
ÍNDICE

INTRODUÇÃO .............................................................................................9

UMA NOVA DEFINIÇÃO DA PRODUTIVIDADE .................................... 17

PARTE UM: ESTABELECER AS BASES

1. Por Onde Começar .................................................................................27

2. Nem Todas as Tarefas São Iguais ............................................................35

3. Três Tarefas Diárias ................................................................................45

4. Pronto para o Horário Nobre .................................................................53

PARTE DOIS: PERDER TEMPO

5. Enfrentar as Tarefas Desagradáveis ........................................................65

6. Conhecer o seu Eu Futuro ......................................................................79

7. A Internet Está a Matar a sua Produtividade ..........................................85

PARTE TRÊS: O FIM DA GESTÃO DO TEMPO

8. A Economia do Tempo ...........................................................................95

9. Trabalhar Menos .................................................................................. 101

10. Esclarecimento sobre a Energia ............................................................109

11. Arrumar a Casa .................................................................................... 117

PARTE QUATRO: O ZEN DA PRODUTIVIDADE

12. O Zen da Produtividade .......................................................................127

13. Reduzir o Menos Importante ................................................................ 131

14. Eliminar o Menos Importante .............................................................. 141



8 | O PROJETO DA PRODUTIVIDADE

PARTE CINCO: SOSSEGAR A MENTE

15. Esvaziar o Cérebro................................................................................ 155

16. Elevar-se ............................................................................................... 169

17. Criar Espaço .........................................................................................177

PARTE SEIS: O MÚSCULO DA ATENÇÃO

18. Ser Mais Deliberado ............................................................................. 189

19. Ladrões de Atenção ..............................................................................195

20. A Arte de Fazer Uma Coisa ..................................................................201

21. O Capítulo da Meditação ..................................................................... 213

PARTE SETE: OTIMIZAR A PRODUTIVIDADE

22. Reabastecer-se ......................................................................................227

23. Beber pela Energia ................................................................................237

24. A Pílula do Exercício Físico ..................................................................247

25. Dormir para Produzir ...........................................................................257

PARTE OITO: O ÚLTIMO PASSO

26. O Último Passo .....................................................................................269

EPÍLOGO: UM ANO DEPOIS ..................................................................287

Agradecimentos ..........................................................................................289

Notas ..........................................................................................................293



INTRODUÇÃO

Enquanto algumas pessoas têm interesses normais como desporto, música 
e culinária, eu, por estranho que possa parecer, sempre vivi obcecado 
com tornar-me o mais produtivo possível.

Não me consigo lembrar do momento em que fui mordido pelo bichi-
nho da produtividade. Pode ter sido quando peguei no livro canónico de 
David Allen, Fazer Bem as Coisas, na escola secundária, quando comecei 
a estudar a fundo os blogues de produtividade no início da adolescência 
ou quando comecei a explorar a coleção de livros de psicologia dos meus 
pais por volta da mesma altura — mas há quase uma década que vivo 
obcecado com a produtividade, e durante esse tempo levei essa obsessão 
a quase todas as facetas da minha vida.

Na escola secundária, comecei a experimentar todas as técnicas de 
produtividade que conseguia encontrar, o que me permitiu formar-me 
com uma média de 95 por cento ao mesmo tempo que criava enormes 
porções de tempo para mim mesmo. Na Universidade de Carleton em 
Otava, onde cursei gestão, fiz a mesma coisa, usando as minhas estraté-
gias de produtividade preferidas para manter uma média elevada enquanto 
estudava o menos possível.

Enquanto frequentava a universidade, tive a oportunidade de expe-
rimentar técnicas de produtividade em vários estágios de cooperação a 
tempo inteiro e no mundo real, incluindo um emprego de um ano em que 
contratei autonomamente cerca de duzentos estudantes para uma empresa 

Tempo estimado de leitura:
6 minutos e 41 segundos
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internacional de telecomunicações e outro em que trabalhei a partir de 
casa para uma equipa mundial de marketing, ajudando-a a criar mate-
riais de marketing e a organizar gravações de vídeos em todo o mundo. 
Devido ao meu trabalho árduo (e produtividade), a universidade conce-
deu-me o seu prémio de «Coop Student of the Year» e licenciei-me com 
duas ofertas de emprego a tempo inteiro.

