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Resumo 

 

Este artigo se propõe a entender como ocorre a formação do hábito da procrastinação 

junto aos publicitários de Porto Alegre. A partir da relação entre os conceitos de 

procrastinação e hábito, foram realizadas entrevistas em profundidade com profissionais 

de agências de publicidade na intenção de investigar os estágios que compreendem este 

hábito. Após a análise de pesquisas bibliográficas e das entrevistas, percebeu-se que a 

procrastinação publicitária está relacionada ao ambiente característico das agências. 
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Introdução 

Suponha que um indivíduo trabalhe no setor criativo de uma agência de 

publicidade e seja responsável por criar a identidade visual de uma nova linha de produtos 

da maior conta da agência. Essa pessoa acredita que consegue entregar o trabalho em 

pouco mais de dois meses. Por isso esse foi o prazo combinado com a empresa do cliente. 

Assim, o que levaria esse indivíduo a não cumprir o prazo, já que adiou as suas tarefas? 

Atualmente, uma situação como esta costuma ocorrer com frequência no dia a dia 

de uma agência de publicidade. O motivo: publicitários são mais propensos a procrastinar. 

Em outras palavras, os profissionais que usam essencialmente a criatividade e a 

imaginação para realizarem suas atividades têm mais chance de entregar as produções 

fora do prazo (GRISOTTO, 2014). Paralelamente, o tema da procrastinação pode ser 

considerado relevante, visto que esta é uma característica presente na sociedade desde os 
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tempos antigos, no entanto, é somente na atualidade – século XXI – que ela está se 

tornando um hábito (RODRIGUES, 2014). 

Assim, também em razão da falta de pesquisas acadêmicas sobre o tema, este 

artigo surge com o objetivo geral de entender como ocorre a formação do hábito da 

procrastinação junto aos publicitários de Porto Alegre. Para tanto, o conceito central deste 

artigo é a formação e influência dos hábitos, os quais são compostos por um processo de 

três estágios – deixa, rotina e recompensa – que, juntos, estabelecem um senso de 

antecipação e desejo (DUHIGG, 2012). Dessa forma, foram determinados quatro 

objetivos específicos: investigar como os publicitários relacionam-se com o cumprimento 

de prazos e cronogramas; identificar quais as motivações que levam este público a 

procrastinar; pesquisar quais as rotinas destes indivíduos quando eles procrastinam; 

compreender quais as recompensas proporcionadas pela procrastinação junto a estes 

publicitários. 

Na intenção de responder ao problema de pesquisa e aos seus respectivos objetivos 

específicos, a metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória de vertente qualitativa, 

sendo os dados primários coletados por meio de entrevistas em profundidade. Os 

entrevistados foram seis voluntários de idades entre 24 e 43 anos, com carreira em 

agências de publicidade e formados em publicidade e propaganda. 

Diante disso, o artigo está estruturado em cinco seções, com os seguintes temas: 

o conceito de procrastinação e as suas implicações; a influência e formação dos hábitos; 

a relação entre publicitários, procrastinação e hábito; apresentação e análise dos 

resultados; considerações finais. 

 

O Conceito de Procrastinação e as suas Implicações 

Se hoje a vida moderna é marcada pela preocupação com o futuro da humanidade, 

para os homens primitivos, as necessidades eram outras. Para sobreviver, eles precisavam 

fugir de predadores e caçar a própria comida, de modo que os acontecimentos do presente 

se mostravam muito mais importantes do que pensar no futuro. Consequentemente, estes 

indivíduos escolhiam saciar a fome quando tinham apetite em vez de plantar cereais para 

quando sentissem fome. Dessa forma, é possível dizer que eles trocavam recompensas de 

longo prazo pela gratificação imediata (RODRIGUES, 2014).  

A partir disso, o pesquisador de economia comportamental Dan Ariely (2008) 

afirma que situações semelhantes são comuns no dia a dia. Segundo ele, com origem no 
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latim, em que pro significa para; e cras significa amanhã, procrastinação é o nome dado 

para a ação de adiar as tarefas para amanhã em troca da gratificação imediata. 

Por conseguinte, observa-se que a procrastinação é uma prática frequente de 

pessoas que prometem poupar para aposentadoria, mas gastam o dinheiro nas férias; 

juram começar a dieta na segunda-feira, mas se rendem à mesa de sobremesas no 

restaurante. Nesse sentido, Ariely (2008) ressalta que ceder espaço para impulsos 

momentâneos, tal como faziam os homens primitivos, é uma atitude irracional para o ser 

humano, que já não precisa mais fugir de outros animais para sobreviver. 

