
CONCEITOS BÁSICOS 
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Corpo Organizacional 
No mundo do conhecimento (era) 

Visão 

Missão 

Metas 

Planejamento 

Estratégico 

Objetivos 

Tarefas 

Resultados 

Sonho 

      Representação Física do Sonho 

Cliente 

Sustentabilidade 
Inovação 

Criatividade 

Curto - Até 2 anos 

Médio - Até 6 anos Prazos 

(Divisão das metas em partes realizáveis) 

(Ação sobre as metas) 

(-) Despesas 

(-) Royalties 

Fatos de medição  da 

competência organizacional 

(cobrança) 

Líder 

Pessoas 
Faz Gestão 

Pessoas 

Negócio 

Planejamento 

 

Produtividade 

Pessoas  

Atributo Adm. Tempo 

Urgência 

Longo - 5  anos 

Importante 

Prioridades 

Liqüido (lucro) - Saldo 
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Prospecção 

Retenção 

Manutenção 

Execução 

$ 

(+) Receitas 



OS 3 Vilões do Tempo 

Primeiro - Falta de Foco 

 

Diminuir o volume de informações:  

 

Internet 

e-mail 

celular 

 



OS 3 Vilões do Tempo 

Dificulta a Tomada de decisão 

 

Temos tanta informação que temos 

dificuldade de tomar decisões importantes. 



OS 3 Vilões do Tempo 

Aprender a filtrar as informações 

 

Dieta de informações. 

Horários. 

Ferramentas: Evernote; feedly; 

Instapeper;Neotriad  

 



OS 3 Vilões do Tempo 

Operação Shutdow 

 

1 coisa por vez 

Poupe tempo 

Apenas a coisa em foco 

 



OS 3 Vilões do Tempo 

Crie um Ritual: 

 

 

 Tenha um processo para realizar suas 

atividades. 



OS 3 Vilões do Tempo 

 "Hoje é muito tarde, amanhã e pouco e 

ontem vai para urgência". 

 

 "De nada adianta a melhor ferramenta 

se o marceneiro é amador". 

 

Precisamos ter método que nos ajude a 

executar. 

Segundo - Planejamento 



OS 3 Vilões do Tempo 

Terceiro - Excessos: 

Trabalho; 

Tarefa; 

Informações; 

Ideias; 

Demandas; 

Reuniões; 

e-mails; 

etc. 



O quê realmente traz resultado e 

equilíbrio? 



O Segredo do sucesso é ser bom de 

Geometria: 

Retângulos da Vida 

 

 

 

Trabalho Família $ Tempo 



Quais áreas da minha vida precisa melhorar? 

 

Carreira 

Saúde 

$ 

Idiomas 

Gestão do Tempo 

Qualidade de vida 

Empreendedor 



Metodologia Tríade 

EXECU 

ÇÃO 

IDENTI 

DADE METAS 

PLANEJA 

MENTO 

ORGANI 

ZAÇÃO 



As Esferas da Tríade 

•  Atividades importantes têm prazo 

•  São pessoais, com importância para você  

•  Proporcionam prazer na sua execução 

•  Trazem algum tipo de resultado 

Ex.: Reuniões Focadas ; Clientes ; Planejamento ; Lazer ; Jantar 

IMPORTANTE 

•  Precisam ser executadas imediatamente 

•  Geram estresse 

•  Em geral são imprevistos  

•  Trazem problemas se não executadas 

Ex.: Relatórios ; Reuniões ; Problemas ; Acidentes ; Falhas 

URGENTE 

•  Podem ser urgentes OU importantes aos outros 

•  Excessos, perdas de tempo desnecessários 

•  Estão contra sua plena vontade 

•  Não geram resultados e trazem insatisfação, angústia, decepção 

Ex.: TV, Internet em excesso ; cafezinho ; bate papo ; festas 

CIRCUNS 

TANCIAL 

 



ENCERRAMENTO 


