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Mais Tempo Mais Dinheiro 
Autor: Gustavo Cerbasi e Christian Barbosa ISBN: 9788578600501 

 
O problema não é a quantidade de tempo ou dinheiro. É como se utilizam esses recursos. 
 
Ciclos Pessoais: Formas que escolhemos para viver, conduzir nossas escolhas e obter resultados 
pessoais. 
 
Ciclo da Frustração 
Sensação de estar sempre ocupado, sempre correndo, sempre precisando de mais dinheiro. 
Características: 

• Dificuldade em definir o que é importante, definir metas. 
• Falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional 
• Procrastinação 
• Excesso de urgências ou atividades sem importância que tomam o tempo 
• Dificuldade em planejar as atividades futuras 
• Dificuldade de tomar decisões 
• Inveja e revolta com sua situação e a dos outros 

 
Ciclo da sobrevivência 
Sensação de estar em uma esteira elétrica: cumpre o objetivo, se cansa, mas não chega a lugar 
algum. 
Características: 

• Dificuldade em definir o que é importante 
• Resignação 
• Não acumular riquezas 
• Resistência a mudanças 
• Auto satisfação 
• Falta de planos 

 
Ciclo da prosperidade 
Espiral ascendente de conquistas 
Características: 

• Foco nas coisas importantes 
• Facilidade de tomar decisões 
• Equilíbrio entre vida pessoal e profissional 
• Dinheiro utilizado de forma consciente 
• Aumento de patrimônio 
• Urgências são controladas e poucas 
• Desejo por novos desafios 

 
 
Quanto mais conhecemos os fatores que influenciam nossas escolhas, sejam sociais ou psicológicos, 
maiores nossas chances de derrubar essas barreiras. 
 
Necessário criar regras e segui-las. Regras, disciplina e perseverança criam qualquer transformação. 
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Fatores que influenciam nossas escolhas: 
• Vícios sociais:  

o DNA social. Hábitos e costumes de massa 
• Fator escolha: 

o Escolhemos ter a vida que temos atualmente. 
o Todas as decisões tomadas que levaram a sua atual situação foram tomadas por você 

mesmo. 
o MUDE suas decisões, por mais desconfortável que isto seja. 

• Zona de conforto: 
o Saia dela. Experimente coisas novas 
o Coloque-se a prova. 
o Não volte a velhos limites. 

• Falta de conhecimento: 
o O pior ignorante é aquele que prefere ficar na mediocridade em vez de buscar aquilo 

que não sabe. 
 
 
Importante 

• Atividades que resultam em benefícios com prazos determinados. 
Urgência 

• Atividades importantes que estouraram o prazo ou estão com prazo apertado. 
Circunstâncias 

• Atividades que não trazem retorno. Desperdiçam tempo. 
 
Não existe atividade urgente e importante ao mesmo tempo. 
Pelo menos 65% de sua agenda devem ser importantes. 
 
Passado 

• Já foi. Aprenda com ele. 
Presente 

• É ação sem evolução. 
Futuro 

• É sonho. 
 
Presente+Futuro 

• Evolução. Dar sentido e ações ao seu tempo para realizar seus sonhos. 
 
 
Advogado do diabo: 

• Porque quero isso? 
• Porque estou fazendo isto? 
• Qual o propósito? 
• Em que isso vai me realizar? 
• Que benefícios isso irá me trazer? 

 
 
Métodos 
Temos métodos para tudo. Métodos podem ser alterados, incluídos ou excluídos de nossas vidas. 
Ter mais tempo e dinheiro é uma questão de aplicar os métodos corretos. 
 
Método transformador: 
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• Descubra o que é importante 
o Cada pessoa e somente ela sabe ou tem condições de saber o que lhe é importante 

• Pare com o que não traz retorno 
o Crie uma lista de coisas que PRECISA e VAI parar de fazer. Sejam coisas que 

consumam tempo ou dinheiro e não trazem retorno algum. 
o Pergunte sempre: Essa atividade é importante e trará resultados para nossa vida? 
o Seja seu próprio advogado do diabo. 

• Planeje o equilíbrio 
o Liste seus principais papeis (profissional, filho, amigo, irmão, marido,...) e atribua, de 

forma plausível, percentuais de tempo como gostaria que fossem distribuídos. 
o Não se esqueça do tempo dedicado ao EU.  

§ A pessoa mais importante da sua vida é VOCÊ. Não a descarte. Deve sempre 
vir em primeiro plano. 

§ Se você não estiver bem, não vai conseguir fazer nada direito. 
§ Agende uma reunião consigo mesmo pelo menos uma vez por mês. 
§ Agende um horário para você. Seja para jogar bola, um happy hour, um 

cinema, ou simplesmente ficar sozinho em algum lugar. 
• Melhore sua qualidade de consumo 

o Gastando mais do que ganha ou gastando tudo em itens que não agregam o valor 
que você gostaria, mas resiste em acreditar nisto. 

o O erro está na má escolha dos grandes consumos e não no cafezinho. 
o Eliminar o habito de comprar a prazo. 

 
 
Tenha metas registradas 
Estude-as para identificar formas eficientes de alcançar. 
 
Fatores comuns para não cumprir metas: 

• Falta de relevância: 
o Começar as coisas sem sentido ou sem importância. Faz que geralmente desistamos. 
o Encontre sentido para suas metas com a razão e o coração 

• Falta de foco: 
o Definido a relevância, selecione as metas mais importantes para se focar 

mensalmente. 
o Quem quer tudo PODE. Desde que foque uma coisa por vez. 
o Falta de foco da preguiça. 