À vista disso, o pesquisador de neurociências clínicas Pedro Furtado (2016) 

explica que essa irracionalidade está relacionada com um consenso entre as pessoas de 

que é mais fácil mudar um comportamento do que uma crença. Contudo, ele destaca que 

esse é um pensamento equivocado, uma vez que as pessoas apresentam grandes 

dificuldades para mudarem os seus comportamentos. Para ilustrar essa situação, é 

possível fazer a seguinte análise, o que é mais fácil: começar a dieta nesse instante ou 

acreditar que vai começá-la na segunda-feira? Para Furtado (2016), esse cenário 

demonstra que crenças são mais fáceis de mudar, pois é uma tendência natural do ser 

humano alterá-las quando surgem as dificuldades de se mudar um comportamento. 

Por outro lado, quando o indivíduo escolhe mudar a sua crença e adiar a dieta para 

amanhã é como se ele tentasse prever o seu comportamento no futuro, todavia ele falha, 

pois a emoção sentida por ele no presente provavelmente será diferente da emoção que 

ele sentirá no futuro (ARIELY, 2008). Em outras palavras, quando as pessoas sentem a 

vontade de começar a dieta amanhã, é provável que amanhã elas não sintam a mesma 

vontade. Diante disso, sabe-se que, quando as pessoas imaginam o futuro, elas tendem a 

achar que agirão de forma racional, pois estão sendo emocionalmente mais frias, visto 

que suas decisões não afetam as recompensas do presente (FURTADO, 2016). 

Assim sendo, percebe-se que a procrastinação é uma irracionalidade recorrente no 

dia a dia, pois as pessoas acreditam que podem mudar o seu comportamento a qualquer 

momento. Além disso, observa-se que a distância entre o presente e o futuro torna as 

pessoas mais racionais, dado que as emoções influenciam os indivíduos com menos 

intensidade. Entretanto, entende-se que, no momento de adiar a gratificação imediata 

objetivando ganhos futuros, falta autocontrole para as pessoas, que, por não conseguirem 

prever as emoções que sentirão, são estimuladas por impulsos que as fazem procrastinar. 
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Portanto, segundo Furtado (2016), não é possível decidir parar de procrastinar 

apenas esperando o surgimento da vontade, pois os indivíduos já estabeleceram o hábito 

de procrastinar. Neste caso, ele sugere que o cérebro precisa de consistência, e que os 

hábitos satisfazem essa necessidade. Assim, se as pessoas têm o hábito da falta de 

autocontrole, a fim de parar de procrastinar, elas precisam ter o hábito do autocontrole, 

mas o que são hábitos? 

 

A Formação e Influência dos Hábitos 

De acordo com o jornalista investigativo Charles Duhigg (2012), hábito é um 

agrupamento de atividades cerebrais, as quais o cérebro converte em uma rotina 

automática. Paralelamente, o dicionário Aurélio define hábito como “uma disposição 

adquirida pela repetição frequente dum ato.” (FERREIRA, 2008, p. 273). Diante disso, 

pode-se dizer que comportamentos básicos, tais como andar, comer, respirar, são hábitos, 

uma vez que ocorrem por rotina e de forma repetitiva e automática. 

Ao mesmo tempo, pesquisas realizadas no Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts, sobre um nó de tecido neurológico localizado perto do tronco cerebral e 

conhecido como gânglio basal, revelaram que um comportamento apresenta diferentes 

picos de atividades cerebrais. A partir disso, sabe-se hoje que esses picos podem ser 

divididos em três estágios: uma deixa, que indica ao cérebro qual rotina seguir; uma 

rotina, que pode ser física, mental ou emocional; e uma recompensa, que auxilia o cérebro 

a memorizar essa rotina para o futuro (DUHIGG, 2012). 

Esses estágios ilustram uma aprendizagem básica, visto que, conforme descreve 

o psicólogo comportamental B. F. Skinner (2003), todo estímulo (deixa) produz uma 

resposta (rotina), a qual pode ser reforçada (recompensa). À vista disso, ele afirma que os 

estímulos modelam o comportamento das pessoas, de modo que novos estímulos 

produzem novas respostas.  Entretanto, Duhigg (2012) observa que, quando se trata de 

um hábito, novos estímulos não provocam novas respostas. Nesse sentido, é pouco 

provável que as pessoas mudem o hábito de fumar (resposta atual) em razão de um novo 

relacionamento (novo estímulo). Consequentemente, é possível dizer que uma 

aprendizagem básica não constitui um hábito, pois como indica Duhigg (2012), ao 

contrário de aprendizagem, hábitos são formados a partir do anseio por recompensas. 

