


PeopleFirst



Introdução



A razão para uma empresa 
não ter lucro infinito é sempre 
a mesma: existe, pelo menos, 
uma restrição (impeditiva).

E sabemos que ao explorar
as restrições, os resultados
são sempre imediatos
e sonantes.



Se alguém for privado
de respirar, o foco não está
no que comer ou com quem 
socializar. Sim, comer 
e socializar é importante, 
mas diz-se que, de momento, 
a falta de ar é a restrição e, 
como tal, qualquer pequeno 
incremento no fornecimento 
de oxigénio conduzirá
a resultados imediatos
e sonantes.



Também nas empresas é assim: 
qualquer pequena melhoria na 
restrição, conduz a um 
impacto global, imediato e 
sonante. Concorda por isso que 
importa e muito, começar por 
identificar as restrições?

Veremos que as empresas 
que valorizam a solução 
PeopleFirst sabem, de 
antemão, que a sua restrição
está no número e na qualidade
das ordens recebidas.



Na qualidade porque 
não queremos dizer sim
a encomendas de 50 cêntimos. 
No número porque o volume 
não é menos importante. 

Entendamos isto tudo
muito melhor.



PeopleFirst

PARTE I

Da consciência do problema
à direção da solução



Capítulo 1

O que mudar,                
e o que mudar agora?



A solução PeopleFirst
assenta na premissa de que 
a restrição da empresa está 
nas ordens recebidas.

E, se o esforço de trazer essas 
ordens vem da área comercial, 
e o tempo produtivo
da mesma está longe das 8 
horas diárias, então a restrição 
pode ser amplamente 
explorada, se aumentarmos 
esse tempo produtivo. 
Concorda? Se não concorda, 
não precisa ler o resto.



Mas antes de vermos como 
libertar esse tempo produtivo 
na área comercial e o que
a solução PeopleFirst tem 
para nos oferecer, vejamos 
primeiro as consequências 
positivas, no caso de 
alcançarmos esse objetivo.



A produtividade aumenta 
porque ela é igual à margem 
bruta a dividir pelas despesas 
operacionais da empresa: mais 
tempo produtivo dos comerciais 
significa mais vendas, e mais 
vendas implica mais margem 
bruta.

A estabilidade das relações 
aumenta porque a libertação 
de tempo conduz sempre 
a estados de menor stresse.
E já agora, onde prefere 
trabalhar: numa empresa com 
dinheiro ou sem dinheiro?



“É preciso libertar 
tempo produtivo         
à equipa comercial        
e garantir que o mesmo é 
corretamente explorado. 
É esse o propósito da 
PeopleFirst”.



Capítulo 2

Qual o tempo 
produtivo atual?



Tarefas 
produtivas

Tarefas não 
produtivas

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

Apenas 30% 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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produtivo por dia de trabalho

70% do potencial é desaproveitado. 
Porquê isto?

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?”. 

“Sim, sei que os emails
ou as reuniões intermináveis 
não ajudam…



“Precisamos identificar, 
primeiro, o ponto 
de causa para o baixo 
tempo produtivo,
mas apenas se os ganhos 
(potenciais) assim 
justificarem”.



Capítulo 3

Afinal, quanto  
me está a custar
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 
da equipa comercial, é de prever 
que o custo associado seja muito 
significativo.



Consideremos uma empresa que 
fatura 50M€, apresenta um COGS 
de 60% e uma margem líquida de 5%.

Façamos uma análise de 
sensibilidade, ao delta lucro 
líquido, em função dos seguintes 
parâmetros, na área comercial, 
por pessoa:

• Número de horas produtivas
• Número de fogos por dia
• Cada fogo consome apenas 

½ hora de um comercial



Os pontos mostram dois tipos
de cenário (ver próxima página).
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Tipo de cenário
Muito 

conversador
Mais

provável

# horas 
produtivas 3 3

# de fogos/dia 0,2 1

Delta Lucro 
líquido (M€) 0,48 2,38

Variação na
Margem Líquida 15% 67%

Para os ganhos apresentados, 
assume-se que o número de fogos 
por dia passa a zero.



