
OS SONS E A PRODUTIVIDADE 
 NO TRABALHO



Música Clássica 
A música clássica é usada há décadas
como banda sonora para tarefas que
exigem muita concentração. 

Além da complexidade das composições,
a ausência de letra ajuda a evitar
distrações. Este estilo de música pode
também servir de calmante e ajudar a
reduzir o stresse no trabalho.



Sons da natureza
É comum as pessoas que apreciam
atividades ao ar livre gostarem de ouvir
sons da natureza enquanto trabalham. 

Um estudo realizado pelo Instituto
Politécnico Rensselaer, em Nova York,
concluiu que os seus colaboradores
desempenhavam o seu trabalho com
mais satisfação quando eram expostos
a sons da natureza.



Banda sonora de filmes 

São muitas as músicas que se
tornaram icónicas depois de se
fazerem ouvir no grande ecrã. 

No caso das músicas instrumentais,
elas podem transmitir a sensação de
felicidade, entusiasmo e também
produtividade. O marketer Deep Patel
considera que este tipo de música tem
o potencial de fazer com que o
colaborador sinta - na tarefa mais
mundana – que está a salvar o planeta.



Música de videojogos

Os jogos eletrónicos têm o propósito de
entreter e fazer com que as pessoas
queiram passar mais tempo a jogá-los.
Um elemento-chave para o conseguir é
a aposta numa música empolgante.

Músicas com altas taxas de BPM
(batidas por minuto) são ideais para
estimular o empenho do colaborador
em tarefas de grande intensidade. 



Música lenta
As músicas mais lentas, com 50 a 70 BPM
(batidas por minuto) são, por muitos,
consideradas essenciais no trabalho, pois
perpetuam o ritmo de produtividade do
colaborador. 

Emma Gray, uma psicóloga que se dedicou
ao tema numa parceria com a plataforma
Spotify, destaca que este tipo de música é
ouvido por matemáticos para estimularem
a sua imaginação durante o período em
que precisam de estar muito concentrados.



Ruído Branco 
O neurocientista especializado em
audição, Seth Horowitz, explica que o
ruído branco (som de ventilador, ar
condicionado, ondas do mar, entre
outros) é a combinação de várias
frequências, com a mesma intensidade,
que, quando reunidas, criam um som
equilibrado e constante. 

Esse som reduz os barulhos que causam
perturbações repentinas e permite que o
colaborador mantenha o fluxo de
pensamento sem interrupções. 



(Quase) Silêncio

Um estudo de 2018 realizado pela
Universidade Cornell, nos Estados Unidos,
concluiu que o ideal para aumentar a
concentração é trabalhar num ambiente
com 48 a 52 decibéis.

Para ter uma ideia, 40db corresponde ao
som de um sussurro. Quando o
colaborador está num ambiente
silencioso, desprende-se do seu estado
de alerta, o que facilita uma cadeia de
pensamento com clareza. 




