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Este e-book é dedicado a todos aqueles que acompanham 
minha trajetória, em especial àqueles que deram seu tempo 
para ouvir e apoiar aquelas ideias malucas que tive em noites 
de insônia ou à mesa de um bar. 

5 atitudes para você economizar tempo!
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Quem é Marcio Zeppelini

#ATITUDE e EMPREENDEDORISMO

Desde o início dos anos 1990, ainda na adolescência, Mar-
cio Zeppelini já demonstrava sua vocação para o empreende-
dorismo. Prova disso é que, com apenas 17 anos, já colocou 
em prática a essência da palavra ATITUDE: abriu uma editora!

Esta primeira experiência empreendedora foi válida: mesmo 
que três anos depois a editora tenha fechado suas portas, 
isso serviu de motor para que o espírito empreendedor falas-
se ainda mais alto, sem desistir de seu sonho inicial: ter seu 
próprio negócio! Aliás, em suas palestras, Zeppelini sempre 
diz que esta experiência foi um grande aprendizado de vida!

Assim, em 2000, após ter trabalhado durante alguns anos 
na Associação Paulista de Medicina, criou a Zeppelini Edito-
rial, que até hoje realiza todo o processo de produção de mais 
de 40 títulos científicos.

Marcio Zeppelini
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#ATITUDE e TERCEIRO SETOR

Em 1996, Marcio Zeppelini começou a atuar em organizações sem fins lucrativos, como 
profissional e também voluntário em instituições de São Paulo. Com isso, pôde perceber que 
a falta de estrutura, gestão e administração dessas organizações causava um impacto mui-
to negativo na efetividade das ações implementadas por essas ONGs.

Assim, aproveitando sua expertise na área editorial, em 2002, juntamente com alguns es-
pecialistas no assunto, criou a Revista Filantropia, publicação que aborda temas de gestão 
com o intuito de profissionalizar a atuação dos atores da área social no país.

A revista existe até hoje, e faz parte de uma iniciativa ainda maior: a Rede Filantropia, que 
tem também o objetivo de democratizar informações de gestão para organizações sociais 
de todo o país.

Com a experiência na área de comunicação para o Terceiro Setor, começou a dar palestras 
sobre o tema em 2004, e também já prestou consultoria em comunicação para diversas 
organizações do Brasil.

5 atitudes para você economizar tempo!
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#ATITUDE e DESENVOLVIMENTO HUMANO

Com o passar do tempo, Zeppelini começou a se dedicar também ao tema do desenvolvi-
mento humano e da sustentabilidade nas relações. Em 2010, começou a organizar treina-
mentos baseados em PNL (Programação Neurolinguística) e Leader Training.

Criou um curso de Reorganização e Planejamento Pessoal, ministrado até hoje, e outras 
palestras que agora, são o carro-chefe de sua carreira como palestrante. Dentre elas estão 
a Inspiração e Atitude e a + Tempo: Organize seu tempo para produzir mais e melhor. 
O objetivo das falas de Zeppelini é fazer com que os participantes pensem e repensem sobre 
suas ATITUDES, entendendo a realidade atual para estabelecer metas para o futuro, e tam-
bém que otimizem a sua organização. 

Marcio Zeppelini
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INTRODUÇÃO

Olá, olá! Como foi essa semana para você? Esteve concentrado em seu FOCO?

Hum... mas o que é foco, afinal? Foco é aquele ponto para onde tudo se converge, ou seja, 
toda energia, tempo e qualquer outro recurso gasto deve ser em prol deste ponto aonde 
queremos chegar.

E como sei se estou caminhando para meu foco?

Faça um exercício simples: Imagine-se daqui a um tempo tendo conquistado o seu tão so-
nhado objetivo. Por exemplo: está cursando Direito e daqui a dois anos você quer se tornar 
um advogado. Ou então está fazendo uma dieta e daqui a 6 meses pretende estar pesando 
10 quilos a menos. Feche os olhos e imagine a cena de como será esse dia: quem e o que 
estará a sua volta? Onde você estará? Fazendo o quê? Tente imaginar o máximo de detalhes 
desse dia e "tire uma foto" desse cenário imaginário - é o que eu costumo chamar de Mind 
Draft - ou rascunho mental.

