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Capítulo I

O que mudar,                
e o que mudar agora?



Se o tempo disponível dos 
gestores é finito e só tem 24h,

e o tempo necessário para 
atender todas as solicitações 
é superior ao disponível,

então,

A VERDADEIRA RESTRIÇÃO

está na quantidade de 
tempo que os gestores podem 
dedicar, aos assuntos que vão 
aparecendo.



qualquer ação que liberte
tempo aos gestores resulta
num impacto muito forte e 
imediato na:

PRODUTIVIDADE da empresa

ESTABILIDADE das relações

Daí que,



A PRODUTIVIDADE aumenta 
porque, enquanto chefe, posso 
ajudar mais e melhor os colegas 
e a empresa;

A ESTABILIDADE aumenta 
porque sou eu que controlo o 
tempo, diminuindo o stresse.



Capítulo II

Qual o meu 
rendimento atual?



Tarefas 
produtivas

Tarefas não 
produtivas

Fonte: https://www.workfront.com/resources/workfront-tei-report

Estudos mostram que apenas 20%                   
do tempo total de um dia de 
trabalho é utilizado em tarefas 
produtivas.

https://www.workfront.com/resources/workfront-tei-report


Fonte: https://hbr.org/2009/10/making-time-off-predictable-and-required
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Apenas 20% do potencial é 
aproveitado (menos de 3 horas/dia)!                      
Para onde vão os restantes 80%?

https://hbr.org/2009/10/making-time-off-predictable-and-required


Demasiados 
emails 

Reuniões  
desnecessárias

Tarefas 
administrativas

…mas serão essas as razões 

primárias para tamanho 
desperdício? 

Sei que os emails ou as reuniões 
intermináveis não ajudam…



Capítulo III

Afinal, quanto me 
custa tudo isto?



“most managers 
claim that more 

than half of their 
time is devoted to

fighting fires”.

Dr. Eli Goldratt

Se os “fogos” contribuem para um 

elevado tempo não produtivo, 

prevejo que o custo associado 

seja muito significativo.



Horas diárias produtivas 

n
º.

 f
o

g
o

s
 e

m
 1

0
 d

ia
s
 (

s
u

b
o

rd
in

a
d

o
)

DEPOIS

CUSTO EM 5 ANOS

Eliminando todos os “fogos”,           

as horas diárias produtivas do 

chefe passam de 3 para 4,5.           

Um aumento de 50%!
número de horas produtivas diárias (do chefe)

n
ú

m
e

ro
 d

e
 f

o
g

o
s
 a

 c
a

d
a

 1
0

 d
ia

s
, 

p
o

r 
s
u

b
o

rd
in

a
d

o

54321

10

8

6

4

2

0

>  

–  

–  

–  

–  

–  

<  0,2

0,2 0,4

0,4 0,8

0,8 1,2

1,2 2,4

2,4 5,0

5,0

M€

Ganho potencial líquido (em 5 anos)

(0, 4.5)

ANTES

(3, 5)



Pressupostos utilizados:

✓ 5 subordinados por chefe;

✓ 1/2 hora de duração de cada “fogo”;

✓ O custo mensal de cada chefe é 

igual ao benefício que este traz para 

a empresa, e igual a 3094€;

✓ 8 chefes no total.

Corolário⚠️

Em 5 anos, é possível que a sua 

empresa já tenha desperdiçado,       

só em “fogos”, mais de 240 mil 

euros líquidos. Até quando, 

perpetuar esta loucura?



Capítulo IV

Em busca da solução 
simples e eficaz.



…mas é um 
facto que as 
pessoas 
altamente 
eficazes 
conseguem 
libertar mais 
tempo do que 
as demais!

Ler livros é fácil! 
Difícil é pô-los em prática.



É por isso que a solução PeopleFirst
põe em prática os 7 hábitos deste 
bestseller da gestão:

1. Ser proativo

2. Começar com o fim em mente

3. Priorizar o que é prioritário

4. Estabelecer relações win-win

5. Entender, antes de querer ser entendido

6. Criar sinergias

7. Melhorar os hábitos anteriores



Sei que a solução passa pelos                       
7 hábitos, mas controlar 7
variáveis é demasiado complexo! 

