
PRODUTIVIDADE EM 10 PASSOS
Ser produtivo não é fazer muito e sim fazer o importante e na hora certa.
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MENSAGEM PRA VOCÊ!
Este e-book gratuito foi desenvolvido pelo 
grupo O Hipnotista® especialmente para 
você que quer dominar a arte da hipnose. 

Você irá aprender a ser produtivo em 10 
passos simples, mas muito importantes que 
vão te dar a possibilidade de mudar suas 
atitudes, sua mente e seus comportamentos 
para que você seja tudo aquilo que pode ser. 

Use todo o conteúdo deste e-book com 
responsabilidade sendo responsável por 
suas próprias ações. O grupo O Hipnotista® 

sempre presa pela ética e o respeito ao 
próximo.



O QUE É PRODUTIVIDADE?
Produtividade muitas vezes é confundida 
com estar atarefado e com o tempo todo 
tomado por trabalho. Costumamos nos 
orgulhar de uma agenda cheia e de nunca 
ter tempo pra nada. Mas Peter Drucker - um 
dos maiores nomes do marketing  mundial - 
discorda. Ele diz que:  

“Não há nada tão inútil quanto fazer 
com grande eficiência algo que não deve 

ser feito.” 

Então, vamos entender produtividade como 
fazer algo de forma efetiva, eficaz e com 
eficiência. Parece igual mas não é.



O QUE É PRODUTIVIDADE?
É a capacidade de se realizar um objetivo, 
fazendo uma relação entre resultados 
pretendidos e resultados obtidos.  

É se propor a algo e fazer este algo até o fim e 
nada diferente ou além disso. Em termos 
práticos, isso significa que para ser produtivo 
você precisa fazer escolhas, abrir mão de 
alguma coisa por outra. 

Para fazer isso, você precisa se fazer sempre a 
seguinte pergunta:  

“Isso vai me colocar mais próximo(a) do 
meu objetivo?” 

Se a resposta for não, então não faça!

Eficácia:



O QUE É PRODUTIVIDADE?
É a maneira correta de se realizar alguma 
atividade ou atingir um objetivo.  

É se propor a algo e a fazer este algo da forma 
mais correta possível, tanto em estratégia 
quando em ética, princípios e valores.  

Estes são seus maiores tesouros, então nunca 
perca suas crenças, princípios e valores de vista e 
siga isso até o fim! 

Faça a seguinte pergunta: 

“Se eu fizer isso desta forma, vou conseguir 
colocar a cabeça no travesseiro e dormir 

tranquilo(a)?” 

Se a resposta for não, então não faça!

Efetividade:



O QUE É PRODUTIVIDADE?
É alcançar um objetivo pretendido ou o 
máximo de resultado com o mínimo de 
esforço, mínimo de tempo e o mínimo de 
recursos.  

É se propor a fazer algo e fazer este algo da 
melhor forma possível ao gastar pouco 
esforço, tempo e recurso. 

Para fazer isso, você precisa se fazer sempre 
uma pergunta:  

"De tudo que eu tenho para fazer, qual é 
a única coisa que vai tornar todas as 

outras mais fáceis?"

Eficiência:



O QUE É PRODUTIVIDADE?
Ao responder o que é produtividade, 
acabamos por já estabelecer 3 passos 
importantes para sermos produtivos. Mas 
tem muito mais do que isso! 

Nas próximas páginas deste e-book você 
vai encontrar ferramentas fundamentais 
para conseguir produzir com eficácia, 
efetividade e eficiência. Existe até um 
termo pra isso: excelência. 

Vamos juntos para os 10 passos para a 
produtividade com excelência!



1º PASSO PARA PRODUTIVIDADE
Tenha um objetivo específico

Pode parecer óbvio mas a grande maioria das 
pessoas não sabem o que querem. Ter bem 
claro em sua mente seus objetivos, vai tornar 
muito mais fácil desenvolver os próximos 
passos deste e-book e ser mais produtivo.  

Então, pegue uma folha em branco agora e 
coloque seu objetivo principal de vida, aquele 
que você realmente quer alcançar e que está 
disposto a fazer o que for preciso para realizar. 

Agora que você tem no papal este objetivo, 
lembre-se do que diz Lewis Carroll: 

“Para quem não sabe onde quer chegar, 
qualquer caminho serve.”



2º PASSO PARA PRODUTIVIDADE
Crie metas menores

Agora que você já tem um objetivo final, crie vários 
objetivos menores - mas que tenha ligação direta 
com o objetivo principal. Serão metas necessárias 
para que você atinja o resultado pretendido.  

