


Quem é você cara pálida? 

• Sou designer web freelancer há 4 anos, 

• Trabalho em casa e divido o meu espaço com 
a minha família (esposa e dois filhos 
pequenos). 

• Meu expediente é de 8h por dia e tenho 8 
clientes fixos atualmente e uso GTD para 
gerenciar todas as minha demandas. 

• Até maio de 2011 eu trabalhava 14h por dia e 
recentemente escrevi um artigo contando 
como consegui ser produtivo mesmo com a 
essa mudança na rotina. 
link http://bit.ly/GTDRules) 

 

http://bit.ly/GTDRules


Roney Belhaoquê? 

• Analista de sistema, consultor em gestão do 
conhecimento, 

• Administro muitos projetos ao mesmo tempo, 

• Para cada projeto há uma infinidade de 
pequenas tarefas, 

• Viciado em absorver informação preciso de 
técnicas para manter o foco, 

• Por paixão, estudo informalmente a 
antropologia das pessoas hiperconectadas. 



Foca no trabalho! 

• Toda distração deve ser evitada. 

• Entretanto é necessário intervalos periódicos. 



Nosce te Ipsum,  
ou “Conheça-te a ti mesmo” 

• Dividir o dia em turnos,  

• conhecer o seu ritmo para cada turno,  

• definir intervalos e folgas. 



Uma metodologia  
pra chamar de minha 

• O uso de metodologias de produtividade. 

• Sistematização de tarefas baseada no ritmo 
e experiência de uso individuais. 



GTD, o mantra 

“Organize todas as suas demandas num sistema de sua 
confiança e foque 100% da sua atenção na tarefa mais 
iminente.” 



O Fluxograma de tomada de decisões 



Getting thinks done 

Macro-categorias GTD 
 

• Coletar - Listar todas as tarefas 

• Processar - Classificar as tarefas 

• Organizar - Dar "peso" as tarefas 

• Revisar - Reorganizar as tarefas 

• Executar - Fazer as tarefas e concluí-las 



Softwares de apoio 

• Remember the Milk 

• Freedcamp 

• Tada List 

• SlimTimer 

• Pomodoro Techinique 



Remember the milk 



Freedcamp 



Tada list 



Slimtimer 



Pomodoro Techinique 



Grupos de profissionais 
de tradução 
• Tradutores de livros 

• Localização 

• Tradutor técnico 

• Legendador 



Grupos de profissionais 
de tradução 
• Tradutores de livros 

– (Tempo médio de 15 dias ou até meses) 

– Freedcamp (um gerenciador de projetos similar) 

• To do 

• Milestone 

• Mural 

– SlimTimer 

– Pomodoro Techinique 



Grupos de profissionais 
de tradução 
• Localização 

– Freedcamp 

• To do 

• Milestone 

• Mural 

– SlimTimer 

– Pomodoro Techinique 



Grupos de profissionais 
de tradução 
• Tradutor técnico 

– Ta da list (Basecamp) 

– SlimTimer 

– Pomodoro Techinique 



Grupos de profissionais 
de tradução 
• Legendador 

– Freedcamp 

• To do 

• Milestone 

• Mural 

– SlimTimer 

– Pomodoro Techinique 



Dúvidas? 
Obrigado! 

;-) 



Sobre os palestrantes 

Cristiano Santos 

Roney Belhassof 

Sites de outros autores 

Efetividade 

Marco Gomes 

Walmar Andrade 

 

Vídeos para assistir 

Christian Barbosa 

Bruno Pedroso 

Sobre GTD 

GTD na Wikipedia 

 

Vários Aplicativos 

Remember the Milk 

Tada list 

Freedcamp 

Slim Timer 

Pomodoro Techinique 

ChromoDoro 

http://cristianoweb.net/
http://memedecarbono.com.br/
http://memedecarbono.com.br/
http://www.efetividade.net/
http://www.efetividade.net/
http://marcogomes.com/blog/2008/produtividade-simplicidade-e-foco/
http://marcogomes.com/blog/2008/produtividade-simplicidade-e-foco/
http://fatorw.com/?s=gtd
http://fatorw.com/?s=gtd
http://www.mba60segundos.com.br/videos/gestao-e-negocios/gerenciamento-eficaz-do-tempo/
http://www.mba60segundos.com.br/videos/gestao-e-negocios/gerenciamento-eficaz-do-tempo/
http://vimeo.com/13664774
http://vimeo.com/13664774
http://pt.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done
http://pt.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done
http://www.followupthen.com/
http://www.followupthen.com/
https://www.rememberthemilk.com/
https://www.rememberthemilk.com/
https://www.rememberthemilk.com/
https://www.rememberthemilk.com/
https://www.rememberthemilk.com/
http://tadalist.com/
http://tadalist.com/
http://tadalist.com/
https://www.rememberthemilk.com/help/answers/basics/keyboard.rtm
https://www.rememberthemilk.com/help/answers/basics/keyboard.rtm
http://slimtimer.com/
http://slimtimer.com/
http://slimtimer.com/
http://www.pomodorotechnique.com/
http://www.pomodorotechnique.com/
http://www.pomodorotechnique.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/edhkjecdcakijjmlelnjjiohjmlaikhb