Agora, recorte essa "fotografia" em diversas partes, como se fosse um quebra-cabeça.

5 atitudes para você economizar tempo!
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Pois bem: essas pecinhas estão espalhadas por aí, em sua vida. Com cada pecinha que 
você pega, você monta mais uma parte do seu mind draft e, portanto, chega um passo mais 
perto de conquistar seu sonho.

Parece fácil né? Mas há um problemão aí. Junto com as suas pecinhas, há pecinhas de que-
bra-cabeças de diversas outras pessoas. Vira-e-mexe, alguém vai te oferecer uma pecinha 
dela para você cuidar. E, parecendo ser uma oportunidade única, você abraça. Por exemplo, 
o nosso amigo que quer ser advogado: para "compor renda", resolveu fazer um curso de 
manutenção de eletrônicos e ainda dar aulas de caratê. Essas duas atividades não estão no 
mind draft dele, estão? Então, não ajudam! Saem do foco. Percebe?

Bora colocar mais ATITUDE em sua vida?  Bora trocar as "pecinhas" que não te levam para 
o seu sonho por atividades que façam você chegar mais rápido ao seu foco?

Neste meu primeiro e-book, vou dar 5 dicas para você conseguir montar esse seu quebra-
-cabeça mais rápido, ok?

Marcio Zeppelini
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Abraços inspiradores, beijos cheio de atitude!

Boa Leitura!

Na vida, há peças de quebra-cabeça que não se  encaixam em seus sonhos. 
Descarte-as - elas não te pertencem! 

Marcio Zeppelini
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Capítulo 01
Percepção do tempo evita 

que sejamos reféns dele
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Assim como você, Jorge Paulo Lemann, o bilionário bra-
sileiro dono da Ambev e do Burger King, com uma fortu-
na hoje avaliada em US$ 29 bilhões (em torno de 
R$ 93 bilhões), também dispõe de um dia com as mesmas 
24 horas, com os mesmos 1.440 minutos. Mas, ao 
contrário de nós, conseguiu fazer uma riqueza bem maior 
do que a grande maioria da população, usando igual período 
de tempo diário. 

Será que ter nascido em berço de ouro facilitou a cria-
ção da fortuna deste filho de imigrantes suíços? Negativo. 
Há 50 anos, ele faliu. Ou seja, de lá para cá, numa con-
ta simples, praticamente recuperou R$ 2 bilhões por ano. 
Não houve mágica: ele precisou de muito trabalho, organi-
zação, foco e uma bem estruturada – e requisitada - rede 
de relacionamentos.
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Tudo bem que o bilionário pode ser conside-
rado um ponto fora da curva, mas se Jorge 
Paulo Lemann alcançou êxito – guardadas as 
devidas proporções, é claro –, você também 
tem plenas condições de conseguir isso  den-
tro das mesmas 24 horas diárias, das 
52 semanas, dos 12 meses e dos 365 dias 
do ano. 

Toda esta epopeia certamente foi possível 
também graças à forte otimização do 
tempo; à percepção de que, na vida adulta, 
estamos repletos de atividades, compromis-
sos e afazeres ao longo do dia. E o tempo pa-
rece insuficiente para fazer tudo. Sem o míni-
mo de organização, não nos sobra tempo.



Marcio Zeppelini

14

Mas, para que precisamos economizar tem-
po? Nossa percepção de tempo geralmente se 
baseia em fazer tudo rapidamente, sem refle-
tir, principalmente quando se trata de tarefas 
que somos obrigados a realizar, sem vontade. 
E está errado.

A principal regra para começar a otimizar o 
nosso escasso tempo é: PENSE! Pare para re-
fletir sobre o que você faz cotidianamente, re-
petidamente e, principalmente, aquilo que você 
faz de forma automática.

