O princípio de Pareto
mudar a sua vida

vai

Você às vezes sente que faz esforço para realizar algumas
coisas mas não consegue resultados esperados? Provavelmente.
Nós não fomos feitos para produzir o tempo inteiro e em a
nossa capacidade de completar tarefas pode variar muito. O
princípio de Pareto nos ajuda a entender esse fenômeno e
utilizá-lo a nosso favor.
Pareto era um economista italiano no século XIX que, depois de
estudar a distribuição da riqueza na Itália, percebeu que 20%
das pessoas detinham 80% das terras. Daí surgiu a proporção
80/20, que foi apropriada para várias outras áreas do
conhecimento. O mundo corporativo, aplicou o conceito para
criar um método de priorização.
A seguir, vamos explorar um pouco mais do princípio de Pareto
e saber como utilizá-lo para priorizar as coisas certas e
conseguir mais sucesso no dia a dia.

O que é o princípio de Pareto
Por mais que a regra tenha a alcunha de 80/20, é importante
saber que esses números não precisam ser rigorosos para se
tratar de uma situação em que o princípio de Pareto acontece.
Ou seja: uma organização pode ter 40% dos funcionários
realizando 60% do trabalho. Não é necessário nem mesmo que os
dois numerais somem 100. Você pode levar 40% do tempo para
realizar 80% do trabalho, 50% em 90%, 1% em 90% – ainda
consideramos que aqui ocorre a regra.
Podemos ainda aplicar à vida pessoal. Se você reparar bem,
utiliza apenas 20% dos seus pares de sapato na maior parte do
tempo. Ou escuta a mesma proporção de músicas salvas no seu

Spotify.
Se você pensar, seria incrível se todos os funcionários de uma
empresa produzissem a mesma quantidade de trabalho no mesmo
tempo. A gestão de projetos seria feita em um estalar de
dedos. Mas sabemos que a vida não é assim, as coisas são mais
complexas do que isso.
Portanto, o princípio de Pareto pode ser considerado como uma
observação sobre a vida e suas típicas divisões. Basicamente,
explica como nem tudo é justo e distribuído igualmente. Por si
só, essa afirmação não é uma estratégia – mas pode resultar em
uma.

Porque o princípio de Pareto é
importante
Para aplicar a regra 80/20 de forma prática, podemos dizer que
ela é uma forma de entender o que precisa de atenção, o que
deve ser recompensado e o que deve ser corrigido.

Portanto, se 80% dos bugs do seu app estão em 20% das
funcionalidades, é nelas que você deve focar. Se 20% dos seus
clientes representam 80% do seu faturamento, você precisa
encontrar formas de recompensá-los.
Para melhorar sua produtividade, veja estas sugestões:
Ao invés de passar 2 horas rascunhando o blog post
perfeito que você não tem certeza se precisa, gaste 20
minutos pensando novas ideias e escolhendo a melhor. Daí
gaste 1 hora escrevendo o melhor que pode.
Em vez de passar 3 horas dilapidando o design perfeito,
faça 6 layouts de 30 minutos cada e escolha o melhor.
Assim, você gasta tempo naquele que realmente é o melhor
que você pode fazer.
Se você tem uma lista de tarefas com dez itens, escolha
os dois mais complexos (20%) e foque neles primeiro.
Essas técnicas podem ou não fazer sentido. A intenção é
perceber que existe a opção de focar nos 20% e otimizá-los.
Ainda assim, não entenda isso como uma lei da natureza. Uma
ponte pode ter sua maior parte construída em 20% do tempo, mas
ela precisa do restante para funcionar.
Tudo depende do que você está buscando. Se é qualidade 100%,
pode ser necessário apenas aceitar como o tempo será
distribuído. Se você quer ser mais ágil, focar nos 20 vai
economizar tempo e oferecer mais resultados.

Leia “O Princípio
Richard Koch

80/20”,

de

Richard Koch apresenta em seu livro uma noção bem ampla do
princípio de Pareto e oferece exemplos de situações onde pode
ser utilizado. Ele ainda complementa com outras teorias,
afinal, o mundo não pode ser explicado apenas por essa regra.
Aprenda como utilizar o conceito para tudo: organizar sua
empresa, seu dia a dia, seu guarda roupa, seus contatos, seu
tempo livre, grandes decisões. Use e expanda o princípio a seu
favor.
O livro fala de cada um desses itens, a fim de auxiliar você a
entender a praticidade do 80/20 para qualquer área da vida,
além da forma como ele se relaciona com outros conceitos
conhecidos do público.
Se você ficou curioso para ler
o microbook, na plataforma do
críticas que unem todos os
maiores obras de não ficção do
possa ler em poucos minutos.

essa obra, sugerimos que acesse
12Min. Microbooks são resenhas
ensinamentos importantes das
mundo e compactam para que você

Quer ter um gostinho? Acesse aqui!
Você que leu até aqui, acredita que o princípio de Pareto tem
capacidade de mudar vidas? Deixe sua opinião nos comentários!

