
Os Cinco Maiores Ladrões de Produtividade 

1- Bagunça 

 

Já ouviu falar que a bagunça do ambiente interfere na forma como as pessoas agem? Tudo indica que isso é 

verdade. Quando você vai a um restaurante chique, sua postura e maneiras se adequar à sofisticação do 

ambiente: ficamos mais preocupados com os modos e ações. A atmosfera do lugar exige isso de nós. O mesmo 

acontece conosco quando vamos tomar uma cerveja na bodega da esquina: o ambiente de sujeira e 

desorganização permite que fiquemos mais à vontade, então sentamos mais confortavelmente na cadeira, 

falamos alto e rimos com maior liberdade, coisas que jamais faríamos no restaurante fino. Portanto, um quarto 

ou mesa de trabalho limpa e organizada, inconscientemente, fará com que você trabalhe melhor. 

 

2- Distrações 

 

A atenção é como uma jarra cheia de água: você pode escolher despejá-la em vários copos menores sem 

conseguir encher nenhum desses ou preencher um copo de cada vez usando, toda a capacidade desse. Se no 

seu ambiente há muitas distrações (TV, redes sociais, música, barulho...), sua atenção de dividirá e seu trabalho 

principal perderá a prioridade. No entanto, se você decide focar em uma única tarefa ignorando todos os ruídos, 

essa será cumprida com maior qualidade no menor tempo. Quem brinca em serviço é palhaço, trabalhe com 

foco! 

 

3- Esperar estar 100% 

 

Sabe quando você estará 100% pronto para começar alguma coisa? NUNCA. Há muitas pessoas que esperam o 

momento exato para mudar de vida, emagrecer, estudar a própria religião ou implementar uma rotina. Esse 

momento não chegará, pois, sempre haverá algum motivo, por menor que seja, para que você não mude, não 

comece, não faça. Em nenhum momento da história todas as condições foram completamente favoráveis 

àqueles que mudaram um curso da civilização. Esperar esse momento é insensatez e um traço muito forte de 

imaturidade. 

 

4- Falta de clareza no objetivo 

 

Há uma frase clássica de um personagem em "Alice no país das Maravilhas": se você não sabe para aonde vai, 

qualquer caminho serve. Quando sua meta não está bem definida, não importa se você trabalhando ou passou 

o dia todo assistindo tik-tok: para você, tudo terá a mesma importância. Quando você decidir o que quer fazer 

de verdade, entenderá que passar o dia no Instagram, por exemplo, não te ajudará em nada. Se não diminuir o 

uso da internet, pelo menos sentirá que está sabotando-se. 

 

5- Procrastinação 

 

Eis que chegamos a velha e (nada boa) procrastinação. Definiremos aqui como o hábito de priorizar tarefas 

menos importantes, e até inúteis, como subterfúgio para não assumir responsabilidades ou optar pelos 

trabalhos menos cansativos. Lembra quando você, por exemplo, estava com várias provas da escola para 

estudar, mas, de repente, sentia uma vontade muito grande de arrumar os livros na prateleira? Isso é 

procrastinação, abandonar uma tarefa realmente urgente por uma que poderia esperar. Torne-se consciente do 

que é realmente importante e policie-se para não relativizar suas principais tarefas. 
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