Após estudos realizados com primatas na Universidade de Cambridge, constatou-

se que a partir do momento em que o animal recebe uma recompensa, o seu 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

comportamento apresenta um pico de atividades cerebrais relacionadas a sensação de 

prazer e felicidade.  Consequentemente, descobriu-se que os primatas que têm o pico de 

felicidade depois da recompensa desistem da sua rotina quando novos estímulos são 

apresentados. Até este momento, o ‘hábito’ se mostra semelhante ao processo de 

aprendizagem descrito por Skinner. Por outro lado, à medida que o comportamento dos 

primatas se tornava frequente, isso alterava o momento do pico neural, que passava a 

ocorrer quando o indivíduo percebia uma deixa. Assim, os primatas que sentiam prazer 

logo após a deixa se mostraram muito mais propensos a continuar a sua rotina, ainda que 

recebessem novos estímulos (DUHIGG, 2012). 

Logo, se tratando de um comportamento frequente, Duhigg (2012) revela que uma 

aprendizagem básica passa a ser um hábito quando o cérebro cria anseios neurológicos 

na intenção de tornar as ações inconscientes. Furtado (2016) justifica que esse processo 

de automação do comportamento permite ao cérebro gastar menos energia e tempo. 

Em síntese, entende-se que hábito é um processo composto de três estágios 

repetitivos e automáticos que ocorrem devido a um anseio neurológico. Além disso, 

percebe-se que os hábitos são uma forma de o cérebro poupar esforço. Nesse sentido, 

quando o indivíduo está poupando esforço, ele pode fazer outras atividades, seja pensar 

em invenções que mudem o mundo, ou adiar as suas tarefas para depois, isto é, 

procrastinar. 

 

A Relação entre Publicitários, Procrastinação e Hábito 

Após analisar diversas startups e indivíduos concebidos como criativos, o 

pesquisador de comportamento organizacional Adam Grant (2016) descobriu que as 

pessoas que procrastinam moderadamente são consideradas mais criativas. Segundo o 

pesquisador, grandes criativos, tal como Leonardo da Vinci, que demorou 16 anos para 

terminar o quadro da Mona Lisa, tendem a realizar uma ‘procrastinação saudável’. Para 

o autor, quando o indivíduo começa suas tarefas imediatamente após recebê-las, e 

posteriormente, demora para terminá-las, ele tende a ser mais criativo. 

Em contrapartida, Duhigg (2016) lembra que a ansiedade e o pânico causado pela 

pressão do tempo também são responsáveis por gerar pensamentos divergentes. De 

acordo com ele, quando os indivíduos são provocados por pânico e frustração, eles 

costumam transformar ideias antigas em situações novas. Dessa forma, é possível dizer 

que a procrastinação pode ser uma ferramenta para aumentar a criatividade. 
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Ao mesmo tempo, em uma entrevista, o pesquisador de economia criativa John 

Howkins observa que os publicitários são mais propensos a entregar trabalhos fora do 

prazo, pois por precisarem trabalhar com criatividade, tendem a procrastinar mais 

(GRISOTTO, 2014). Consequentemente, o pesquisador afirma que a capacidade de 

entregar projetos dentro do prazo é um requisito para o sucesso profissional, de modo que 

quem procrastina tem maiores chances de não ter sucesso. A partir disso, observa-se a 

existência de um dilema no que se refere à ação de procrastinar. Por um lado, a 

procrastinação pode aumentar a criatividade, e por outro, ela diminui as chances do 

sucesso profissional. 

Tim Urban (2016), renomado blogueiro de procrastinação, declara ter encontrado 

uma solução. Segundo o blogueiro, existem dois tipos de procrastinação. O primeiro está 

relacionado a uma atitude mental a qual ele denomina de ‘monstro do pânico’, e o 

segundo relacionado à inexistência dessa atitude. Dentre os indivíduos que possuem o 

primeiro tipo, o ‘monstro’ seria responsável por parar a procrastinação no momento em 

que um prazo se aproxima do fim (URBAN, 2016). Desse modo, quando não há prazo, o 

‘monstro’ não tem como ser ativado, de maneira que isso resulta no segundo tipo de 

procrastinação. 

