Gerenciador
de
tarefas:
conheça os melhores
Você consegue listar, neste momento, tudo o que precisa fazer
hoje e amanhã? Provavelmente não. Contudo, dá para pegar o
celular, abrir um aplicativo gerenciador de tarefas e conferir
isso.
Gerenciador de tarefas é aquele aplicativo onde você anota as
suas atividades e compromissos marcados, salva uma data,
detalha e compartilha (ou não) online. Esse tipo de
funcionalidade tem sido amplamente utilizado por empresas que
trabalham em equipe. É preciso sempre pensar na praticidade e
facilidade em realizar todas as nossas atividades do dia a dia
e o gerenciador de atividades ajuda nesse processo.
Foi por isso que criamos a lista abaixo. Queremos ajudar você
a decidir qual o gerenciador de lista de tarefas que mais se
encaixa em suas necessidades! Veja.

Ter um aplicativo gerenciador de
tarefas é importante?
Você se questionou sobre isso em algum momento? Realmente, de
início, parece ser dispensável utilizar um gerenciador de
atividade, mas não é.
A primeira explicação é psicológica. Riscar tarefas da lista
dá uma sensação gratificante. É como se fosse uma gamificação
do seu trabalho.
Ter listas de tarefas também poupa sua memória. Temos que
lembrar muitas coisas por dia e corremos o risco de deixar
atividades importantes passar despercebidas. Contar com um
aplicativo assim para guardar algumas coisas libera outros
espaços na sua mente.
Tudo isso leva a mais motivação para trabalhar e a sua
produtividade vai lá em cima. Só procure não viver em função

de fazer listas, busque um equilíbrio. Lembre-se sempre que o
gerenciador de atividades é apenas aquela mão amiga que você
precisa.

O que faz um aplicativo gerenciador
de lista de tarefas ser bom?
Não existe o aplicativo perfeito. A escolha é bem pessoal e
você pode precisar de uma funcionalidade simples que um
serviço mais sofisticado não oferece. Indicamos que procure
sempre por estes recursos:
Facilidade em adicionar tarefas;
Notificações para te lembrar do que precisa ser feito;
Interface intuitiva;
Sincronização em vários dispositivos;
Upload de arquivos;
Tarefas recorrentes;
Lembretes com hora marcada (e possibilidade de colocar
em “soneca”).
Nenhum gerenciador de tarefas vai ter tudo isso. Selecione as
mais importantes para você e escolha um!

Google Keep
Disponível só para Android, o aplicativo gerenciador de
tarefas do Google é um dos mais simples. Ele permite que você
faça upload de arquivos, que são sincronizados na nuvem para
outros dispositivos.
Bastante leve, o Keep é também muito flexível e fácil de usar.
O motivo para ser básico assim é simples: as funções de
gerenciamento de tarefas do Google já estão espalhadas nos
outros serviços. Este é só mais um bloco de notas, mas que
funciona bem integrado ao Drive, Hangouts, Gmail e outros que
você já usa.

Trello
O Trello firmou-se bastante entre os gerenciadores de tarefas.
Ele tem uma metodologia semelhante aos adesivos post-it, onde
o usuário anota suas atividades e move-as de acordo com as
etapas do processo.
Dá para criar cards com cada de execução, colocar etiquetas,
fazer checklist e anexar documentos do computador, de outros
quadros do Trello, do Google Drive e outras plataformas.
O gerenciador de lista de tarefas está disponível para
Android, iOS e Desktop, e você pode aprender como usar o
Trello melhor aqui.

Any.do
Um dos favoritos da categoria, tem aplicativo para Android,
iOS e extensão no Chrome. Uma das funcionalidades mais
diferentes é a possibilidade de colocar tarefas em andamento –
com exceção do aplicativo para iPhone -.
O Any.do também oferece um resumo no início ou final do dia.
Isso permite que o usuário tenha uma perspectiva do que foi
feito e do que ainda está pendente. A prioridade das tarefas
também pode ser definida.
A interface do aplicativo é intuitiva, mas usuários da
internet descobriram funcionalidades um pouco escondidas: ele
te lembra de retornar ligações que não pode atender, tem a
função soneca nas tarefas e é possível criar tarefas por
email. Basta colocar o título no assunto e a descrição no
corpo e enviar para any@any.do.

