa de entrada” física e
coloque nela tudo o que chegar. Ao final do dia, analise sua
caixa separando e decidindo o que fazer com o que tiver ali. 

Fique confortável

Sua cadeira e mesa de trabalho possuem alturas adequadas
para você? Sua cadeira é confortável? Se você usa laptop, não
seria mais confortável optar por ter também um monitor ligado
ao computador? Seu ambiente possui luz suficiente? Você
passa muito tempo trabalhando, então organize seu espaço da
forma mais aconchegante possível para você. 

Inspire-se 

Tão importante quanto um ambiente limpo, focado e
confortável é criar um espaço que inspire criatividade. Para
que a criatividade caminhe ao lado da produtividade, mantenha
seu ambiente inspirador. 

Algumas ideias para você fazer isso: 

 • Use cores na parede 
• Mantenha uma estante de livros e revistas de referência 
• Crie um mural de inspiração com recortes e frases
motivadoras 
• Mantenha-se próxima à janela ou procure trabalhar próxima a
uma vista inspiradora (se possível) 
• Mude de ambiente de tempo em tempo 
 • Experimente trabalhar fora se seu trabalho permitir: em um
café, livraria, shopping, em casa ou em outra sala
 • Use música, crie playlists que te acalmem ou que te ajudem
a focar 



Colocando ordem na vida digital

Não é muito difícil saber se o seu desafio de produtividade esbarra na sua organização digital, quer ver? Responda com
sinceridade às perguntas a seguir:

 

 Se você respondeu não para a maioria das perguntas, você vai achar as dicas a seguir especialmente úteis. A desorganização
eletrônica e digital costuma ser um acúmulo de decisões que foram deixadas para depois. Essa incapacidade de tomar decisões e
de acumular arquivos impede que você aja com rapidez. Elimine as distrações e faça suas coisas de forma mais ágil e eficiente.

Você tem um sistema lógico de pastas para arquivar seus arquivos no computador? 
Utiliza uma quantidade funcional de pastas? 
Arquiva seus documentos? 
Consegue encontrar documentos com facilidade? • 
Faz backup? 
Verifica seus e-mails em horas específicas do dia? 
Usa alguma lógica para analisar e responder seus e-mails? 
Sua caixa de e-mails é organizada por pastas? 
Arquiva seus e-mails? 
Automatiza o envio de e-mails? 
Responde os e-mails importantes a tempo? 
Usa sistemas de compartilhamento de arquivos na nuvem?



Para te ajudar a colocar as dicas em prática, dividi a
“organização digital” em 5 categorias: e-mails, arquivos,
agenda, documentos compartilhados e projetos. Estas
categorias são áreas de trabalho comuns e, se bem
otimizadas, podem representar um ótimo resultado na sua
produtividade diária.

E-MAILS

• Defina horários para checar seus e-mails. Ex.: manhã e final
da tarde.

• Crie pastas para organizar seus e-mails e manter sua caixa
de entrada limpa. Ex.: “Aguardando resposta”, “Leituras”, etc.
O importante é encontrar categorias que sejam relacionadas
ao seu trabalho.

• Se você possui endereços de e-mail diferentes configurados
para serem recebidos no mesmo provedor, crie filtros
automáticos para que os e-mails, ao chegarem, pulem direto
para uma pasta específica. Assim, você saberá em que
momento dar atenção a cada tipo de e-mail.

• Ao checar seus e-mails, decida: arquivar ou jogar fora. 

Sua vez
Quando a informação não for útil, jogue-o fora imediatamente,
caso contrário, salve o e-mail em alguma de suas pastas para
analisar depois ou transformar o conteúdo em uma tarefa (caso
você precise tomar alguma ação). Não guarde e-mails apenas
“porque ainda não sabe o que fazer com eles”.

• Não mantenha e-mails não lidos ou muito antigos na sua
caixa de entrada.

 ARQUIVOS

• Crie um sistema de pastas no seu computador. Decida a
categorização das pastas conforme a sua necessidade. Por
exemplo, eu uso um sistema baseado em projetos.

• Considere usar a ferramenta Dropbox para compartilhar
arquivos e poder acessá-los pela internet ou em dispositivos
móveis. Assim, você economiza espaço em disco e mantém
um backup.