Contudo, o pesquisador de psicologia clínica Walter Mischel (2016) afirma que 

ter a capacidade de autocontrole frente as gratificações imediatas dependem de como as 

pessoas mentalmente avaliam e representam as tentações. Em outras palavras, o autor 

argumenta que não importa a existência ou não de prazos, mas sim como os indivíduos 

percebem as consequências disso. Nesse sentido, Mischel (2016) reitera que a 

mentalidade das pessoas define o que elas farão nos momentos de escolher entre a 

gratificação imediata e as recompensas de longo prazo. Dessa forma, a procrastinação só 

levaria ao não cumprimento dos prazos estabelecidos se os indivíduos tiverem uma 

atitude mental instável. 

A partir de diversos estudos sobre a gratificação imediata, Mischel (2016) revela 

que ter capacidade de adiar as gratificações traz recompensas muito maiores para o futuro, 

influenciando a vida não só no momento atual, mas também em outros aspectos, tais como 

sucesso profissional, saúde e bem-estar, relações sociais etc. Com isso, o autor afirma que 

os indivíduos que percebem a importância de adiar as gratificações são aqueles cujo o 

autocontrole é mais desenvolvido. 
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Pensando sobre quais hábitos são mais importantes para o sucesso, Duhigg (2012) 

lembra que força de vontade é um deles. Segundo Duhigg (2012), ter força de vontade 

depende da construção de um hábito. Por isso, foi colocado na primeira seção que não 

seria possível parar de procrastinar apenas esperando o surgimento da vontade 

(FURTADO, 2016), pois, quando as emoções influenciam a escolha das gratificações 

imediatas, ter força de vontade para adiar as recompensas objetivando ganhos futuros, é 

uma capacidade que depende de processos cognitivos, tal como o hábito (MISCHEL, 

2016). 

Por conseguinte, conforme Duhigg (2012) ressalta, não é possível simplesmente 

acabar com um hábito, é preciso mudá-lo. À vista disso, para tornar a força de vontade 

um hábito, é preciso substituir o hábito já existente, neste caso, o da procrastinação. 

Assim, é preciso saber como ocorre o hábito da procrastinação. 

Em síntese, entende-se que a procrastinação ajuda a aumentar a criatividade, de 

modo que os publicitários tendem a procrastinar, pois precisam ser criativos. Por outro 

lado, a procrastinação também tem um aspecto negativo, já que ela pode ser a responsável 

tanto pelo fracasso na vida profissional e pessoal, como também pela saúde e bem-estar. 

Diante do contexto apresentado, tem-se a seguinte pergunta de pesquisa: Como ocorre a 

formação do hábito da procrastinação junto aos publicitários de Porto Alegre? 

 

Apresentação e Análise dos Resultados 

Para compreender como ocorre o hábito da procrastinação junto aos publicitários 

de Porto Alegre, optou-se pela pesquisa exploratória de vertente qualitativa, para que o 

pesquisador pudesse ter maior familiaridade com o tema. A técnica utilizada para a coleta 

de dados foi a pesquisa bibliográfica e a entrevista em profundidade. Segundo Stumpf 

(2009), a pesquisa bibliográfica deve ser utilizada quando o pesquisador precisa 

evidenciar o pensamento de autores acrescido de suas próprias ideias. 

Ao mesmo tempo, Duarte (2009) define que a entrevista em profundidade é um 

recurso de pesquisa que permite, com base em teorias e pressupostos definidos pelo 

pesquisador, descrever fenômenos, a partir da experiência subjetiva de outra fonte. Dessa 

forma, decidiu-se utilizar um roteiro semiestruturado de perguntas formulado a partir da 

base teórica de Duhigg (2012) a respeito dos estágios que compõem o hábito. 

As entrevistas ocorreram pessoalmente com seis voluntários de idades entre 24 e 

46 anos, que trabalham em agências de comunicação e estúdios de criação em Porto 
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Alegre e já graduados no curso de publicidade e propaganda. Segue um quadro de 

identificação dos entrevistados, representados pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, juntamente 

com suas respectivas idades, sexo, ocupação e tempo de carreira. 

