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 COMO TRABALHAR DE
MANEIRA INTELIGENTE



Ao falar sobre a diferença entre trabalho inteligente e 
árduo, sabe-se que existe um pensamento bem comum de 
que se você deseja ter sucesso a longo prazo, terá de 
trabalhar muitas horas, terá de começar cedo, antes de 
todas as outras pessoas, e de que você tem que ficar 
acordado até tarde, enquanto os outros curtem e 
descansam.

É claro que a prática leva a perfeição, ainda mais em tarefas 
repetitivas. Contudo, trabalhar de forma inteligente evita 
tanto o estresse quanto o burnout - pauta que foi palco de 
muita discussão durante a pandemia por consequência da 
má adaptação de algumas pessoas com o modelo de 
trabalho home office.

É notório também, que muitas pessoas trabalham duro, 
mas apenas algumas se tornam realmente bem-sucedidas. 
Isso acontece porque um trabalho inteligente é o que faz a 
diferença. 

OS PRINCIPAIS ELEMENTOS DO TRABALHO INTELIGENTE:

Criatividade e solução
O futuro pertence à classe criativa que é capaz de 
gerar soluções para problemas.

Habilidades de gerenciamento da vida
Saiba como administrar suas despesas, cuidar do seu 
corpo, manter uma alimentação saudável e saber 
firmar conexões com os que te rodeiam tanto na vida 
pessoal quanto profissional são imprescindíveis para 
o sucesso.



Habilidades de gestão de tempo
O tempo é o recurso mais precioso que você possui, 
saiba gerenciá-lo:

Elimine distrações para que você possa trabalhar 
produtivamente.

Aprenda a lidar com a procrastinação. Entenda a 
causa da sua e solucione-a.

20% das tarefas mais importantes levam a 80% do 
progresso. Concentre-se nos 20%.

Não deixe que tarefas urgentes atrapalhem suas 
tarefas diárias.

Não desperdice o seu tempo em tarefas que apenas 
lhe dão uma falsa sensação de produtividade.

Não tente ser multitarefas. Tenha blocos de atividade 
bem definidos.

Gerencie sua energia, não apenas seu tempo, e 
conheça seus limites.

Organize o seu ambiente para que ele apoie a sua 
produtividade (mesa limpa, feche as guias sem 
utilidade, etc).

Mantenha uma mentalidade construtiva e continue 
se aprimorando

Automatize e terceirize o máximo de atividades 
possível.



Compreender o sistema e o território em que você 
opera
Quanto melhor você entender os sistemas em que 
opera, melhor será sua capacidade de moldá-los em 
seu favor. Logo:
 - Seja um especialista do seu produto/solução.
 - Seja curioso e vá atrás de conhecimento. Aprofunde 
e estude sobre as ferramentas que você utiliza no seu 
dia no decorrer do seu trabalho.
o sucesso.

Saiba o que você quer
 - Conheça o seu objetivo, o resultado final desejado , 
tenha uma imagem clara do que você realmente 
almeja.
 - Pense em como conseguir isso com o mínimo de 
esforço possível de uma forma legal e moral.

Certifique-se de que está no setor/industria/cami-
nho certo
Saber escolher o segmento de maneira apropriada e 
não ficar mudando de um setor para outro sem 
objetivo vai te tornar cada vez mais qualificado e 
abrirá portas para oportunidades correlacionadas.

Fornecendo recursos escassos para mercados 
com alta demanda.
Atente-se para os nichos de mercado com potencial 
de crescimento exponencial.
Desenvolva competências de grande demanda 
nesses mercados, mas com falta de oferta.



Pensando antes de agir.
Os trabalhadores inteligentes estão cientes de que 
cada hora de planejamento pode economizar muitas 
horas na execução de tarefas.

Inovando e sendo ousado.
A inovação distingue líderes de seguidores. 
Trabalhadores inteligentes sempre inovam de 
alguma forma.