Por que estou fazendo isso? Por que 
fazer agora? Como fazer mais rápido? Como 
atingir resultados melhores?



Então, a primeira dica é: 

PERCEBA O TEMPO!
Questione-o!

PENSE o tempo todo acerca de suas atividades e 
faça a seguinte pergunta: Isso vale a pena pelo tempo que estou gastando? 

Tempo é vida! Então... perder tempo é desperdiçar VIDA!

5 atitudes para você economizar tempo!
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Como é fato, passamos muito pouco tempo nesta 
Terra - em média, 80 anos. Portanto, nosso tempo 
é curto. Ora, se até Deus descansou no sétimo dia 
quando fez o mundo, por que seria diferente para 
nós, meros mortais?

Decerto, precisamos aproveitar o dia de hoje como 
se fosse o último fazendo-o valer a pena. Mas 24 ho-
ras são suficientes para fazer tudo? São. Entre-
tanto, mesmo se o dia tivesse 48 horas, continuaría-
mos pedindo mais tempo para nossos afazeres. 

Organizar o uso do tempo ajuda a evitar que se-
jamos reféns dele, afinal precisamos viver a vida da 
melhor forma possível, passando o tempo livre junto 
daqueles que realmente amamos. Aprenda a perce-
ber melhor o tempo e seja mais feliz.



#paraAplicarHoje
1. Faça uma lista de atividades rotineiras, aquelas que você faz todos os dias ou algumas 

vezes por semana.

2. Coloque o tempo médio gasto em cada uma dessas atividades.

3. Reflita como você pode mudar pequenos processos nessa atividade a fim de economizar, 
NO MÍNIMO, 10% desse tempo gasto.

5 atitudes para você economizar tempo!

17

Exemplo:

Atividade Tempo Mudanças

Lavar louça 25 minutos

Organizar por tipo de louça antes de iniciar
Ferver água e jogar na louça mais engordurada
Não secar mais a louça (deixá-la secando sozinha)
...

Fazer pagamentos 
no Banco 15 minutos

Instalar o app no celular para escanear códigos de barras
Antecipar os pagamentos de amanhã, a fim de diminuir o número de vezes que 
se vai ao banco (agência ou bankline)



Capítulo 02
Contra a finitude do tempo, 

valorize cada minuto



5 atitudes para você economizar tempo!

19

Embora não tenhamos conhecimentos científicos – 
pelo menos por enquanto – nem poderes mágicos para 
vencermos a finitude do tempo, a decisão mais correta e 
corajosa é promovermos em nós mesmos uma profun-
da mudança de atitude, passando a valorizar cada 
minuto, cada segundo. 

Mesmo com o aumento da longevidade, proporciona-
do pelos avanços tecnológicos, a vida média de um ser 
humano está na casa dos 80 anos de idade, e continua 
subindo. De qualquer forma, ainda é muito pouco, 
e passa rápido como um foguete. 



Marcio Zeppelini
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Quem hoje está na casa dos 40 anos como eu, 
por exemplo, ainda se espanta, saudoso da infân-
cia, quando se depara com séries, filmes e dese-
nhos que nos fizeram felizes nos maravilhosos anos 
1980. Como uma coisa puxa outra, também vêm à 
cabeça as brincadeiras de rua; as férias escolares 
que passavam “voando”. E lá se vão 30, 35 anos 
num piscar de olhos. Como o mundo era me-
lhor, mais seguro!

Hoje, adultos com grandes responsabilidades, 
nunca temos tempo para nada. Estamos sempre 
sonhando com um dia que o tempo parasse e pu-
déssemos colocar nossas tarefas em dia. Ora, isso 
nunca vai acontecer, portanto, vamos parar de 
sonhar inutilidades e começar a organizar o 
nosso tempo.



5 atitudes para você economizar tempo!
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Em primeiro lugar, é necessário entender que jamais sa-
beremos o estoque de tempo que ainda temos pela fren-
te para viver a vida. Em segundo, os recursos intangíveis, 
como o conhecimento, são mais importantes que os tangí-
veis, como fortuna e bens materiais, desejos perseguidos 
pela maioria das pessoas.