 

Quadro 1 – Identificação dos entrevistados 

Entrevistados Idade Sexo Ocupação 
Tempo de 

carreira 

1 35 anos Masculino Head de Criação 12 anos 

2 43 anos Masculino Diretor de Arte e Ilustrador 22 anos 

3 33 anos Masculino Diretor de Planejamento 17 anos 

4 24 anos Feminino Executiva de Planejamento 4 anos 

5 31 anos Feminino Atendimento 12 anos 

6 26 anos Feminino Diretora de Arte 9 anos 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Após feitas as entrevistas, as informações foram analisadas por meio da análise de 

conteúdo utilizado a técnica de categorização. De acordo com Júnior (2009), a análise de 

conteúdo é uma técnica de pesquisa que utiliza procedimentos sistemáticos, com o 

objetivo de fazer inferências em relação ao assunto de pesquisa. Dessa forma, após a 

análise, para este artigo foram selecionados apenas os pontos mais relevantes que foram 

separadas nas quatro subseções que vêm a seguir. 

 

A relação dos publicitários com os prazos 

A partir da concepção de Grant (2016) e Duhigg (2016) sobre a relação entre a 

procrastinação e os profissionais que trabalham com criatividade, tenta-se entender sobre 

a presença desta junto aos publicitários entrevistados, mesmo que eles tenham negado a 

sua presença: “Não existe esse tempo ocioso pra tu conseguir procrastinar” (entrevistada 

6). “[...] é difícil ter tempo ocioso. Principalmente quando se trabalha com criação, tem 

muito tempo de ter ideia” (entrevistada 5). 

Os entrevistados enfatizam que não há tempo ocioso, logo não seria possível 

procrastinar. No entanto, apesar de o tempo não ser gasto a fim de procrastinar, nota-se 

que ele é empregado para se ter ideias, o que coincide com as pesquisas de Grant (2016), 

que revelam que a procrastinação seria uma ferramenta para incubar ideias. Nesse sentido, 

a procrastinação como parte do processo criativo é uma opinião também apresentada por 

outros entrevistados: “Tu precisa de tempo de maturação. A criatividade tá diretamente 
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relacionada com o tempo de maturação. Isso faz parte do prazo” (entrevistado 3). “Não 

adianta tu querer ter uma ideia genial pra um prazo de dois dias. Se tu vai cumprir o prazo, 

tu tem que adaptar aquela ideia que tu consegue fazer em dois dias” (entrevistado 2). 

“Quanto tempo eu levo pra começar cada trabalho? Depende. Mas todos eles têm um 

processo. Tem a hora da leitura, de pesquisar referências etc. E aí, pra cada tipo de criação 

tem o seu processo pra começar” (entrevistado 1). 

 Essas declarações mostram que ter ideias está diretamente vinculado à quantidade 

de tempo que se possui. Entretanto, cabe ressaltar que os trabalhos têm pouco prazo: “O 

dia a dia na pauta é meio que rápido, sempre entrega alguma coisa para o cliente. Todo 

dia a gente entrega” (entrevistada 5). “Tem coisas que aparecem do nada e tu tem que 

resolver do nada” (entrevistada 4). “Quando tu conversa com pessoas que trabalham em 

agência grande, normalmente são pessoas que têm um dia a dia bem intenso” 

(entrevistada 6). 

 Dessa forma, percebe-se que no dia a dia de uma agência de publicidade ter uma 

ideia pode ser uma tarefa difícil, visto que os prazos são em sua maioria curtos e as rotinas 

intensas. Por outro lado, se os prazos são longos surge um problema, a procrastinação. 

“Mas a maioria dos trabalhos são grandes, o que facilita muito a procrastinação” 

(entrevistado 3). “Eu vou cumprir o meu prazo, mas como eu tô com o prazo estendido, 

com um bom prazo, eu não fico trabalhando naquilo; eu fico fazendo outras coisas” 

(entrevistado 2). “Eu acho que tem uma coisa no ser humano de não saber fazer o uso do 

seu tempo. É humano isso, eu não gosto de ter muito tempo pra fazer um trabalho. Porque 

senão tu começa a viajar em tantos outros universos e possibilidades” (entrevistada 6). 

Nos depoimentos acima, revela-se que a falta de pressão resulta na procrastinação, 

o que está de acordo com a ideia de Urban (2016) sobre a necessidade de uma pressão do 

prazo para ativar o ‘monstro do pânico’, e consequentemente parar a procrastinação. 

Contudo, há, ainda, outra descoberta: 

Então a procrastinação, eu acho que ela faz parte do dia a dia, né, de todo 

mundo. Se tu conseguir pensar: eu vou realmente me dar o luxo de ficar não 

fazendo nada porque eu trabalho melhor sob pressão, então vou deixar lá para 

o fim da tarde, porque aí eu vou tá pressionado e vou entregar o trabalho. Pra 

mim tá tudo bem (entrevistado 1).  