Qual o único fator que 
determina os 7 hábitos?

Como controlar os 7 hábitos,                    
a partir de um único fator?



Capítulo V

O ingrediente-secreto



Por que razão, duas pessoas do 
mesmo departamento, expostas à 
mesma realidade, têm eficácias
tão distintas?

…e não vale usar ‘desculpas’ como  
as diferenças na motivação, na 

resiliência ou culpabilizar os outros.

É bom que o ingrediente-secreto
esteja sob o meu controlo. De 
contrário, só me resta rogar pragas.



Imagine uma criança e um macaco.

• Ambos de 5 anos e que viveram 
sempre na mesma casa.

• Têm ambos o objetivo de ligar             
um fogão que nunca viram.

• Quem conseguirá fazê-lo                 
mais rapidamente e porquê?



Responda primeiro, de forma muito 
precisa e objetiva, antes de ver       
a resposta!



O ingrediente-secreto é (ou está)               

na qualidade do raciocínio.

qualidade do raciocínio = lógica.

E a lógica pode ser aprendida

e treinada, e só depende de mim! 

Isto é muito reconfortante!



Eis o círculo virtuoso agora completo:

Melhor a lógica…

mais os 7 hábitos são praticados,

mais tempo libertado,

mais produtividade e estabilidade,

mais significado.

Ponto.



RESUMO – PARTE I

Da consciência do 
problema, à direção 
da solução.



• O meu tempo é limitado e existem 
várias solicitações às quais não 
consigo dar resposta;

• Não me chega ter 3 horas produtivas 
por dia – tenho de eliminar tarefas 
não produtivas;

• Os “fogos” ocupam metade do meu 
tempo, e apresentam um grande 
custo. Posso começar por aqui!    
Mas como?



• As pessoas de elevado desempenho 
libertam mais tempo do que as 
demais, porque praticam os 7 
hábitos.

• Se os 7 hábitos não são inatos em 
mim, sei que ainda os posso praticar 
se treinar a minha qualidade de 
raciocínio. 

• Sim, não é possível resolver 
problemas e libertar tempo, sem         
a ajuda da lógica. Mas como 
operacionalizar isto?



Capítulo VI

Implementação           
da solução



2.1 Aplicar uma delegação 
de poderes que funciona

2.2 Fechar temas        
difíceis de fechar

2.3  Capitalizar                 
as novas ideias

1. Libertar 
tempo à gestão

• Começar com o fim em mente
• Priorizar o que é prioritário

• Entender, antes de ser entendido
• Criar sinergias

• Estabelecer relações win-win
• Criar sinergias

Os 7 hábitos das pessoas altamente 
eficazes são postos em prática, a partir 
dos blocos de trabalho 2.1 a 2.3.



• Os PAR são eventos de dois dias a 
tempo inteiro, onde se trabalham e 
resolvem problemas reais;

• Têm sempre uma componente                   
de formação, treino e consultoria;

• Estão profissionalmente          
documentados, para que o risco                   
de insucesso seja mínimo;

Cada bloco é executado a partir                      
dos Pilotos de Aceleração Rápida –
PAR:



As reuniões de acompanhamento:

• São reuniões de coaching e de  
follow-up aos PAR;

• Acontecem ao longo de toda a 
implementação;

• Servem para solidificar os 
assuntos abordados nos PAR e 
fechar eventuais pontas soltas.



MACRO 
ATIVIDADES

SEMANA 
1

SEMANA 
3

SEMANA 
6

SEMANA  
9

Definição dos 
meios de suporte 
à iniciativa

Realização           
dos PAR

Reuniões de 
Acompanhamento

• A sequência de implementação        
é um modelo testado e 
comprovado.

CRONOGRAMA



Capítulo VII

Uma aplicação real  
(de 1 dos 3 pilares da solução)



- Pai, deixa-me ir à festa com 

os meus amigos. 

- Nem pensar. Tens que 

estudar para o exame de 5f!

-Oh, mas já estudei tudo, não 

há problema, vá lá!