Sem recursos intangíveis – tempo, habilidade, meta, 
foco, criatividade, relacionamento e comunicabilidade 
– não produzimos nada, sequer uma receita de bolo. 
Vontade e disposição são ótimas, mas insu-
ficientes se não utilizarmos o melhor dos nossos re-
cursos intangíveis. Aí, sim, estaremos executando a ver-
dadeira administração de tempo. 

Nesta vida, quando reclamamos continuamente por 
causa de uma situação, sem nos mexermos em busca de 
uma resolução, perdemos tempo, perdemos vida. É como 
diz o velho ditado: se a vida te der um limão, faça 
uma limonada!



Por isso, confira a dica 2: 

Reflita sobre a quantidade de atividades que você está deixando de fazer, por 
exemplo, com seu cônjuge e filhos; note quantas lacunas há entre você e sua família. 
Perceba quanto espaço em branco há na sua carreira e que precisa ser preenchido 

urgentemente; revise o relacionamento com os amigos, inclusive os mais antigos.

Quando acordar, vá ao espelho e repita se olhando nos olhos:

EU VOU FAZER O DIA VALER A PENA!
E se nenhuma dessas dicas der resultado, a saída mais honrosa é apelarmos 

para pílulas e cremes anti-idade. Ao menos fisicamente teremos alguma chance 
de vislumbrar mudanças em nós mesmos.

Marcio Zeppelini
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#paraAplicarHoje
1. Faça uma lista de atividades que te dão prazer e que não estejam envolvidas com trabalho 

e/ou dinheiro - dessas que você não faz há um tempo… justamente por falta de tempo! 

2. Busque fazer, no início do dia, 10 minutos de uma dessas atividades, todos os dias. 

3. Marque com um X quantas vezes você fez no mês

4. Tente, no mês seguinte, passar a fazer 12 minutos dessa atividade. No próximo mês, 
15 minutos… e assim por diante. Tente chegar à meta de 30 minutos.

5. Após ter conseguido a etapa acima, tente incluir mais um período de 30 minutos, de for-
ma gradativa também, em outro momento de seu dia (após o almoço ou antes do jantar)

Exemplo:

Atividade (10 minutos) Quantas X fiz neste mês

Passear com meu cão XXX

Brincar de Lego com minha filha X

Ler Histórias em Quadrinhos XX

5 atitudes para você economizar tempo!
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Capítulo 03
Superdimensionar problemas 

amplia a perda de tempo
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Fundadores da ONG Canto Cidadão, meus amigos Felipe Mello e Roberto Ravag-
nani tempos atrás divulgaram uma curiosa pesquisa mostrando como as pessoas 
classificavam os acontecimentos pelos quais passavam no seu cotidiano. 

Ambos constataram números interessantes, que traduzem a realidade das 
ocorrências na vida de cada um – 95% das situações que enfrentamos são 
“contratempos”; 4,8% são “problemas”; e apenas 0,2%, “tragédias”.
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Esses percentuais, entretanto, destoam da 
verdadeira percepção das pessoas, que geral-
mente vêem a maioria das circunstâncias como 
“problemas” e “tragédias”, superdimensio-
nando os “contratempos”.

Mas por que as pessoas maximizam os “con-
tratempos” e não conseguem enxergar os “pro-
blemas” e as “tragédias” com o peso que genui-
namente têm? Afinal, as diferenças entre os 
três são fáceis de reconhecer. 
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Podemos classificar o “contra-
tempo” como um pequeno “aciden-
te” no meio do caminho, um atraso 
mínimo em um compromisso, por 
exemplo, mas que não nos 
tira do nosso objetivo.



Marcio Zeppelini
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Já o “problema” trata-se de uma ocorrência intermediária que geralmente leva um pouco 
mais tempo para ser resolvida, e, mesmo assim, não é suficiente para nos tirar do foco.

A “tragédia”, entretanto, é um processo que envolve um acontecimento muito grave, de força 
maior, como um acidente que tire a pessoa totalmente do cumprimento dos seus objetivos.