O VALOR DA PRODUTIVIDADE

Não menciono os meus êxitos para o tentar impressionar, mas para lhe 
fazer ver como a ideia da produtividade pode ser formidável. Por mais que 
às vezes gostasse de pensar que sim, não me ofereceram dois empregos a 
tempo inteiro logo que saí da universidade porque sou particularmente 
inteligente ou dotado. Apenas acho que tenho uma perceção muito boa 
do que é necessário para sermos mais produtivos e realizar mais coisas 
todos os dias. Embora os empregos e a universidade fossem divertidos, 
no fim de contas entusiasmou-me muito mais a oportunidade de poder 
usar os dois contextos como filtros para separar as estratégias de produ-
tividade que funcionavam das que não funcionavam. Para perceber os 
efeitos profundos que investir na produtividade pode causar, basta olhar 
para o modo como o americano médio passa o seu dia. Segundo o mais 
recente American Time Use Survey, o trabalhador médio com 25 a 54 
anos de idade e com filhos passa:

 • 8,7 horas por dia a trabalhar
 • 7,7 horas por dia a dormir
 • 1,1 horas por dia em tarefas domésticas
 • 1,0 horas por dia a comer e a beber
 • 1,3 horas por dia a cuidar de outros
 • 1,7 horas por dia em «Outros»
 • 2,5 horas por dia em atividades de lazer

Todos os dias temos vinte e quatro horas para levar a nossa vida de 
um modo significativo. Mas depois de contabilizarmos todas as obriga-
ções que temos, não nos resta de facto muito tempo; umas míseras duas 



| 11INTRODUÇÃO

horas e meia para a maioria, para ser exato. Converti os números num 
gráfico circular para mostrar como isso representa tão pouco tempo no 
nosso dia:

É aqui que a produtividade nos pode ajudar. Acredito que as estra-
tégias de produtividade — como as que apresento neste livro — existem 
para nos ajudar a concluir com êxito tudo o que temos para fazer em 
menos tempo, para que possamos criar mais tempo para o que é real-
mente importante e significativo nas nossas vidas. A produtividade é o 
que faz a diferença entre alguém que gere uma empresa e os funcioná-
rios que trabalham para ela. É também a diferença entre não ter tempo 
ou energia no final do dia e ter tempo e energia de sobra para investir 
como quisermos.

Obviamente, poderá usar as estratégias neste livro da forma que quiser; 
a minha abordagem tem sido sempre a de procurar um equilíbrio entre 
criar mais tempo e energia para as coisas que são significativas para mim 
e para alcançar mais objetivos. Esta abordagem combina simplesmente 
com a minha maneira de pensar. Eu gosto de realizar os meus objetivos 
e de fazer coisas interessantes, mas gosto também de ter a liberdade de 
empregar o meu tempo como quiser.

Quando tiramos algum tempo para investir na nossa produtividade 
e usamos o que aprendemos para criar mais tempo para o que mais nos 
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importa, penso que seja completamente realista achar que o nosso dia 
normal possa parecer um pouco mais assim:

Pelo menos foi isso que constatei durante a minha década de intensa 
experi mentação com a produtividade.

UM ANO DE PRODUTIVIDADE

Eu estava num dilema difícil. As duas ofertas de emprego que recebi 
tinham excelentes salários iniciais, promessas de progressão na carreira 
e, à primeira vista, pareciam muito divertidas. Mas quando comecei a 
pensar em cada uma delas mais profundamente, cheguei à conclusão de 
que não eram o que realmente queria fazer com a minha vida.

Não me interprete mal, não sou um diletante estragado e obcecado em 
declamar poesia francesa oitocentista o dia inteiro. Só não queria deitar 
o pouco tempo que tinha num buraco negro que nada mais me podia 
oferecer do que um salário de quinze em quinze dias.

Comecei então a refletir sobre quais seriam as minhas outras opções 
— e de repente tudo começou a fazer sentido.

Nos anos 60 e 70 do século xx, a Universidade da Califórnia em 
Irvine foi uma de um grupo de universidades que decidiu construir o seu 
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campus sem quaisquer caminhos. (Eu estudei no Canadá, mas adoro esta 
história.) Os estudantes e os docentes caminhavam sobre o relvado em 
redor dos edifícios do campus como queriam, sem seguir um caminho 
que já estivesse pavimentado para eles. Cerca de um ano depois, quando 
já se podia ver os lugares onde o relvado estava gasto em volta dos edifí-
cios, a universidade mandou pavimentar esses caminhos. Os passeios da 
UC em Irvine não ligam os edifícios uns aos outros de forma predetermi-
nada — são construídos onde as pessoas natu ralmente desejam caminhar. 
Os arquitetos paisagistas chamam a estes caminhos «linhas de desejo».