 

Eu sou uma pessoa extremamente procrastinadora. Eu acho que às vezes eu 

demoro mais pra começar a fazer alguma coisa, do que pra fazer a coisa em si. 

Eu tento muito me policiar a não fazer, já tentei várias técnicas. Eu acho que é 

uma questão de organização pessoal e de mentalidade (entrevistada 4). 
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O discurso desses entrevistados apresenta a falta de pressão como uma questão de 

mentalidade, pois, conforme Mischel (2016), considerar o prazo apertado depende da 

percepção de cada indivíduo. “Eu não vou ficar aqui vendo televisão, sabendo que tem 

um trabalho pra entregar pra amanhã. Na realidade, boa parte dos publicitários até levam 

a vida assim” (entrevistado 2). “Como ele vai administrar ao longo da entrada e da saída 

aí é muito pessoal de cada pessoa” (entrevistada 5). “É difícil eu falar da experiência de 

outras pessoas. Tem gente que procrastina muito mais do que outras” (entrevistado 1). 

Estas falas demonstram que cada pessoa decide o que faz com o se tempo, e também que 

na opinião dos entrevistados existem publicitários que procrastinam.  

À vista das declarações apresentadas, percebe-se que os publicitários 

entrevistados acreditam que a mentalidade de cada indivíduo pode definir se a 

procrastinação irá ocorrer ou não. Dessa forma, a pressão dos prazos impediria a ação de 

procrastinar, contudo, conforme revelado pelos entrevistados, sentir essa pressão é uma 

questão de mentalidade. Com base nessas informações, o restante das análises será focado 

em como ocorre o hábito daqueles que não sentem essa pressão, e consequentemente 

tendem a procrastinar. 

 

A deixa para procrastinar 

Sendo o hábito um processo composto por três estágios, Duhigg (2012) afirma 

que a primeira etapa é chamada de deixa e serve para indicar ao cérebro quando um hábito 

deve iniciar. Segundo o autor, as deixas tendem a se encaixar em cinco categorias: lugar, 

hora, estado emocional, outras pessoas e ação anterior.  

A partir desses entendimentos, os entrevistados apontaram a categoria estado 

emocional como a deixa que ativa o hábito da procrastinação: “Eu acho que cansaço 

mental e físico interfere muito nessas horas que dá uma desligada e tu para de render” 

(entrevistado 1). “Então, isso acontece quando tu satura, quando chega um momento e tu 

cansa” (entrevistado 3). “Eu já tô muito cansada, porque eu pensei muito [...], chega essa 

hora, e eu brinco, não é um cansaço físico, é um cansaço mental” (entrevistada 6). Os 

entrevistados apontam o cansaço mental como uma das causas da procrastinação, o que 

está diretamente ligado com o dia a dia dinâmico de uma agência de publicidade. 

Há, ainda, aqueles que destacam o tédio como um dos gatilhos que ativa o hábito 

da procrastinação dos indivíduos: “Aqui na agência certamente é algo relacionado com o 

tédio de alguma campanha que tão fazendo” (entrevistado 1). “Eu acho que porque o 
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trabalho tá chato. Porque cara, ele tá tentando tomar o tempo com outra coisa que seja 

mais legal do que ficar fazendo o trabalho” (entrevistado 2). “Bem ou mal sempre tem 

alguma coisa mais interessante pra fazer do que trabalhar [...], sempre vai ter coisas mais 

legais pra fazer do que trabalhar” (entrevistada 4). 

Dessa forma, quando os publicitários sentem um estado emocional de vazio, é 

porque eles não compreendem o trabalho como uma recompensa a longo prazo, logo 

optam por gratificações imediatas e tendem a procrastinar. Outro ponto que merece 

destaque é a falta de interesse como gatilho mental: “A maior parte da procrastinação é 

quando o criativo tá fazendo alguma coisa que ele não tá afim de fazer. Tu tenta adiar 

aquilo, porque tu não tá na realidade com a vontade de fazer” (entrevistado 2). “Então, a 

procrastinação começa numa percepção de interesse, porque o que ele tá contando ali é 

mais interessante do que o trabalho que eu tenho pra fazer” (entrevistado 3).  