Ora, “contratempos” devem ser tratados como “contratempos”. Eles existem! Basta a gen-
te respirar fundo, organizar as ideias e administrá-las. Se quisermos evitar trans-
tornos na vida, precisamos tratá-los de acordo com o que são – apenas “contratempos”.



Outra questão que absorve muito do nosso tempo é a pro-
crastinação, o ato de adiar algo, o popular “empurrar com a 
barriga”. Embora reiteremos que vamos fazer determinada 
tarefa, inconscientemente acabamos nos 
sabotando, sempre “deixando para outra 
hora”. Quem nunca, não é mesmo? 

Depois de muitos anos, me convenci que 
a melhor maneira de contornar a procras-
tinação é simplesmente riscar a bendita 
tarefa da nossa lista.

É uma sensação ótima.

5 atitudes para você economizar tempo!
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A chamada “Teoria da Ilha” é um bom 
exercício para quem costuma procrastinar e 
tem dificuldade para decidir o que e quando 
fazer. 

Funciona assim: Imagine-se em uma ilha pa-
radisíaca onde você é soberano. Lá, você pode 
tudo. Lá você só faz o que gosta e só as pes-
soas que você quer ficam ao seu lado. Dinheiro 
não é problema.

Em primeiro lugar, busque na sua lista de 
pendências aquela tarefa e pergunte-se: 
“Eu faria isso na ilha?”

Para resposta positiva, você já venceu o jogo! 
Continue executando essa tarefa.

Marcio Zeppelini
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Já se a resposta for NÃO, avance para a próxima 
pergunta: "Essa minha atividade me leva à ilha? "

Se sim, continue fazendo, mas pense diariamente 
em formas de substituir essa tarefa por outra 
mais prazerosa (alguma para a qual você responderia 
SIM na primeira pergunta). 

Se novamente a resposta for negativa, vá para a últi-
ma pergunta: "Tenho como terceirizar ou delegar esta 
atividade?"

Se a resposta for sim, não perca tempo: passe 
para alguém fazer por você.

5 atitudes para você economizar tempo!
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Se a resposta é o seu terceiro NÃO, game over. Você precisa urgentemente 
repensar o porquê da existência dessa sua atividade. Ela não te leva a 
nada e, portanto, deve ser excluída de seu cotidiano.

Marcio Zeppelini
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A dica deste capítulo, a terceira do e-book, então é: 
A partir desse exercício da ilha, comece a se planejar melhor, 
pois certamente essa atividade continuamente procrastinada 
é um empecilho de grande monta, pois consome seu tempo e, 

consequentemente, sua vida.

5 atitudes para você economizar tempo!
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#paraAplicarHoje
1. Use a mesma lista de atividades rotineiras que você escreveu no Capítulo 1.

2. Inclua mais atividades, caso queira.

3. Se nas duas primeiras colunas você responder NÃO, seja criativo e pense em formas de 
você NÃO mais fazer aquela atividade - pelo menos parcialmente.

Exemplo:
Atividade (10 minutos) Faria na ilha? Me leva à ilha? Como delegar / terceirizar?
Lavar louça Sim -- --
Fazer bolos para vender Não Sim --

Fazer pagamentos 
no Banco Não Não

Cadastrar contas em débito automático
Pagar contas adiantadas
Juntar e somar as contas, fazer um cheque e pedir que 
alguém vá ao banco fazer o pagamento
Cancelar serviços
Centralizar compras no cartão de crédito

Marcio Zeppelini
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Capítulo 04
Crie o seu próprio tempo livre
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O tempo nada mais é do que uma commodity, cada 
vez mais escasso e caro. Mesmo com todas as dis-
trações hoje existentes, principalmente no campo 
tecnológico, é plenamente possível criar 
tempo livre – para se usar como bem entender. 
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O fato de a mesa do escritório estar lotada de pastas e papéis não quer dizer, neces-
sariamente, que a pessoa que a ocupa esteja se afogando em tarefas. 