É fundamental fazer isso para que você consiga 
"doses diárias de recompensa"! Nosso cérebro 
adora recompensa, e quando temos um objetivo 
muito distante, vamos perdendo forças e isso 
desanima. Acabamos desistindo.  

Quando temos metas menores, sempre que uma 
d e l a s é a t i n g i d a d e v e m o s n o s s e n t i r 
recompensados, e então nosso cérebro renova 
seus estoques de força de vontade, motivação,  
ânimo, foco e outros recursos fundamentais para a 
vitória!



3º PASSO PARA PRODUTIVIDADE
Tenha um plano (uma agenda)

Após definir seu objetivo principal e criar outros 
vários para chegar até ele, coloque tudo no papel 
e crie estratégias diárias: mais conhecido como 
agenda!  

Ter uma agenda organizada e seguir esta 
agenda, vai te ajudar a gerenciar seu bem mais 
preciso: seu tempo. Além disso, a agenda será 
um importante recurso para te manter no 
caminho correto, sem se perder em outros 
caminhos, outras oportunidades ou qualquer 
outra coisa que te tire do seu plano (mesmo que 
isso pareça algo imperdível naquele momento). 

Sua agenda pode ser no papel, no computador, 
no celular… do jeito que você achar mais fácil 
de seguir, até se tornar um hábito.



4º PASSO PARA PRODUTIVIDADE
Repasse seu plano diariamente

Nosso cérebro não sabe a diferença entre o que é 
real e o que é imaginário. Quando imaginamos 
algo, nosso corpo produz toda química interna 
como se aquilo estivesse acontecendo 
realmente.  

Quando abrimos nossa agenda e mentalmente 
revisamos as tarefas do dia seguinte, começamos 
a gerar internamente uma realidade como se 
aquilo já tivesse sido feito. Você se organiza 
melhor, ativa as áreas de recompensa do 
cérebro e aumenta a capacidade de 
transformar suas ações em hábitos. 

Além disso, visualização mental aumenta a 
plasticidade cerebral, foco e sua probabilidade de 
atingir metas.



5º PASSO PARA PRODUTIVIDADE
Crie estratégias para facilitar seu trabalho

Todos nós temos pontos fortes e fracos, 
facilidades e dificuldades para gerenciar. Criar 
estratégia é entender o que é mais difícil mudar 
ou fazer, e encontrar formas para facilitar o 
processo, usando tudo aquilo que você já faz. 

Por exemplo: se você precisa acordar e ir fazer 
uma caminhada, mas sente preguiça de manhã, 
durma com a roupa que vai usar para correr e 
com o tênis ao lado da cama. Levante e você já 
está pronto! 

Anote todas as suas dificuldades e liste tudo 
que você faz bem. Use seus pontos fortes para 
facilitar as ações que são mais difíceis pra 
você.



6º PASSO PARA PRODUTIVIDADE
Faça exercícios físicos regulares

Exercício físico faz nosso cérebro produzir 
toda uma química que nos ajuda muito na 
tarefa de buscar pela produtividade de 
excelência.  

Ao fazer exercício físico produzimos 
dopamina, serotonina, endorfinas e 
ocitocina, o quarteto da felicidade! 

Além disso, aumentamos nossa energia 
interna para produzir mais e ainda podemos 
usar a dopamina para melhorar a atenção, 
concentração e o foco. Ou seja, se você 
quer ser mais produtivo, cuide do seu corpo, 
porque isso vai fazer sua mente melhor!



7º PASSO PARA PRODUTIVIDADE
Reserve um tempo para família

A família - todos aqueles que nos amam e que 
amamos - é peça fundamental para uma 
vida plena, especialmente quando falamos de 
produtividade. Ela pode ser o motivo pelo 
qual fazemos nossos sonhos, pode ser nosso 
próprio objetivo principal ou simplesmente 
nosso “porto seguro” onde vamos para nos 
fortalecer. 

Quer ser produtivo? Fazer as coisas com 
excelência? Passe tempo de qualidade com 
aqueles que você ama e que te amam. E de 
preferência, inclua sua família em seus 
planos, metas e objetivos. Tudo fica mais 
fácil com eles!



8º PASSO PARA PRODUTIVIDADE
Meditação diária

Estudos recentes comprovam que a prática 
constante de meditação , gera muitos 
benefícios para nossa vida, especialmente nas 
atividades cerebrais.  

Durante a meditação, mesmo que por 
momentos breves - benefícios já começam com 
5 minutos diários - conseguimos criar um 
estado mental em que o cérebro aumenta sua 
plasticidade tornando possível a prática da 
atenção plena e gratidão. Tudo isso vai tornar 
muito mais fácil alcançar a produtividade com 
excelência. 

Para controlar sua vida, você precisa antes 
controlar sua mente!