De igual modo, quando comecei a pôr em dúvida os dois caminhos 
tradicionais que tinha à minha frente, pensei nos caminhos que já tinha 
construído na minha vida e que desejava efetivamente continuar a tri-
lhar. Demorei apenas alguns segundos a perceber que a coisa que mais 
me entusiasmava era a produtividade.

Eu sabia que não podia explorar o tema da produtividade para sem-
pre. Quando me licenciei, tinha cerca de $10 000 em poupanças (dólares 
canadianos — o equivalente a cerca de 30 dólares americanos ou $1500 
em dinheiro de Monopólio). Depois de fazer as contas, concluí que era 
dinheiro suficiente para continuar a percorrer a minha linha de desejo 
durante um ano ou, por outras palavras, para estar um ano a explorar 
o tema da produtividade. Tinha também $19 000 em empréstimos estu-
dantis, por isso estaria a correr um risco. Teria de comer muito feijão e 
arroz, mas se havia um período na minha vida em que fazia sentido apos-
tar em grande no meu futuro, era aquele. Claro, a ideia de um projeto 
de um ano parecia um lugar-comum, mas isso era apenas o resultado da 
folga financeira que possuía para explorar o tema.

Pouco depois de me licenciar em maio de 2013, recusei oficialmente 
as duas ofertas de trabalho a tempo inteiro para iniciar um projeto pró-
prio que intitulei Um Ano de Produtividade (ou UADP).

A ideia por trás do projeto era simples. Durante um ano inteiro, devo-
raria tudo o que conseguisse encontrar sobre a produtividade e escreveria 
sobre o que tinha aprendido no meu site, ayearofproductivity.com.

Durante 365 dias,

 • �i in�meros livros e artigos de revistas académicas sobre a produti-Li inúmeros livros e artigos de revistas académicas sobre a produti-
vidade, estudando a fundo as investigações vigentes sobre o assunto.



14 | O PROJETO DA PRODUTIVIDADE

 • Entrevistei gurus da produtividade para perceber como viviam de 
modo produtivo todos os dias.

 • Realizei o maior número possível de experiências de produtividade, 
usando-me como cobaia para descobrir o que era necessário para 
ser o mais produtivo possível.

Embora grande parte do meu tempo fosse passado em pesquisas e 
entrevistas para perceber o que é necessário para ser mais produtivo, as 
minhas experiências de produtividade tornaram-se rapidamente a parte 
mais notável do meu projeto — em parte porque aprendi tantas lições 
únicas com as mesmas (e em parte porque muitas delas foram completa-
mente loucas). As minhas experiências de produtividade incluíram

 • Meditar 35 horas por semana.
 • Trabalhar 90 horas por semana.
 • Acordar às 05h30 todas as manhãs para perceber o impacto sobre 

a minha produtividade.
 • Ver 70 horas de TED Talks numa semana.
 • Ganhar 4,5 quilos de massa muscular magra.
 • Viver em isolamento total.
 • Beber apenas água durante um mês.

E muitas mais.
UADP funcionou como o enquadramento perfeito para experimen-

tar todas as estratégias de produtividade que me haviam despertado a 
curiosidade mas que eu não tivera tempo de investigar nem experimen-
tar. O objetivo do meu projeto era mergulhar o mais fundo possível na 
produtividade durante um ano e depois partilhar tudo o que aprendesse 
com o mundo.

SOBRE ESTE LIVRO

O Projeto da Produtividade é o «crescendo» do meu ano de intensas 
investigações e experimentação. Durante a última década pesquisei, expe-
rimentei e li sobre milhares de estratégias de produtividade para separar 
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as que funcionam das que não funcionavam. Para O Projeto da Produti-
vidade escolhi as vinte e cinco estratégias de produtividade que, entre as 
milhares que encontrei, creio que terão maior impacto sobre o seu traba-
lho diário. Experimentei e usei pessoalmente todas as estratégias neste 
livro de forma regular — e estou certo de que elas também o ajudarão.

Não quero revelar muito do que está para vir, mas nos capítulos seguin-
tes apresentarei as minhas estratégias de produtividade preferidas para 
que o leitor possa

 • Identificar as tarefas integrais no seu trabalho.
 • Realizar essas tarefas de forma mais eficiente.
 • Gerir o seu tempo como um ninja.
 • Parar de procrastinar.
 • Trabalhar de forma mais inteligente sem trabalhar mais.
 • Desenvolver uma concentração de laser.
 • Conseguir uma clareza mental «zen» durante todo o dia.
 • Ter mais energia que nunca.
 • E muito mais!