“Nada mau, mesmo”.



Capítulo 4

Os fogos são 
um reflexo da
fraca exploração
da restrição, mas               
o que os origina?



…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.



Sem nos querermos adiantar, 
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 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!”. 

Será possível a existência de um 
único fator responsável pelos 
7 hábitos e que os determina? 
Como seria controlá-los, a partir 
de um único fator? 

A ideia da simplicidade é muito 
tentadora. Por que não então, 
tentar identificar esse fator?



“A falta de eficácia 
potencia a existência 
dos fogos. É por isso 
fundamental entender  
o que dita o nosso nível                      
de (in)eficácia”.



Capítulo 5

O ingrediente-secreto 
da eficácia



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, prefiro continuar                    
a 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.

Não diga já que não, ou que há 

também outros fatores que influenciam 

a eficácia das equipas. Não há. 

Tudo vem do pensamento. É ele que 

processa a informação captada e decide 

como atuar. Mesmo as emoções têm 

que ser processadas e, mais cedo ou 

mais tarde, ganhamos consciência        

do que estamos a sentir.



Temos um consenso? O que é então          

a qualidade do raciocínio?

qualidade do raciocínio
=

lógica

“E a lógica pode ser aprendida,

treinada, e só depende de mim.

Isto é muito reconfortante!”.



Mais e melhor 
lógica.

Mais os 7 
hábitos são 
praticados.

Mais tempo 
produtivo 
libertado.

Mais 
produtividade 
e estabilidade.

Vida com mais 
significado.

Círculo virtuoso agora completo.



RESUMO

PARTE I

Da consciência do problema
à direção da solução



• O tempo produtivo dos 
comerciais é limitado, está 
subaproveitado e condiciona                   
a produtividade e a estabilidade             
da própria empresa.

• Ter apenas 3 horas produtivas 
diárias é um claro sinal de um 
elevado desperdício.

• Os fogos são uma razão primária 
desse elevado desperdício                          
e é preciso eliminá-los.



• As pessoas altamente eficazes 
libertam mais tempo produtivo             
do que as demais, porque          
praticam os 7 hábitos.

• Os 7 hábitos não são inatos na 
maioria de nós, mas podem ser 
praticados a partir da qualidade 
do raciocínio (lógica). Falta 
agora saber como operacionalizar 
essa prática.



PeopleFirst

PARTE II

Da solução
à sua implementação



(em branco 
propositadamente)



Capítulo 8

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


Capítulo 9

Notas finais



A capacidade das suas operações 
não é infinita, especialmente com         
o crescimento das vendas. Haverá 
um momento que será preciso 
libertar essa capacidade
e aí a solução PeopleFirst
não só deve, como precisa ser 
aplicada a outras áreas da empresa.



E já agora, o que pensa ser mais 
difícil, ou o que demora mais tempo 
para ser copiado: uma nova 
tecnologia, ou a forma de pensar das 
pessoas que constituem uma 
empresa?

Então não é óbvio que a solução 
PeopleFirst endereça tanto o curto 
prazo (resolução dos problemas 
reais do dia-a-dia), como também 
o longo prazo (a criação de uma 
decisiva vantagem competitiva, para 
a sua empresa, baseada na qualidade 
do raciocínio)?



Em conclusão, se o conhecimento 
e as ferramentas estão disponíveis, 
então o nível de desempenho que 
procura depende só de si. 

Apenas precisa ter cuidado e não 
deixar que a sua INERCIA seja
a sua pior inimiga.



Liberte tempo produtivo
a si e à sua equipa e faça mais
dinheiro com menos stresse.

Responda ao questionário 
PeopleFirst para se qualificar 
enquanto lead. Envie-nos um 
email com o título: “I’m in!”, 
para:

cliente.primeiro@inercia-mn.com