9º PASSO PARA PRODUTIVIDADE
Cuide da sua mente
Embora já tenhamos falado sobre alguns passos que 
falam especificamente da mente, de certo modo 
tudo passa por ela. É fundamental cuidar dos 
nossos pensamentos, pois eles vão construir nosso 
fluxo mental, que pode tanto corroborar com nossos 
objetivos quanto nos deixar muito longe de todos 
eles.  

Hoje falamos muito de Mindset, que são espécie de 
programas mentais que rodamos em nosso dia a 
dia. Se você acredita que emagrecer é difícil por 
exemplo, sempre que tentar perder peso vai iniciar 
um Mindset que tornará o processo muito mais 
complicado. Por outro lado, se em seus “programas 
mentais" você se acha capaz de mudar seus hábitos, 
certamente vai emagrecer com mais naturalidade e 
facilidade. 



9º PASSO PARA PRODUTIVIDADE
Cuide da sua mente

Cuidar da mente deve ser considerado um 
ponto crucial para atingir a tão sonhada 
produtividade de excelência. Existem 
várias técnicas e ferramentas para fazer isso, 
umas que são mais rápidas e outras que 
exigem mais dedicação e tempo. Há aquelas 
que exigem até total recolhimento assim 
como os monges budistas. Mas podemos 
facilitar este trabalho com práticas diárias 
de auto hipnose!  

Não sabe o que é auto hipnose? Calma! 
Continue lendo este e-book…



10º PASSO PARA PRODUTIVIDADE
Faça auto hipnose todos os dias

Ao fazer auto hipnose colocamos nossa mente 
em um "estado alterado" chamado transe. Hoje 
o transe é apresentado em várias linhas 
teóricas como: estado flow ou de fluxo, 
atenção plena, presença, dentre outros.  

Neste estado, conseguimos liberar a mente de 
tudo que não é importante para o momento e 
nos colocamos em total sintonia com o 
momento presente. 

A prática diária de auto hipnose modifica as 
sinapses e a plasticidade cerebral, tornando 
qualquer processo de mudança mais fácil e 
aumentando a produtividade.



10º PASSO PARA PRODUTIVIDADE
Faça auto hipnose todos os dias

Quer aprender auto hipnose? 

Fique de olho em nossas mídias sociais para 
receber informações de cursos, workshops e 
palestras que vão ajudar você neste processo 
de auto hipnose, auto conhecimento e 
evolução!

@ohipnotista @ohipnotistaa @ohipnotistabr 

Confira também nosso site e cadastre-se 
para receber nossa newsletter! 

www.ohipnotista.com.br

http://www.ohipnotista.com.br


RECAPTULANDO!
Pratique a produtividade de excelência; 

Tenha um objetivo específico, mas crie 
metas menores e mais próximas para se 
manter recompensado e motivado; 

Tenha um plano bem definido, repasse 
este plano diariamente e só faça o que for 
te colocar mais próximo de atingi-lo; 

Faça exercícios físicos regularmente e 
reserve um tempo de qualidade com as 
pessoas que você ama; 

Cuide da sua mente com meditações e 
práticas de auto hipnose!



MENSAGEM FINAL
Que bom que chegou até aqui! Estes 10 passos 
vão permitir que você consiga criar estratégias 
funcionais para ser mais produtivo com 
excelência! 

Leia e releia este e-book para que todas as 10 
etapas façam parte do seu dia-a-dia, até que 
tudo isso se torne um hábito. 

Lembre-se que em nossas redes sociais 
estamos sempre disponibilizando materiais 
gratuitos que vão acrescentar sempre em seu 
desenvolvimento na hipnose. Siga-nos em 
todas elas! 

O caminho para o auto conhecimento é sem 
fim. Apesar de difícil, vale muito a pena!



DOUGLAS ASSIS
Douglas Assis é atual Diretor da 
Associação Mineira de Hipnose (AMH). 

I n s t r u t o r d o g r u p o O 
Hipnotista®  especialista em induções 
rápidas e instantâneas, técnicas que 
permitem levar pessoas ao transe em 
segundos. 

Já atuou como musico e mágico 
profissional realizando centenas de shows 
em palcos por todo o Brasil, de onde tirou 
grande experiência em Hipnose de 
Entretenimento.



THIAGO DE PAULA
Thiago de Paula é o atual Vice-Presidente 
da Associação Minera de Hipnose 
(AMH).  

Instrutor do grupo  O Hipnotista®, 
especialista em reprogramação mental e 
mudança de hábitos. 

Atua trabalhando com pessoas há mais de 
15 anos, já tendo treinado profissionais  
de grandes mult inac ionais como 
Volkswagen, Fiat, TIM e outras.
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