Se esta lista lhe parece assustadora, não se preocupe — será uma expe-
riência divertida e enfrentaremos tudo página a página.

Está pronto? Vamos a isso.





UMA NOVA DEFINIÇÃO 
DA PRODUTIVIDADE

Como nunca fui de fugir a uma experiência invulgar, inscrevi-me para 
quatro meses de aulas de ioga há cerca de sete anos.

O ioga chega a custar $25 por aula, por isso, quando a universidade 
anunciou um pacote especial de $60 para quatro meses, aproveitei logo. 
Na altura, o ioga parecia-me nada mais do que uma moda passageira, mas 
quase todas as raparigas giras que conhecia estavam a inscrever-se e então 
decidi experimentar para... bem, perceber a razão de tanto estardalhaço.

Mas à medida que o semestre avançava, dava por mim cada vez mais 
ansioso pela aula de quinta-feira à noite (menos pelas raparigas e mais pela 
aula em si, surpreendentemente). A aula era a antítese da vida agitada 
e apressada que estava habituado a levar e, se mais nada, oferecia-me  
a possibilidade de acalmar e apreciar efetivamente todos os feitos que a 
minha produtividade me ajudara a realizar.

Um dos meus elementos preferidos da aula era a maneira como termi-
nava. Antes de nos deixar regressar ao mundo frenético da universidade, 
a France (a nossa instrutora) terminava a aula com uma simples medita-
ção respiratória, ensinando-nos a observar conscientemente a respiração.

Essas sessões de meditação duravam apenas cinco minutos, mas ainda 
me lembro de como me ajudaram a sentir-me mais calmo, lúcido e à von-
tade do que qualquer outra coisa que tinha feito antes.

Tempo estimado de leitura:
9 minutos e 13 segundos
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MEDITAÇÃO SOBRE A PRODUTIVIDADE

Durante os meus anos de universidade, o gosto pela meditação aumen-
tou. Embrenhei-me cada vez mais no ritual e comecei a meditar cinco 
minutos por dia, depois dez minutos, quinze minutos, vinte minutos e, 
por fim, há alguns anos, trinta minutos todos os dias. A maioria das pes-
soas não medita durante tanto tempo, mas eu escolho meditar em vez 
de fazer outras coisas (mais «produtivas») apenas porque adoro fazê-lo.

Penso que muitas pessoas imaginam a meditação como algo muito 
mais compli cado do que é na realidade, mas não entrarei em porme-
nores técnicos aqui (falarei mais sobre a meditação na página 213, se  
tiver curiosidade). Basicamente, sento-me numa cadeira ou numa almo-
fada — normalmente com a roupa de trabalho — e observo a minha 
respiração. Não sou apreciador de rituais como cânticos ou concentrar-
-me no «terceiro olho» (seja lá o que isso for). Concentro-me apenas na 
respiração durante trinta minutos e, quando a minha mente se afasta ine-
vitavelmente da respiração para se concentrar em algo mais interessante, 
faço regressar delicadamente a minha atenção à respiração. Continuo a 
observar as suas oscilações naturais até o meu despertador de meditação 
tocar passados trinta minutos. Às vezes é frustrante, mas com o tempo 
o ritual transformou-se facilmente na parte mais relaxante do meu dia.

Ao longo dos últimos anos, enquanto continuava a explorar a medita-
ção, também me embrenhava mais na produtividade. Sempre que achava 
que não estava a trabalhar da forma mais eficiente possível, lia livros sobre 
como ser mais produtivo, informava-me sobre as mais recentes estratégias 
de produtividade e seguia todos os blogues e sites sobre produtividade. 
Depois de ver os meus dois interesses crescer em conjunto, tomei a deci-
são de iniciar Um Ano de Produtividade.

Até essa altura, não tinha pensado muito no modo como a medi-
tação e a produtividade estavam ligadas. Mas depois de estudar como 
cada elemento da minha vida aumentava ou diminuía a minha produti-
vidade, cheguei a uma conclusão devastadora: o meu ritual de meditação 
e a minha nova experiência de produtividade de um ano não podiam ser 
mais diferentes.

