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O ALVOS DO TEMPO 
RESULTADOS PROFISSIONAIS E PESSOAIS 

 
 

 
 
 
REDIRECIONANDO O FOCO DO SEU TEMPO... 
 
Escreva abaixo todas as coisas típicas que fez na última semana (ou em uma semana típica sua) 
que se enquadrem embaixo de cada dimensão e defina o número de horas estimadas que se 
dedicou a cada uma delas. 
 
PERGUNTA INCIAL... 
O que faria se tivesse algumas horas livre a mais por semana? O que faria se ganhasse algumas 
horas extras para investir em você? 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Quanto tempo isto de custaria a mais na semana? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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(        ) DIMENSÃO DA DISTRAÇÃO 

 
O que você faz para escapar? O que faz para se distrair quando está estressado? Por quanto 
tempo? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

(        ) DIMENSÃO DA DESILUSÃO 

 
Quais são as coisas que faz e que mais tarde se sente frustrado por tê-los feito? Ou seja, ainda 
que houvessem coisas mais importantes você achava que tinha que fazê-las pois pareciam 
urgentes no momento (ex: demandas de outras pessoas). Por quanto tempo? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

(         ) DIMENSÃO DA DEMANDA 

 
Escreva coisas que você precisou fazer imediatamente e também eram muito importantes? 
Por quanto tempo? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

(          ) DIMENSÃO DA REALIZAÇÃO 

 
Quais foram as coisas que você não tinha que fazer nesta semana, mas escolheu fazê-las por 
que sabia serem importantes? Quais são as coisas que não tinham deadline mas consciente 
decidiu investir nelas? Por quanto tempo? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
PREPARAÇÃO PARA AGENDA EXTRAORDINÁRIA 
Dedica-se ao que faz de melhor. Consiga outras pessoas para fazer o resto! 
 
CONCLUSÃO 1 - A maioria das pessoas são pegas sobrevivendo a rotina ao invés de viverem 
segundo seu design. Pessoas estressadas vivem geralmente menos do que 25% do tempo 
delas na Zona de Realização (Fazendo coisas importantes, mas não urgentes) e pensam a 
maior parte do tempo na Dimensão da Demanda (Vício do Urgente). 
 
CONCLUSÃO 2 - Se deseja sentir-se realizado e conquistar outros patamares em sua vida, você 
precisa dedicar de 40-70% do seu tempo na Zona de Realização. 
 
 
 