Essas declarações apontam a emoção como a deixa responsável por ativar o hábito 

da procrastinação. Nesse sentido, observa-se que Ariely (2008) também apresenta uma 

relação entre a procrastinação e as emoções. Portanto, dentre as emoções responsáveis 

pela procrastinação, há a falta de interesse, o cansaço e o tédio. 

 

A rotina da procrastinação 

 De acordo com Duhigg (2012), o segundo estágio de um hábito é a rotina, que 

pode ser física, mental ou emocional. A partir dessa concepção, tenta-se compreender 

quais as rotinas os publicitários costumam fazer no momento da procrastinação. 

Fico lendo, fico vendo ilustrações. [...] procurando outras coisas, 

procrastinando, vendo televisão, lendo um livro, procurando um livro de arte, 

lendo coisas. [...] “Tá tudo mais ou menos em ordem, aí vou lá ver TV, ou ligo 

o Netflix, ou sei lá, fico no Facebook (entrevistado 2). 

 

Acho que muito as redes sociais. Principalmente as redes sociais, celular, etc. 

Então às vezes eu acabo me distraindo, e penso, agora eu vou começar, aí eu 

abro a aba do Instagram, e eu vou fazer. E em vez de fazer o que eu tenho que 

fazer, eu começo a rodar o feed (entrevistada 4). 

 
Mas eu acho que tá tudo a um clique, o e-commerce tá a um clique, o 

WhatsApp tá a um clique. Tudo é muito fácil. Tu vai ler o e-mail, entrar no 

Facebook. E tu tem muita opção, ler notícia, ler fofoca, ver alguma coisa visual, 

entrar no Instagram, ver um troço sobre viagem, ver alguns vídeos 

(entrevistado 1). 

 

A partir dessas declarações, observa-se que as redes sociais são algumas das 

ferramentas utilizadas durante a procrastinação. Dentre elas, salienta-se o Facebook, o 

WhatsApp e o Instagram. Além disso, pode-se dizer que os entrevistados usam a internet 
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para pesquisar outros assuntos também. Essas rotinas talvez se devam em parte ao avanço 

da tecnologia, uma vez que hoje a internet possibilita muitas fontes de pesquisa, à medida 

que com apenas um clique é possível deixar uma tarefa de lado e começar outra 

(PICKLES, 2017). 

 

A recompensa por procrastinar 

 Duhigg (2012) afirma que recompensa é o último e terceiro estágio de um hábito. 

Segundo o autor, ela serve para reforçar o comportamento do indivíduo para que ele volte 

a fazer a mesma rotina. Assim, a partir da análise das subseções anteriores, apesar dos 

publicitários entrevistados terem dito que dificilmente procrastinam, eles revelaram que 

existe em um certo sentido uma ‘procrastinação útil’, que seria voltada para a realização 

indireta do trabalho: “Então, assim, é o procrastinar, mas é o procrastinar voltado ao 

processo criativo. Não é tipo assim, fui jogar bola. Eu tô ali, fazendo coisas que não é 

propriamente o trabalho, mas que tem uma relação com meu campo de atuação” 

(entrevistado 2). “Ver outras coisas e não ficar o tempo inteiro focado no trabalho, eu não 

acho ruim. [...] acho que existe a procrastinação útil, né. Então, proponho que seja essa 

pelo menos a que eu faço” (entrevistada 4). 

 Nesse sentido, observa-se que os publicitários reconhecem deixar o trabalho de 

lado para fazer outras atividades que possam complementar o processo criativo. Com isso, 

a procrastinação deixa de ser um comportamento ‘improdutivo’ e passa a ser ‘útil’: 

Nem todo mundo tá vendo vídeozinho do BuzzFeed e dando risada. Às vezes 

tu tá pesquisando algumas coisas, e se tu souber organizar esse tempo de 

suposta procrastinação, bom agora, eu tô lendo aqui, mas também tô 

organizando essa referência que eu tô vendo aqui, se tiver um brainstorming 

aquela matéria que eu li sobre esportes tá aqui (entrevistado 1). 

 

Eu acho que na publicidade especificamente é muito importante tu tá sempre 

ligado em tudo que tá acontecendo. Tu adquirir cultura de outras maneiras, tu 

adquirir muita informação de mundo, comportamento, de vida. Então, eu acho 

importante te ler outras coisas, tu acessar sites diferentes, não ficar só nas redes 

sociais e nem só no teu mundinho. (entrevistada 4). 