Em verdade, é algo que revela a completa desorganização do ocupante daquele es-
paço. Veja o MEU caso: mesmo com tantas tarefas diárias, não possuo nenhum papel 
em cima da minha mesa…. até porque NÃO tenho mesa de escritório - tudo que eu 
tenho que fazer está dentro de meu notebook.

Grosso modo, o mesmo processo - 
esse da bagunça - ocorre na nossa ca-
beça. Quanto mais informação 
desnecessária a gente guar-
da, mais bagunçada fica a nos-
sa mente, como se estivessemos 
sendo sufocados. Este é um sintoma da 
falta de organização, momento em que 
costumamos dar prioridade a coisas 
não importantes.



Eu geralmente recomendo que a pes-
soa faça um download mental, organi-
zando por importância as suas 
tarefas, reiterando que guardar tudo 
na cabeça pode ser um gatilho em favor 
de esquecimentos, e que o melhor é usar 
aplicativos criados para ajudar a tornar 
mais ágil a execução das tarefas.

Marcio Zeppelini
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Além da desorganização, a ociosidade é ou-
tra ladra do nosso tempo. Ociosidade é 
perda de vida. Contra isso, planeje ativida-
des que possam ser realizadas nesses inter-
valos, seja na fila do banco, na caminhada na 
esteira, no táxi ou no avião. 

Para aproveitar esses momentos, costumo 
separar e ler alguns arquivos de trabalho ou 
um livro, ou ainda assistir a um vídeo educativo 
– sobre qualquer assunto. O importante 
é fugir da ociosidade.

5 atitudes para você economizar tempo!
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Também roubam o nosso tempo as constan-
tes distrações de um joguinho no smartphone, 
das mensagens dos grupos do Whatsapp, dos 
seriados de tevê e, claro, das redes sociais. São 
minutos perdidos que fazem toda a 
diferença. 

Evidente que se desligar um pouco, relaxar 
cinco ou dez minutos, é algo totalmente acei-
tável e necessário; afinal, não somos máqui-
nas, precisamos de um alívio para a 
pressão e o estresse, mas sempre cui-
dando para jamais atrapalhar o andamento das 
nossas tarefas diárias.

Marcio Zeppelini
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Segura aí a dica 4:
Faça um download mental e não deixe nenhuma tarefa devida só 
na sua cabeça. Coloque-a num arquivo de TAREFAS, numa lista 

“to do” ou mesmo em uma agenda de papel (urgh!). 

Lembrando: Tarefas são todas aquelas atividades não-contínuas 
e não-rotineiras. São aquelas que você, ao término dela, você 

risca da lista com aquele alívio e sensação de dever cumprido.

5 atitudes para você economizar tempo!
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#paraAplicarHoje
1. Faça uma lista de TAREFAS e PENDÊNCIAS não-rotineiras e não-contínuas.

2. Divida entre os “setores” de sua vida.

3. Enumere por prioridade.

4. Escolha UMA TAREFA POR DIA (por setor de sua vida) para realizar.

5. Revise diariamente a ordem das tarefas.

Dica extra: Aquelas tarefas que você procrastina, ou seja, vai jogando para baixo sempre… elas NÃO 
são importantes para você. Elimine-as de seu To-do!

Exemplo:
Familiar Pessoal
1. Levar filho ao dentista 1. Fazer matrícula no crossfit
2. Trocar resistência do chuveiro 2. Fazer o trabalho do curso de francês
3. Comprar novas flores para o jardim 3. Ligar pra Vó (para combinar final de semana
Profissional Financeiro
1. Marcar reunião com equipe de vendas 1. Desbloquear cartão novo
2. Entregar relatório de marketing para a diretoria 2. Quitar empréstimo do carro
3. Inscrever-se no Congresso Mundial 3. Renovar seguro de casa

Marcio Zeppelini
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Capítulo 05
Perder tempo 

é desperdiçar vida
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“Recalculando o trajeto”. A simpática voz do GPS sempre é 
disparada quando decidimos, em algum ponto do trajeto, mu-
dar a rota do carro em busca de um caminho mais curto. Ba-
sicamente, na vida, alterar a rota requer, além de coragem, 
perspicácia para balancear o uso do tempo na vida pessoal, 
social e profissional. Sem este equilíbrio, continuaremos 
desperdiçando a já tão curta vida.