Aproveitando o tempo de outras pessoas.
Se você tem uma equipe, trabalhe em conjunto. Fazer 
tudo sozinho, especialmente porque você faz tudo 
muito melhor do que os outros, é o maior inimigo do 
trabalho inteligente.

Proatividade e controle da emoção
Lembre-se: trabalhadores inteligentes são proativos, 
trabalhadores árduos são reativos. 

Networking e pedindo ajuda.
Saiba pedir ajuda e saiba a quem pedir ajuda.



Ser ágil e adaptável.
Trabalhadores inteligentes constantemente obtêm 
feedback do ambiente e mudam sua estratégia a 
cada hora do dia, se necessário.
Aprenda a gerenciar seu ego e suas expectativas e 
confiar ainda mais em si mesmo.

Prestígio
Retribua a comunidade com o seu conhecimento de 
alguma forma.

WORK HARD WORK SMART

Passa muitas horas do 
seu dia fazendo muitas 
coisas e nem sempre 
consegue entregar 
resultado;

Foca em quantidade;

Trabalha de maneira 
tradicional;

Repete ideias e costumes 
antigos;

Gasta menos tempo, mas 
faz as coisas certas e 
consegue terminar o que 
deve entregar;

Foca em qualidade e é 
orientado por objetivos;

É inovativo e gosta de usar a 
criatividade mesmo em 
tarefas simples;

É curioso e busca ideias 
novas para solucionar seus 
problemas;

DE QUAL TIME VOCÊ FAZ PARTE?



VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DOS OBJETIVOS SMART?

Além de significar inteligente, SMART também é um 
acrônimo muito utilizado em marketing formado pelas 
iniciais das palavras:

Specific

S M A R T
Measurable

Attainable

 Realistic

Time-bound

SPECIFIC: SEJA ESPECÍFICO
Seja específico na definição dos seus objetivos.
Objetivos vagos, generalistas, subjetivos tendem a ser 
menos eficazes.
Trace metas diárias, semanais, mensais, semestrais e 
anuais.

MEASURABLE: DEFINA OBJETIVOS MENSURÁVEIS
Quais métricas vocês conseguem usar para se autoavaliar 
dentro do Spotter?
É possível ver a quantidade de tentativas  de ligação que 
você fez, o número de conexões que você estabeleceu, 
quantos minutos você passou no telefone, o número de 
agendamentos que você realizou, dentre outros. 

Logo, estabeleça metas individuais para cada um desses 
objetivos que você consegue mensurar, esteja sempre 
avaliando e comparando com resultados de semanas e 
meses anteriores para traçar o que você fez diferente e 
gerou um resultado melhor dessa vez. Assim, você poderá 
replicar ações de sucesso e dar menor prioridade às 
atividades que não te trazem resultados tão positivos.



ATTAINABLE: DEFINA OBJETIVOS ATINGÍVEIS
Tudo bem ter grandes ambições, mas mantenha sempre 
os pés no chão para definir seus objetivos.

Definir metas inatingíveis pode gerar frustração.
Troque ideia com seus colegas e gestor sobre números, 
para não definir metas inalcançáveis para você mesmo.

REALISTIC: SEJA REALISTA
Você conhece a sua realidade. Você sabe o que já alcançou 
e o que ainda pode alcançar. Não tente fazer algo que está 
fora da sua realidade. Tenha constância em sua 
caminhada. Um passo de cada vez.

Esqueça um pouco o ideal que você gostaria e trabalhe 
com a realidade, mesmo que ela esteja ainda aquém dos 
seus sonhos.

TIME-BOUND: TENHA PRAZOS DEFINIDOS
Estabelecer prazos bem definidos te ajuda a se programar 
e dosar seus esforços.

Objetivos sem prazo se tornam desgastantes. Não 
prorrogue prazos, avalie o que deu errado, o que pode ser 
melhorado e refaça os planos, com novos objetivos e 
estratégias.


