
DICA DA 

NEUROCIÊNCIA

            Entenda mais sobre o assunto e coloque em prática as dicas para facilitar o seu 

cotidiano,  fazendo com que você tenha mais aporte para mudar rotinas e hábitos, e 

conseguir melhores resultados em diversas áreas da vida.

Gestão de Tempo e 

Produtividade

1. Tenha Foco
Todos nós temos que realizar tarefas que nos causam algum desconforto. Geralmente, temos a 

tendência de adiar e postergar essas tarefas consciente e inconscientemente, pois nosso cérebro têm o 
costume de pensar na nossa satisfação a curto prazo (sistema de recompensa).

Dessa maneira, focamos apenas no que estamos fazendo naquele momento, e não nos benefícios que 
a realização daquela tarefa vai nos trazer.  A dica aqui é a seguinte: Foque toda a sua energia nos 

resultados a longo prazo do cumprimento daquela atividade.
2. Organize suas Tarefas & Prioridades

Durante nossa vida, somos programados a não pensar muito sobre como passamos as 24 horas do 
dia. Muitas vezes utilizamos uma grande parte do tempo para fazer tarefas urgentes, que, de maneira 
geral, não estão conectadas com nosso objetivo de vida. Outro tipo de tarefa que costuma demandar 
muito percentual do nosso tempo são as circunstanciais. As tarefas circunstanciais são aquelas que 

não geram resultados de maneira geral, e que utilizamos para fugir do foco ou relaxar, como por 
exemplo ficar navegando nas redes sociais. Existe também a tarefa importante, que se relaciona com 
as atividades que desempenhamos que estão conectadas com o nosso objetivo maior e que geram 

resultado a curto, médio ou longo prazo.
A grande dica aqui é ter equilíbrio entre os três tipos de tarefas: urgentes, circunstanciais e importantes. 

Faça uma lista de suas tarefas urgentes, circunstanciais e importantes, e veja como está a sua 
realidade.

4. Libere sua memória
Uma dica prática de como melhorar sua gestão de tempo e, consequentemente sua produtividade é 
escrever em uma lista simples todas as suas tarefas no período. Isso faz com que seu cérebro fique 
mais tranquilo e focado na tarefa que você está desempenhando no momento, sem ficar ANSIOSO 

com demandas futuras. Com relação a demandas que surgem e podem ser resolvidas em menos de 
dois minutos, como responder um e-mail ou fazer uma ligação, a dica é a seguinte: Não deixe para 

depois! Resolva no momento em que surgir e imediatamente depois volte a focar nas atividades que 
estava desempenhando anteriormente.

5. Se PLANEJOU - CUMPRA
Poucas coisas na vida geram tanta satisfação quanto a sensação de dever cumprido. Chegar no final 
do dia com todas as atividades desempenhadas com sucesso é um mérito muito gratificante. Torne 

isso um hábito, planeje sua semana, cumpra, faça uma autoanalise e se recompense por ter 
conseguido. Nosso cérebro é tão perfeito que utiliza o sistema de recompensa para contribuir com o 

desenvolvimento de um hábito. Para facilitar a organização do nosso dia, existem algumas ferramentas 
(aplicativos) que foram criados pensando em nos ajudar a concretizar objetivos. Aproveite essas 

ferramentas e descubra qual melhor apoia a sua organização.
 