O problema não era tanto o próprio ritual mas a minha perceção da 
mentalidade por trás do mesmo. Eu praticava a meditação e o mindfulness 
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como uma forma de fazer menos e num ritmo mais lento; e encarava a 
produtividade como uma maneira de fazer mais e mais depressa. Nos 
primeiros meses do meu projeto, comecei até a sentir-me culpado rela-
tivamente ao meu ritual de meditação. Afinal, não deveria estar a fazer 
trabalho sério durante esse tempo, em vez de estar sentado em pose medi-
tativa e a fazer nada durante meia hora?

Quando tinha de escolher entre trabalhar mais trinta minutos e medi-
tar durante trinta minutos, escolhia quase sempre trabalhar mais tempo 
e realizar mais trabalho e não meditar.

Por fim, dois meses depois do início do projeto, deixei de meditar por 
completo.

TRABALHAR EM PILOTO AUTOMÁTICO

Nas semanas que se seguiram comecei a trabalhar de um modo com-
pletamente diferente. Em vez de fazer pausas frequentes para me abstrair 
do meu projeto, continuava a trabalhar mesmo quando me sentia exausto 
para tentar escrever e ex perimentar o máximo possível. Ao começar 
a trabalhar a um ritmo mais acelerado, sentia-me menos tranquilo e 
concentrado durante o dia. Tinha a cabeça menos desanuviada e sentia 
menos entusiasmo pelo trabalho que fazia — apesar de estar a explorar 
a minha maior paixão. Pior do que isso, comecei a trabalhar de forma 
menos delib erada e muito mais em piloto automático. Por causa de tudo 
isso, tornei-me muito menos produtivo (explico como avaliava a minha 
produtividade durante o meu projeto na página 36).

Este não é um livro sobre a meditação, evidentemente. E sei que nem 
toda a gente se sentirá atraída pela prática. Com efeito, o meu palpite é 
que apenas uma pequena fração dos leitores a irá experimentar. Mas julgo 
que há muito a dizer sobre a mentalidade por trás da prática, porque 
esta nos ajuda a acalmar e a trabalhar deliberadamente ao longo do dia.

A meditação não teve um impacto profundo na minha produtividade 
apenas porque me ajudou a descontrair, a desanuviar a mente ou a ali-
viar o stress depois de um longo dia de trabalho. A meditação teve um 
efeito tão profundo na minha produtividade porque me permitiu acal-
mar o suficiente para poder trabalhar deliberadamente e não em piloto 



20 | O PROJETO DA PRODUTIVIDADE

automático. Creio que um dos maiores erros que as pessoas cometem 
quando investem esforço na melhoria da sua produtividade é continuar 
a trabalhar de modo automático, em resposta ao trabalho que lhes vai 
surgindo. No entanto, cheguei à conclusão de que quando trabalhamos 
em piloto automático é praticamente impossível abstrairmo-nos do nosso 
trabalho para perceber o que é importante e para aprender a pensar de 
forma mais criativa, a trabalhar de forma mais inteligente e não apenas 
mais e a assumir o controlo daquilo em que estamos a trabalhar em vez 
de nos dedicarmos a tarefas que outras pessoas (ou, na maioria dos casos, 
o email) nos lançam no caminho.

Depois de parar de meditar todos os dias, comecei a trabalhar de 
modo mais frenético e menos deliberado, o que me impediu de trabalhar 
de modo mais inteligente. E isso eliminou os ganhos de produtividade 
que já tinha alcançado.

O MONGE E O CORRETOR DA BOLSA VICIADO EM COCAÍNA

Naturalmente, nem toda a gente aborda o seu trabalho com o mesmo 
grau de intencionalidade. Consideremos, por exemplo, o caso do monge 
mais devoto do mundo, que medita o dia inteiro e demora uma hora a 
fazer seja o que for porque quer fazê-lo lenta e conscientemente. O monge 
faz o menos possível, da forma mais deliberada possível e consegue fazer 
coisas com tanta intenção porque avança a passo de caracol.

O oposto do monge é o corretor da bolsa viciado em cocaína, que 
trabalha rápida e automaticamente, ao ritmo mais frenético imaginável.  
Ao contrário do monge, o corretor não se abstrai com frequência do tra-
balho para refletir sobre o seu valor ou significado — tenta apenas fazer o 
máximo possível, o mais depressa possível. Como trabalha tão depressa, 
não tem tempo nem atenção livres para fazer as coisas com intenção.