 

Essas declarações reiteram que a procrastinação útil pode ajudar futuros trabalhos, 

o que está de acordo com a ideia de Grant (2016) sobre a procrastinação servir para 

aumentar a criatividade. Dessa forma, procrastinar seria o mesmo que adquirir 

conhecimentos: “Até porque isso faz parte do processo criativo, tu vai enriquecendo as 

tuas referências, vai ir vendo outras coisas, que às vezes tu vai aplicar naquele trabalho, 

que tu ainda vai resolver na semana que vem” (entrevistado 2). 
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Portanto, nota-se que quando um estado emocional ativa a rotina de acessar à 

internet, os publicitários sentem que estão aprendendo sobre novos temas, de modo que 

a o aprendizado os move a continuar com a rotina. Entretanto, às vezes isso leva ao 

autoengano: “Só acho que às vezes a pessoa pode se perder nessas outras coisas, 

principalmente redes sociais” (entrevistada 4). “É que assim, quando tu olha o Facebook 

parece que tu não tá trabalhando, mas quando tu olha qualquer outra coisa mais visual, 

parece que tu tá trabalhando. Então, tu dá uma enganada” (entrevistado 1). 

Em síntese, observa-se que os entrevistados acreditam que estar adquirindo novos 

conhecimentos é um dos ganhos envolvido em adiar as tarefas para depois. Nesse 

sentindo, essa recompensa pode estar relacionada ao estado emocional da falta de 

interesse, que como apresentado anteriormente, seria a deixa responsável por ativar os 

hábitos. 

 

Considerações Finais 

Esta pesquisa se propôs a entender como ocorre o hábito da procrastinação junto 

aos publicitários de Porto Alegre, especificamente as suas relações com os prazos e os 

estágios do hábito da procrastinação – deixa, rotina, recompensa. No decorrer da análise, 

descobriu-se que os publicitários afirmam dificilmente atrasar os prazos, ainda que 

possam procrastinar. Além disso, a procrastinação seria resultado da pressão do tempo, 

de modo que o prazo de entrega está relacionado com o tempo que se pode procrastinar. 

Entretanto, o tempo disponível para realizar o trabalho não influencia diretamente na 

procrastinação, uma vez que considerar o prazo maior ou menor depende da percepção 

dos indivíduos. 

No que se refere à identificação sobre o que ativa o hábito da procrastinação junto 

a este público, os publicitários entrevistados têm em comum a ênfase que deram ao estado 

emocional como deixa. Dessa forma, observa-se que os principais estados são: falta de 

interesse, cansaço e tédio. 

Na parte de investigação das rotinas destes indivíduos quando eles procrastinam, 

nota-se que o acesso à internet é hoje a rotina mais prática e rápida de se realizar. Essa 

postura talvez possa ser explicada pelo mundo contemporâneo, em que a internet é a 

principal ferramenta de comunicação, justamente a área em que os publicitários 

trabalham. 
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No que se refere à pesquisa sobre as recompensas proporcionadas pela 

procrastinação junto a estes publicitários, observa-se que eles entendem o aprendizado 

como um dos pilares da vida publicitária. Nesse sentido, a recompensa por procrastinar 

apontada por eles seria adquirir novos conhecimentos. Por conseguinte, tal aprendizado 

aparentemente não seria proporcionado no momento da tarefa que está sendo executa por 

eles, motivo pelo qual gera o desinteresse dos publicitários, ou ainda, o cansaço. 

Em última análise, é preciso salientar dois pontos: as emoções que os indivíduos 

sentem dependem do contexto em que estão inseridos; a procrastinação é a ação de adiar 

as tarefas para depois com base nas emoções do presente, isto é, visando à gratificação 

imediata. Consequentemente, o que chama a atenção em relação ao hábito da 

procrastinação na publicidade é que o estado emocional que ativa este hábito surge devido 

ao ambiente sobrecarregado e dinâmico das agências de publicidade, de modo que a 

procrastinação se torna uma forma de fugir disso. Dessa forma, respondendo ao objetivo 

inicial desta pesquisa, percebe-se que a procrastinação pode ocorrer devido ao ambiente 

de trabalho característico da vida publicitária. 

Diante dos resultados apresentados, o hábito da procrastinação junto aos 

publicitários talvez possa levar a uma reflexão: até que ponto as condições de trabalho 

dentro de agências de publicidade podem influenciar a ação de procrastinar? Nesse 

sentido, propõe-se como sugestão de nova pesquisa uma investigação sobre a relação 

entre a procrastinação e o ambiente, uma vez que este estudo se focou em entender a 

relação entre a procrastinação e o indivíduo. 
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