Wunderlist
Disponível para Android, iOS, este app também funciona em
desktop. Tudo pode ser sincronizado na nuvem.
O Wunderlist funciona com lembrete de horário, além da opção
de colocar tarefas recorrentes. Este é um aplicativo
gerenciador de tarefas que é bom de usar, facilitando a

frequência e evitando a desatualização. A versão paga adiciona
funções como trabalhar com colaboradores na mesma tarefa e
subir arquivos.

Basecamp
Ele funciona semelhante ao Trello, mas com um layout bem
diferente. O Basecamp tem o visual de um calendário, onde você
consegue agendar suas tarefas e ordená-las em características
específicas, como prazos, autores, funções, etc.
Dá para utilizar o aplicativo no Desktop ou pelo celular,
controlar suas contas, incluir parceiros de projetos e muitas
outras ações. Há planos gratuitos, mas para os usuários que
precisarem de mais funções, a plataforma também oferece
mensalidades.

Todoist
Este é um dos aplicativos gerenciadores de tarefa mais
tradicionais. Também é o que tem mais versões: disponível para
iOS, Android, tem extensões de Chrome e Firefox, além de
plugin para vários servidores de e-mail.
Uma função que é quase exclusividade desse gerenciador de
atividades é a criação de subtarefas. A organização delas
também é mais fácil, sendo possível colocar etiquetas em cada
uma delas. É uma pena que a versão paga tenha funcionalidades
mais legais: notificações por push, upload de arquivos e
templates de projeto que você pode copiar quantas vezes
quiser.

Habit RPG
Para quem gosta de desafios, o Habit RPG será o gerenciador de
lista de tarefas ideal. Ele funciona como um jogo, onde o
usuário cria um personagem e conforme completa suas tarefas,
vai passando de nível e ganhando itens para ele. Sempre que
uma tarefa fica fora do prazo, seu personagem perde vidas.
Com o Habit RPG é possível criar hábitos melhores. Alguns

usuários até consideram o aplicativo viciante e você pode
competir com outras pessoas enquanto cumpre tarefas. Está
disponível para desktop, iOS e Android.

TickTick
O TickTick veio para substituir o Astrid, encerrado em agosto
de 2016, no auge de sua popularidade. Também com foco em ser
leve e simples, o gerenciador de tarefas está disponível para
Android, iOS, desktop e tem extensões Chrome e Firefox.
É possível programar lembretes ao longo do dia, designar
tarefas recorrentes e organizar tudo em listas separadas.
Junto com o Todoist, é um dos poucos que tem subtarefas.

Evernote
É um dos aplicativos gerenciadores de tarefa mais famosos e
com mais funcionalidades. Para muita gente, o Evernote demorou
a ser útil, mas quanto mais é usado, mais você percebe o
quanto é bom.
Ele pode ser um pouco lento às vezes, mas tem algumas
ferramentas que você jamais pensou em usar. Por exemplo, ele
tem a opção de salvar links da internet para depois jogar em
determinados projetos e ainda com espaço para escrever
observações.
Também é possível adicionar notas do Evernote na barra de
favoritos do seu browser, facilitando o acesso. Outras coisas
que você pode salvar no app:
Cartões de crédito;
Receitas e recomendações de restaurantes (função chamada
Evernote Food);
Linhas de código;
Números de serial ou notas fiscais de grandes compras;
Pautas de reunião;
E tudo isso é pesquisável dentro do aplicativo.

Ainda está em dúvida?
David Pierce escreveu para o Wired uma reclamação: por que não
existe o aplicativo gerenciador de tarefas perfeito?
A conclusão que ele chega é que, nenhum serviço pode te salvar
se você tiver coisas demais a fazer em pouco tempo e sem
capacidade de priorizar tudo.
David Allen, escritor do livro A Arte de Fazer Acontecer, diz
que muitos empreendedores da tecnologia estão voltando a fazer
listas no papel. Talvez o problema sejam as etapas: pegar o
telefone, digitar a senha, achar o ícone, clicar, dar o check.
E uma lista de tarefas sem atualizar simplesmente não
funciona.
A Arte de Fazer Acontecer
Por isso, ache mecanismos que te façam atualizar sempre a
lista. Sejam eles notificações, a soneca ou os lembretes. De
qualquer forma, ainda existe esperança: desenvolvedores do
Todoist já trabalham em um bot que cria tarefas sozinho. Quem
sabe?
Se na sua lista de tarefas está algum livro, procure por ele
no 12min! Em pouco tempo, você lê o resumo da obra e já pode
dar check.
E se você está buscando conhecer ferramentas novas, vai curtir
o que falamos sobre o Google Alerts!