Eu experimentei os dois ritmos (mas nunca com cocaína) e concluí 
que nenhuma das abordagens é ideal para a produtividade. Meditar o dia 
inteiro pode proporcionar-nos paz interior e trabalhar a um ritmo frené-
tico pode ser incrivelmente estimulante, mas a produtividade nada tem a 
ver com a quantidade de coisas que fazemos e tudo a ver com a quanti-
dade de objetivos que alcançamos. Como o monge ou o corretor viciado 
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em cocaína, não realizaremos grande coisa. Quando trabalhamos como 
um monge, trabalhamos demasiado devagar para podermos realizar seja 
o que for, e quando trabalhamos como um corretor da bolsa, estamos 
demasiado apressados para nos abstrairmos do trabalho e reconhecer o 
que é importante para podermos trabalhar de forma mais inteligente e 
não apenas mais.

As pessoas mais produtivas trabalham a um ritmo entre o do monge 
e o do corretor — rápido o suficiente para fazer tudo e lento o sufi-
ciente para poderem identificar o que é importante e depois trabalhar 
de liberadamente e com intenção.

OS TRÊS INGREDIENTES DA PRODUTIVIDADE

Embora hoje em dia seja impossível tornarmo-nos mais produtivos 
quando trabalhamos em piloto automático, isso nem sempre foi assim.

Há cinquenta anos, cerca de um terço de todos os empregados ameri-
canos trabalhava em fábricas. Numa fábrica ou num emprego metódico 
como uma linha de montagem, a produtividade era mais simples: quanto 
mais maquinetas produzissem no mesmo período de tempo, mais eficien-
tes e produtivos eram. O trabalho não variava muito, havia muito pouco 
espaço para trabalhar de forma mais inteligente e não apenas mais e os 
trabalhadores pouco tinham a dizer sobre aquilo em que trabalhavam 
ou quando trabalhavam.

Muitas pessoas continuam a trabalhar em fábricas ou têm empregos 
semelhantes aos das fábricas, mas se o leitor está a ler este livro, o mais 
provável é que não seja uma delas. Provavelmente o seu trabalho exige 
mais capital intelectual do que os trabalhos no passado e é complexo e 
inconstante, e tem mais liberdade que nunca para trabalhar naquilo que 
quer, quando quer. Poderá não ter controlo absoluto sobre o seu traba-
lho, mas tem muito mais controlo do que alguém que trabalhava numa 
fábrica ou linha de montagem há cinquenta anos.

Na maioria dos empregos atualmente — incluindo os que eu já tive e 
os que todas as pessoas de alto desempenho que entrevistei para este livro 
têm — ser eficiente já não basta. Quando temos mais trabalho para fazer 
do que nunca, menos tempo para o fazer, e uma liberdade e flexibilidade 



22 | O PROJETO DA PRODUTIVIDADE

sem precedentes na maneira como o fazemos, a produtividade já nada 
tem que ver com a eficiência com que trabalhamos. A produtividade tem 
que ver com a quantidade de objetivos que alcançamos. 

Isso implica trabalhar de forma mais inteligente e gerir o nosso tempo, 
atenção e energia melhor do que nunca.

Perto do fim do meu projeto, tive uma epifania: todas as lições que 
tinha aprendido implicavam a melhor gestão de uma de três catego rias: 
o meu tempo, a minha atenção e a minha energia. Embora muitas lições 
ou revelações dissessem respeito a mais de uma categoria, não houve 
uma única coisa que eu tivesse explorado que não tivesse a ver com uma 
combinação das três — e eu explorei algumas abordagens bastante lou-
cas durante o meu projeto.

Nos empregos fabris ou afins, a gestão da nossa atenção e energia 
não era tão importante, porque o trabalho simples e repetitivo não exi-
gia muita atenção nem energia. Bastava gerirmos bem o nosso tempo. 
Assim, se entrássemos às nove, trabalhássemos bem durante oito horas 
e saíssemos às cinco, éramos razoavelmente bem pagos e levávamos uma 
vida relativamente feliz.

Hoje as coisas não podiam ser mais diferentes. Enfrentamos mais 
exigências temporais que nunca, um número avassalador de distrações à 
nossa volta, stress e pressão vindos de todos os lados, trabalho que leva-
mos para casa, bips e notificações que nos seguem o dia inteiro e roubam a 
atenção e menos tempo que nunca para cultivar os nossos níveis de energia 
fazendo coisas como exercício físico, comer bem ou dormir o suficiente.

Produtividade

Atenção

EnergiaTempo