• Faça backups periódicos. Tenha um HD externo para backup
mensal ou semanal e outro para backup anual.

AGENDA

• O uso da agenda online como o Google Calendar pode evitar
que você perca compromissos. Nela é possível configurar
alertas enviados para seu e-mail ou dispositivo móvel.

• Também é possível configurar compromissos que se repetem
no mês ou semana, poupando seu tempo.



• Use cores diferentes para diferenciar os compromissos. 

DOCUMENTOS COMPARTILHADOS

 • Use os aplicativos do Google Drive (Docs, Excel,
Apresentações) para trabalhos colaborativos e compartilhados
com outras pessoas. Com ele é possível salvar revisões,
histórico, acessar o documento de qualquer lugar e editá-lo
rapidamente.

 • Outro aplicativo interessante para este fim é o Dropbox.

 PROJETOS

 • Considere usar um aplicativo online para gerenciar seus
projetos como o Trello. Busque no Google por “ferramenta
online gestão de projetos” ou “To-do list tools”. 
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Talvez esta verdade pareça contraditória a princípio,
especialmente se hoje você sente justamente o oposto e se
encontra mergulhada no trabalho sem tempo para mais nada.
Mas a verdade, que você provavelmente já deve estar sabendo
a este ponto, é que não podemos trabalhar no nível máximo de
performance a todo momento.

Pessoas trabalham melhor quando conseguem alternar
momentos de trabalho intenso com momentos de descanso.
Por conta disso, exigir menos de você pode significar aumentar
a sua produtividade, tornando-se ainda mais focada, engajada
e criativa.

Priorização, foco e organização são as 3 palavras-chaves que,
combinadas, podem produzir melhores resultados de
produtividade e melhor uso do tempo.

Ao aplicar o que você tem aprendido aqui, espero que consiga
liberar espaço para que o descanso, o lazer, a inspiração e o
ócio criativo possam também fazer parte do seu dia. 

Use seu tempo de almoço para você

 Não deixe que as tarefas te roubem de você mesma. Saia do
escritório. Faça uma pausa para o almoço. Faça uma
caminhada ou use o tempo para se exercitar. Se você trabalha
em casa, agende um almoço com amigos ou colegas - isso te
ajudará a criar uma desculpa para sair de casa. Tendo esse
tempo, você perceberá que voltará muito mais focada e
energizada para se concentrar no trabalho. Reserve tempo
para inspiração e criatividade

Reserve momentos para recarregar sua inspiração.

Este momento pode ser um tempo para leituras logo pela
manhã, ou um passeio, caminhadas, uma visita em uma
livraria, uma pausa para um café. Encontre o seu momento de
inspiração e relaxe, deixando que o ócio criativo preencha
também o seu tempo e a sua vida.  

Viva o ócio criativo
Como diminuir a pressão?
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Algumas atividades não precisam ser repetidas dia após dia.
Terceirizar significa colocar no piloto automático tudo aquilo
que não é tão importante a ponto de merecer o seu foco diário
e liberar espaço para tudo que realmente importa: sua vida,
trabalhar no que tem valor para você e recuperar seu tempo
livre.

Antes de partir para algumas ideias práticas deste capítulo,
preciso dizer o nome do livro e do autor que mais me
influenciaram a pensar desta maneira. Estou falando de
Timothy Ferris, autor de “Trabalhe 4 horas por semana”.

Se você ainda não leu, recomendo colocar agora mesmo na
sua lista de “Livros a ler”. Apesar de exagerado e polêmico em
alguns pontos, precisamos concordar que há muitas boas
ideias em seu livro.  

– Henry David Thoreau, naturalista.

Esta é apenas uma das frases que guardo deste livro e que
mudaram minha forma de pensar sobre meu trabalho. Se você
está familiarizada com o mundo dos negócios, provavelmente
já ouviu falar sobre o conceito de escalabilidade.

Escalabilidade é uma métrica que indica se uma empresa tem
potencial de crescimento e de sustentabilidade (leia-se:
chamar atenção de potenciais investidores); então, quanto
maior for seu potencial de “escalar”, mais interessante ela
parece aos olhos dos potenciais investidores e acionistas.

Nem tudo precisa ser repetido
“Um homem é rico na

proporção do número de

coisas que pode deixar

rolar sozinhas.” 



