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COMO APRENDER E DAR PRIORIDADE A SUAS 

ATIVIDADES 

 

A seguir, descreveremos os principais vilões que fazem 

com que você disperse suas energias e por isso, perca o foco 

com muita facilidade. De posse dessas informações, você 

passará a adotar uma técnica de prioridade. 

1) Energia física 

Vilões comuns que roubam a energia física: cigarro, 

bebida alcoólica, falta de exercícios, má alimentação, 

ausência de água no organismo e sono irregular. 

2) Energia emocional 

Vilões comuns que dispersam a energia emocional: 

rancor profundo com alguém que lhe trouxe frustração, 

medo de fracassar em um empreendimento, carência 

romântica, ressentimento e ausência do perdão. 

3) Energia mental 

Vilões comuns que disseminam a energia mental: 

ambiente inadequado, barulho no local de trabalho, ausência 

de computador com softwares apropriado, desorganização 

por falta de uma lista de afazeres diários. 
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Reflitam quais são os seus dissipadores de energia, 

quais são os vilões em cada um desses três níveis que estão 

contribuindo para você perder o foco em suas realizações? 

TÉCNICA DA PRIORIDADE 

Para que você passe a ter foco, precisa aprender a dar 

prioridade, isso significa dar atenção ao que é importante 

para atingir sua meta, estabeleça 10 minutos para cada 

atividade que você pretende realizar. 

A técnica da prioridade faz você decidir não prestar 

atenção em nada mais, além da atividade que resolver 

desempenhar pelos próximos 10 minutos. Se você tiver 

vontade de fazer outra coisa, anote e deixe para quando 

terminar a tarefa que estava realizando.  

Aprenda a não dispersar seu tempo e procure gratificá-lo 

com um Bônus, que poderá ser em dinheiro ou de outra 

forma de recompensa. Liste o que pretende fazer para 

eliminar esses vilões de sua vida.  

Dê prioridade ao que é importante, pois as atividades 

urgentes roubam seu tempo e faz com que você perca o foco 

nos seus objetivos. Estabeleça um prêmio para você, todas 

as vezes que cumprir sua meta e não desperdiçar seu tempo,  

você pode utilizar um cofrinho, e dar início ao seu processo 

de economizar, da seguinte maneira: todas as vezes que 
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atingir suas metas, colocar uma quantia X em dinheiro, no 

final de cada mês, poderá transferi-lo para a conta poupança 

ou colocar na conta corrente.  

MATRIZ DO GUT 

 
 

Para se tomar uma decisão certa se faz necessário 

empregam-se técnicas apropriadas, a seguir uma técnica 

denominada GUT. 

G = Gravidade 

U = Urgência 

T = Tendência 

A técnica GUT busca orientar o processo de tomada de 

decisões facilitando a definição de prioridades na solução dos 

problemas. É realizada através de três perguntas básicas: 

1. Qual a gravidade do problema? 

Que efeitos surgirão a longo prazo, caso o problema não 

seja corrigido? Qual o impacto do problema sobre coisas, 

pessoas e qual o resultado econômico e financeiro esperado 

pela empresa? Quais os danos ou prejuízos que podem 

resultar da situação. 

2. Qual a urgência de se eliminar o problema? 
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A resposta está relacionada com o tempo disponível para 

resolvê-lo. Prazos, pressão de tempo para efetivar a ação. 

3. Qual a tendência do problema e seu potencial de 

crescimento? 

Como a situação tende a evoluir? Será que o problema 

se tornará progressivamente maior? Será que tenderá a 

diminuir e desaparecer por si só? 

 
Como praticar o GUT 

 
1. Identifique os problemas e liste-os. 

2. Faça uma avaliação da Gravidade, Urgência e Tendência 

de cada um deles, usando a tabela GUT. 

3. Ao terminar a avaliação de todos os problemas, faça a 

multiplicação das notas dando um total para cada 

problema. 

4. Faça a classificação da prioridade, escrevendo o número 

1 em frente ao problema que obtiver o maior número de 

pontos, e assim sucessivamente, até aquele que obtiver 

o menor número de pontos. Este será considerado o 

problema de menor importância. 
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Chave de correção do GUT 

 

Valor Gravidade Urgência Tendência 

5 Os prejuízos, 

as 
dificuldades 

são 
extremamente 

graves. 

É necessária 

uma ação 
imediata. 

Se nada for feito a 

situação irá piorar 
rapidamente. 

4 A situação é 

muito grave. 

O problema 

terá de ser 
tratado com 

urgência. 

A situação piorar 

em pouco tempo. 

3 Grave O mais cedo 
possível. 

Vai piorar a médio 
prazo. 

2 Pouco grave Pode 
esperar um 

pouco. 

Vai piorar a longo 
prazo. 

1 Sem 

gravidade 

Não tem 

pressa. 

Não vai piorar e 

pode até melhorar. 

 
 

TABELA GUT 
Problema:  

Causas Gravidade Urgência Tendência GxUxT 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 