• Auto sabotagem: 
o O que não se vê e não se mede, não pode ser gerenciado. 
o Planeje suas metas. 

 
Plano de ação: 

• Tarefas e compromissos que devem ser colocados em sua agenda. 
• Para atingir as metas o plano de ação deve ter tarefas com datas e responsáveis. 

 
 
Planejamento 

• Não confie na memória. Utilize ferramentas. Memória vazia também torna o cérebro mais 
criativo. 

• Planejamento diminui e muito a quantidade de urgências que surgem. 
 
Se planejar de forma eficiente: 
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• Definir que é importante? 
• Dimensionar 

 
Planejamento anual: 

• Definir metas e estratégias do ano. 
 
Planejamento mensal: 

• Estratégias anuais se transformam em ações. 
• Acompanhamento e revisão/correção das estratégias. 

o Revise as metas de consumo.  
o Ajuste e planeje as próximas. 
o Foque os gastos no importante. 

 
Planejamento semanal: 

• Chave para gestão do tempo 
• Listas diárias levam a urgências. Tarde demais para evitar problemas. 
• Planejar sempre pelo menos três dias à frente. O ideal é a semana toda. 
• Dar prazos para cada tarefa 
• Deixar 30% do dia para imprevistos e criatividade. 

 
 
 
Falta de dinheiro 
Como sair? 

• Declare guerra contra hábitos ruins. 
• Classifique suas prioridades financeiras das mais caras (juros mais altos) para os menores 

o Faça esforço e foque para quitar as mais caras primeiro. 
• Classifique seus gastos mensais/anuais: 

o Lazer  
o Investimentos 
o Burocracia (moradia, transporte, alimentação...) 

 
O certo deveria ser o menor percentual para itens burocráticos. Deve se adequar o padrão de vida 
para isto (Casa menor, carro mais barato, etc.) 
 
 
 
Estratégias para evitar o networking improdutivo: 

• Aplique pareto. 
o 20% do networking geram 80% do resultado. 
o Seja seletivo 
o Use redes sociais 
o Defina objetivos 
o Agende com inteligência 
o Aprenda a dizer não 

 
 
 
Dicas para ter mais tempo 

• Automatize 
• Organize 
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• Reconheça suas distrações 
• Micro x Macro gerenciamento 

o Macro: visão geral da estratégia, metas e indicadores 
o Micro: cuida dos detalhes da tarefa e do passo a passo. 

• Fazer pausas para coisas que você gosta 
o Isso renova as baterias. 
o Nunca fazer multitarefa. Isso não existe. 

• Descubra seu ponto produtivo 
o Seu corpo tem um ritmo natural de funcionamento com altos e baixos. 
o Priorize tarefas de maior complexidade para pontos do dia de maior energia. 

• Delegar corretamente 
o Delegue tudo o que puder. 
o Transfira todos os detalhes que tem em mente para a pessoa.  
o Quanto mais detalhes mais a chance da tarefa sair correta. 
o Delegue com antecedência 

• Diga pelo menos um não por dia. 
• Aplique a colaboração 

o Utilize-se de ferramentas como e-mail, skype, fóruns para avaliar e colaborar com a 
equipe de forma mais assertiva. 

• Priorize tarefas diárias 
o Primeiro o urgente depois o importante 

 
 
 
Dicas para ter mais dinheiro 

• Gaste sempre 
o Vá as compras com freqüência e com orçamento definido para satisfazer seu 

psicológico. 
o Quanto mais satisfeito menos recorrerá às compras fúteis. 

• SER em vez de ter 
o Não caia na cilada do “STATUS” social. 

• Faça o dinheiro trabalhar para você / Crie renda passiva 
o Economize parte do salário e estude investimentos para aplicar esse dinheiro. 
o Deixe o dinheiro e os juros compostos trabalharem para você 

• Invista no aumento de renda 
o Faça cursos e atividades que irão trazer resultado para garantir um emprego melhor 

e uma renda maior. 
o Mesmo que para isto sejam necessários alguns meses sem economizar dinheiro. 

• Gaste menos sem consumir menos 
o Aproveite promoções, baixa estação, queimas de estoque. Fique de olho no 

calendário. 
• Esteja na moda, mas sem modismos. 

o Não é necessário tem o último lançamento de celular ou o carro com as linhas mais 
novas. 

• Tenha múltiplas fontes de renda 
o Escreva para jornais, revistas. De aula. Tenha um blog com renda de anúncios, etc. 
o Quanto mais fontes de renda você tiver mais se liberta. 
o Mais liberdade gera mais criatividade para explorar outros investimentos sem medo 
o Mais criatividade e menos dependência mais oportunidades aparecem 

• Pague menos imposto 
o NUNCA sonegue ou deixe de pagar. 
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o Aproveite os benefícios fiscais. Utilize-se da elisão fiscal. 
o Estude as regras do imposto de renda. 

• Automatize seu plano 
o Contrate consultores pessoais. 
o Às vezes o custo da conveniência pode não ser tão caro e lhe deixar com mais tempo 

livre para criatividade e novos negócios. 
 
 
Melhor investimento não é aquele que rende mais. É aquele que conduz ao objetivo de forma segura 
e previsível. 
 
Tenha paixão e desfrute com gosto das conquistas que mais tempo e mais dinheiro trará para sua 
vida. Sem isto não valerá muita coisa. Viva com paixão. 

http://parucker.wordpress.com