E isso significa que a empresa possui um modelo que a
permite aumentar seus lucros e/ou vendas, sem
necessariamente aumentar seus custos ou despesas. Para
entender este conceito, compare a venda de livros digitais
com livros impressos. Para vender mais e-books, o custo
não aumenta, já que se trata de um arquivo digital. Uma
vez criado, ele pode ser replicado inúmeras vezes.

O mesmo não ocorre com um livro impresso, que depende
da produção das gráficas. O mesmo conceito pode ser
aplicado na automatização de tarefas corriqueiras. O que
você precisa é buscar ferramentas e processos que te
permitam fazer isso. Ou seja, eliminar o esforço e a energia
gastos na realização de tarefas, especialmente as
corriqueiras, à medida que você aumenta sua
produtividade. 

Parece complicado? Mas não é, basta pesquisar e estar
atenta às tecnologias que já estão disponíveis ao nosso
alcance. Você talvez ainda não as tenha notado ou
percebido, mas elas podem te ajudar a liberar o seu mais
precioso recurso.

POR ONDE COMEÇAR A AUTOMATIZAR?

• Automatize seus e-mails usando ferramentas de
“e-mail marketing” que possuem autoresponder
como Mailchimp, AWeber e outras. Com elas, é
possível criar uma sequência de e-mails e
programar data e hora de envio.

 • Crie vários posts e agende todos de uma única
vez usando o função “programar” do Facebook. •
Faça o mesmo com seu blog de Wordpress. Agende
as publicações.

• Automatize respostas padrão para seus e-mails e
salve-as como modelos. Use a extensão do GMail
chamada “Canned Response” ou guarde suas
respostas padrão em um lugar de fácil acesso.

• Programe o envio de e-mails com hora e data pré-
definidas usando a extensão para GMail chamada
Boomerang.



• Configure filtros no seu e-mail para filtrar automaticamente
e-mails vindos de algum endereço ou com algum tema
específico. É possível fazer isso no GMail. Desta forma o e-
mail “pula” a caixa de entrada e fica arquivado
automaticamente na pasta que você definir.

• Agende postagens no Instagram com o app Latergram.

• Agrupe os seus blogs favoritos e concentre a leitura em um
único aplicativo. Eu uso o Feedly.

• Automatize o backup do seu site. Entre em contato com seu
servidor para configurar.

• Configure seu navegador para abrir sempre nas páginas
que você mais acessa. No Chrome é possível também
configurar para que ele sempre inicie com as abas pré-
determinadas por você.

• Configure sua agenda para te enviar lembretes automáticos
próximos aos seus compromissos.

• Se você usa o Photoshop, aprenda a usar as “Ações”. São
funções que automatizam processos do Photoshop, como a
aplicação de efeitos, cortes ou edições nas fotos. Com
apenas um botão você executa várias funções. 

• Automatize pagamentos online usando ferramentas como
PagSeguro, PayPall e Moip. 

• Se você costuma responder a muitas dúvidas comuns, crie
um FAQ no seu site e direcione as pessoas para ele, antes
que te mandem e-mails.

• Automatize transferências bancárias periódicas usando
ferramentas no seu internet banking. Consulte seu banco.

• Se você compra o mesmo produto todo mês, já considerou
aderir a um serviço de assinaturas?

• Faça listas de compras de itens que você compra com
frequência.

• Use modelos pré-prontos para criar layouts bonitos.
Conhece o canva.com?

• Use o Skype para realizar reuniões rápidas e evitar tempo
perdido no trânsito.

• E por fim, terceirize serviços que possam liberar espaço na
sua agenda. Você conhece o Get Ninja? Um site onde você
encontra profissionais para resolver praticamente de tudo:
http://www.getninjas.com.br/ 

Pesquisar e usar ferramentas digitais pode salvar MUITO do
seu tempo e da sua ENERGIA. Comece aos poucos.
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Crie suas regras

Aprenda os princípios,
depois crie suas próprias
regras. Nenhum sistema de
produtividade funciona
para todo mundo.
Sempre que conhecer um novo sistema de produtividade, pergunte-se: • Funciona pra mim? •
Combina com meu jeito de ser e fazer? Por fim, teste, ajuste e fique com o que é bom.