1

Diálogo de um pai e uma filha:

Que grande fogo.                                       
Como endereçá-lo eficazmente?



NECESSIDADES

D’. A minha 
filha

vai à festa.

AÇÕES

C. Garantir 
que a filha  
se diverte.

OBJETIVO

B. Garantir            
a segurança        

da filha.

A. Ser um  
bom pai.

D. A minha 
filha não vai 

à festa.

Por exemplo, para ter B. é preciso 
fazer D. A lógica faz-se por setas.

2

Cada um quer garantir as suas 
necessidades. A satisfação de cada 
uma pressupõe sempre uma ação.



O problema está corretamente 
descrito porque encontra-se em 
forma de conflito: não é possível ter  
D e D’ em simultâneo.

Isto impede de se ter B e D ao mesmo 
tempo, o que impossibilita o pai de 
ser visto como um bom pai!

Em qualquer conflito existe sempre
um ou mais pressupostos que são ou 
falsos ou falseáveis. Precisamos 
encontrar esse pressuposto, 
escondido em uma das cinco setas.



B. Garantir            
a segurança        

da filha.

D. A minha 
filha não vai 

à festa.

PRESSUPOSTO DESAFIADO

Porque a festa acaba tarde e não quero 

que apanhe um táxi sozinha, àquela hora.

3

Será esta justificação                
inteiramente verdade?

Se sim, poderemos falseá-la?



4

Possíveis soluções

Vai à festa e:

• Regressa a horas ‘decentes’?

• O pai vai buscá-la?

• O pai da amiga faz de táxi das amigas?

• A filha convida uma amiga para dormir em 

casa e vêm as duas de uber.

Qualquer uma das alternativas tem           
o potencial para eliminar o conflito 
porque rebate a lógica do pressuposto.



POSSÍVEL DIREÇÃO 
DA SOLUÇÃO

O pai da 
amiga faz de 
táxi ao grupo 
de amigas.

NECESSIDADES

C. Garantir 
que a filha 
se diverte.

OBJETIVO

B. Garantir            
a segurança        

da filha.

A. Ser um 
bom pai.

5

Por exemplo, o pai não quer que ela 
regresse sozinha. Então, se vier 
acompanhada, o pressuposto inicial 
deixa de ser verdadeiro.



Ter um mecanismo que identifica            
e extingue fogos é um verdadeiro 
poupador de tempo porque os 
problemas são eficazmente 
endereçados.

Qualquer desalinhamento entre 
responsabilidade e autoridade 
conduz a um maior stresse e a um 
maior consumo do tempo das 
chefias.

Use a lógica como bússola para 
descobrir soluções.



Capítulo VIII

VLOG sobre                 
a PeopleFirst



Descrição de um fogo Extinção do fogo

A importância                
da PeopleFirst

PeopleFirst em 
poucos minutos

bit.ly/3NX3ZuB https://bit.ly/3KAr7Nd

https://bit.ly/3JvQcHE https://bit.ly/3usRsan

https://bit.ly/3NX3ZuB
https://bit.ly/3KAr7Nd
https://bit.ly/3JvQcHE
https://bit.ly/3usRsan


RESUMO – PARTE II

Da direção da solução 
à sua implementação.



• Os três pilares da solução 
PeopleFirst , todos assentes numa 
lógica poderosa, têm por objetivo 
libertar tempo à gestão. 
Trabalhamos:

• Uma correta delegação de poderes 
(eliminando-se muitos dos fogos 
existentes).

• O fecho de temas difíceis de fechar.

• A capitalização de novas ideias.



• A implementação é feita a partir de 
Pilotos de Aceleração Rápida: um 
por cada pilar.

• Cada PAR tem uma duração de 2 
dias a tempo inteiro, e onde se 
trabalham problemas reais que são 
grandes consumidores de tempo. 

• As reuniões de acompanhamento 
servem para solidificar o treino e 
eliminar qualquer ponta solta.



Liberte tempo a si e à sua equipa!

Reserve 25 minutos da sua 
semana e fale connosco 
(via zoom)

OU

Receba mais informações 
sobre este assunto!