Como temos 24 horas em um dia, por-
tanto, 168 horas em uma semana, a 
ideia é dividir este período de sete 
dias em mais ou menos 56 horas para 
cada área – pessoal, social e profissional. 
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A proposta é diminuir o tempo gasto em alguma atividade 
de trabalho e realocá-lo em momentos da vida pessoal ou social, reali-
zando coisas positivas para nós ou para os outros. Dá até para conseguir 
aqueles sagrados dez minutinhos de sono a mais, fundamentais para se 
acordar bem mais disposto. Ou então, para se tomar o café da manhã 
com a família, sem a correria que atrapalha este importante momento.
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Ao mesmo tempo, precisamos nos organizar para 
continuar com a nossa rotina, realizar as tarefas e 
atingir as metas. A rotina pode ser traduzida como 
tudo aquilo que já é previsível, que realizamos qua-
se que mecanicamente. As tarefas são atividades 
periódicas, mas que precisamos fazer, evitando 
ao máximo a procrastinação, que infeliz-
mente é bem comum para o ser humano.

Da mesma forma, buscar cumprir as me-
tas, isto é, os objetivos traçados para serem atin-
gidos em determinado tempo, também faz parte 
dessa reorganização generalizada.



5 atitudes para você economizar tempo!

47

O problema em buscar equilibrar essas grande-
zas é o fato de que normalmente nos atrapalhamos 
com as rotinas e procrastinamos as tarefas, por-
tanto, sem conseguir cumprir as metas. Isto ocorre 
porque costumamos ser desorganizados. É natural, 
é próprio do ser humano. Para tentar se ajustar, é 
necessário diminuir o número de roti-
nas e delegar parte das tarefas para conseguir 
atingir as metas.

As metas deveriam ser vistas com a 
real importância que têm, pois normalmen-
te deixamos para amanhã o que podemos resolver 
hoje – ou nunca. É como o exemplo do banco: per-
demos tempo indo e vindo da agência física ao in-
vés de resolver tudo o que for possível pelo aplicati-
vo no smartphone, sem filas nem aborrecimentos
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A percepção do ganho de tempo se dará 
quando houver a diminuição drásti-
ca daquela rotina de ir à agência e gas-
tar algumas horas mensais que pode-
riam ser usadas para outras atividades. 
O exemplo serve para outros ladrões de 
tempo, que devem ser eliminados da nos-
sa vida. 

Só a partir dessa mudança de 
hábito, sem procrastinações, é que ni-
tidamente será possível compreender 
onde nós desperdiçamos os preciosos 
momento da nossa curta vida. E, claro, 
evitar esta situação.



Como quinta e última dica deste e-book,

minha sugestão é que você

PENSE em tudo aquilo que faz,
refletindo como você poderia fazer de forma diferente, 

de forma mais rápida ou prática, a fim de sobrar tempo.
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#paraAplicarHoje
Divida seus afazeres em:

a. ROTINAS

b. TAREFAS

c. METAS

d. SONHOS

Perceba: SONHOS devem virar METAS - senão, nunca farão parte de suas ROTINAS!

Exemplo:
Rotinas Ir na academia, pagar contas, fazer pedido de mercadorias

Tarefas Marcar fisioterapeuta, abrir conta no banco X, fazer apresentação do congresso

Metas Emagrecer 5 Kg em 2 meses, terminar o curso de francês até o final do ano, 
ser aplaudido na palestra do congresso da empresa

Sonhos Conhecer a Austrália, abrir uma barbearia, mudar de cidade.
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E sobrar tempo para quê, afinal?

Para você o desfrutar como bem entender!
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Acompanhe os textos e palestras de Marcio Zeppelini no site

www.marciozeppelini.com.br