A fórmula da alta performance:

Autodisciplina +
Autoaprendizagem +
Autocontrole



Não é trabalhar mais em menos tempo; pelo contrário, é trabalhar menos e no que
importa. Viver alinhada com seus objetivos, reservar um tempo para o lazer e alcançar
a excelência no que você fizer.  

Stephen Covey.

Não temos controle do tempo, mas podemos controlar nossas escolhas. Gerenciar
bem o tempo é gerenciar bem as escolhas que fazemos. Eu espero que ao final deste
programa você saia com ao menos uma certeza: o seu tempo é o seu recurso mais
importante, e não o seu dinheiro. 

Gerenciar bem o tempo é fazer uso
inteligente dele. 

Que diferen“a faz se nos dedicarmos muito em alguma coisa se o
que fazemos não é o que mais importa?



É possível fazer mais
dinheiro, mas é
impossível fazer mais
tempo.



Dica extra!



Não é fácil conciliar tantos compromissos ao longo do dia inteiro, o tempo voa e a agenda pessoal, familiar e profissional pode ficar
comprometida, se não a estiver bem organizada; lembre-se de deixar  um espaço para os imprevistos que por ventura venha a
surgir.

Esse desafio é para quem trabalha fora de casa?

Não! Para muitas empreendedoras o desafio é combinar o novo estilo de vida, o escritório dentro da própria casa, com as tarefas
do cotidiano que se encontram dentro do seu lar. Horário de acordar, levar as crianças para a escola, ir à academia, preparar o
almoço, marcar médico, organizar toda a bagunça da casa e claro, produzir, no seu escritório que agora, é em sua casa. 

Não existe uma receita pronta para encontrar a rotina certa da agenda pessoal, familiar e profissional perfeita. Aos poucos, com os
erros e acertos, você descobrirá um bom planejamento, para que possa fluir melhor a organização e não comprometer a
produtividade. Para o profissional personal organizer, o equilíbrio, a organização e a produtividade, são palavras chaves para se
alcançar um lar harmonioso e eficiente. O sucesso do empreendimento vem com a dedicação constante à pequenas rotinas.

A sugestão é  que você comece observando alguns itens relevantes em seu novo Home Office como:

• Evitar locais de grande circulação, para instalar o novo escritório; escolha o cômodo que você possa fechar a porta, para garantir
a privacidade e a concentração;

• É importante estipular um horário de trabalho, para se criar uma nova rotina e também, para informar aos novos clientes; 

• A bancada ou mesa de trabalho e a cadeira escolhida devem ser confortáveis. O conforto favorece sua produtividade com os
negócios;

Tenho um Home Office e agora?
por Tatiana Lisboa, personal organizer



• A iluminação do cômodo também faz toda a diferença, para não comprometer a sua visão ao longo do dia e as famosas dores
musculares;

• Ter um local de arquivamento adequado para os documentos da casa e outro para os documentos e projetos dos clientes. Isso a
ajudará a não perder tempo procurando;

• Fazer estoque de material (tinta para impressora, papel A4, envelope) para não ser pega de surpresa no meio do expediente.
Nada de exagero, para não atrapalhar a organização do espaço; 

São detalhes pequenos e novos hábitos de vida profissional que farão toda a diferença nesse momento de transição na sua vida! 

A Autora

Tatiana Lisboa
Personal organizer
site: www.tatilisboapersonalorganizer.com/
contato: tati_lisboa@yahoo.com.br
(31)9957-9603



E agora?



O conteúdo deste material chegou ao fim, mas a sua busca
pela excelência não.

Aproveito o momento para te convidar a participar ativamente
do nosso grupo privado no Facebook – é lá que a mágica
acontece, onde nos conhecemos melhor e trocamos ideias
sobre produtividade, criatividade e vida.

Compartilhe suas ideias e suas dúvidas com a gente.

contato@negociodemulher.com.br

Baixe e imprima

Nós criamos diversos materiais complementares para você se
organizar. Todos os arquivos estão prontos para você baixar e
usá-los como quiser.

Participe dos encontros ao vivo

Além deste material, também realizamos bate-papos em vídeo
com convidados especiais.

Esteja atenta aos seus e-mails para receber a programação.
Todos os vídeos gravados são disponibilizados na área de
acesso ao curso e todo novo material acrescentando é
atualizado gratuitamente. 



realizesuavida.com.br


