
EBOOK - DESCUBRA OS 
SEGREDOS DE COMO 

ADMINISTRAR O SEU TEMPO 

ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO – LIFE COACHING 

Coach Sergio Moura 



Introdução 

Cada pessoa possui uma relação específica com o tempo e acredito 
que o tempo é um fator fundamental em nossas vidas, existem fases 
em que sentimos que o tempo está contra nós, é cada vez mais 
difícil encontrar alguém que não se sinta sobrecarregado e exausto. 
Assumimos compromissos em excesso, as vezes de forma 
involuntária, falhamos em dar conta de todo o trabalho que temos a 
fazer, não nos dedicamos à família, saúde e muito menos a nós 
mesmos. Temos a sensação de que 24 horas jamais serão suficientes 
para realizar tudo que desejamos.   

 

A missão desse ebook é trazer uma breve explanação dos segredos 
de como administrar o  seu tempo, levando você caro leitor ao 
controle de sua vida,  pois uma vez que identificamos que somos 
nós que estamos jogando contra o tempo, são nossos 
comportamentos, atitudes e escolhas que influenciam diretamente 
no sucesso ou no insucesso de nossa gestão do tempo e por 
consequência nos resultados em alcançar nossos objetivos de vida, 
tudo isso passa a fazer sentido. 
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Resgate dos seus objetivos 
Antes de partir para uma nova jornada precisamos saber o que esperamos desenvolver e quais 
resultados desejamos conquistar. 

 

Como você se sente hoje em relação aos resultados que vêm apresentando em sua rotina 
diária? 

 

Quais os resultados que você espera atingir após conhecer os segredos para administrar o 
seu tempo de forma efetiva? 

 

Quais são seus obejtivos atuais de vida que você gostaria de realizar e que a falta de 
administração do tempo tem contribuido para a não realização desses objetivos? 

 

De 0 a 100% o quanto você está comprometido em transformar a sua vida? Se for menos que 
100%, o que você pode fazer para que seja possível atingir 100% de comprometimeto? 
 

Inicio da Jornada 
 

Para que seja possível identificar os motivos causadores do insucesso na gestão de sua rotina 
diária, precisamos saber quais são seus objetivos para daqui 1, 3 e 5 anos.  Ah precisa 
mesmo? Sim precisa, pois muitas vezes fazemos escolhas como um novo curso, trabalhos 
extras que nos desviam de nosso foco e nos tomam tempo, de forma desnecessária. 
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. 
Encontre um folha em 
branco e liste todas 
as suas atividades 
pessoais e 
profissionais. 
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ÂNCORAS DO FRACASSO 

 
Assim como temos âncoras de inspiração e motivação que elevam 
nosso estado mental e performance, também temos âncoras que 
nos limitam. Elas podem ser chamadas também de distrações 
diárias que limitam nossos resultados e que muitas vezes nos 
impedem de cumprir nossas metas e objetivos. Alguns 
comportamentos podem ser responsáveis por destruição de 
relacionamentos, carreiras estagnadas, dependência financeira, 
contas atrasadas, rotina diária bagunçada, alimentação e qualidade 
de vida comprometida. 
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Aqui é um espaço reservado 
para alguma imagem ou 

multimídia :D 
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ÂNCORAS DO FRACASSO 

 
Atribua uma nota de 0 a 10: Sendo 0 para fatores de distração que não 
atrapalham você de jeito nenhum e 10 para fatores que mais o atrapalham e 
impedem que suas metas sejam realizadas: 

 

Festas e baladas (  )                                             Jogos na internet (  ) 

Bebida (  )                                                              Filmes e vídeos (  ) 

Whatsapp (  )                                                         Seriados (  ) 

Ligações Telefônicas (  )                                     Jogos de azar (  ) 

Redes Socias (Facebook, insta) (  )                 Maconha (  ) 

Redes ou Sites de Relacionamento (  )          Telenovelas (  ) 

Caso extraconjugal (  )   Preguiça (  ) 

Vitimização (  )                                Insegurança (  ) 

Ressentimento (  )                                     Depressão (  ) 

Só fazer o que dá prazer (  )   Controlar as circunstâncias (  ) 

Esportes e hobbies (  )   Falar da vida de outras pessoas (  ) 

Dedicação à igreja (  )   Superproteção aos filhos (  ) 

Amizades que não agregam (  ) 

Relacionamentos amorosos improdutivos (  )                                                    
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Pense nisso: “O que vale não é o tempo gasto, mas o resultado produzido.” 
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Descubra os segredos de como administrar o seu tempo. 
 

Atividade Categoria Tempo Data 
entrega 

Criticidade 

ler e-mail Pessoal 15 min 17/02 Importante 

Mandar 
proposta 

Profission
al 

1 hr 17/02 Urgente 

Lavar 
roupa 

Família 30min 20/02 Delegável 

Assistir 
novela 

Pessoal 2 hrs Todos 
os dias 

Eliminável 

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Construa a tabela 
conforme o exemplo e 
aplique para todas as 
suas atividades. 
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Hora Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom 

07h 

09h 

12h 

18h 

20h 

22h 

Monte a sua agenda 

 
Para o uso efetivo do tempo você deve atender várias áreas da vida 
de Segunda a Sexta-Feira. Ou seja, você precisa ser pai de segunda a 
sexta. você precisa cuidar da saúde, assim como trabalha de 
segunda a sexta. Por que de segunda a sexta-feira? A experiência 
mostra que quando somos felizes de segunda a sexta-feira, sábado e 
domingo se torna um “plus” ou melhor dizendo a cereja do bolo. 
Quem nunca chegou na segunda feira com aquele sentimento que 
não descansou nada final de semana? E disse caramba já é segunda! 
Desejando não trabalhar amanhã!!!  
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Reflexões e dicas para você elevar a sua performance diária 

1 Você deseja mais tempo, para realizar o quê? 

2 Quanto tempo a mais você precisa? Seja específico consigo mesmo! 

3 O grande desafio de trabalhar com um plano diário é que a maioria das 
pessoas desiste por acreditar que não funciona! 

4 Saiba dizer não. Evite deixar de fazer suas próprias prioridades. 

5 Não desperdice nenhum minuto do seu tempo porque é dele que a vida 
é feita. 

6 Use o e-mail de whatsapp de forma correta. Seja simples e objetivo. 

7 Reserve um tempo para você e para sua família ou amigos, isso vai lhe 
tornar uma pessoa mais tranquila e mais produtiva no seu trabalho. 

8 Tendemos a trabalhar até tarde todo dia, pois temos uma falsa 
percepção que quanto mais tempo trabalhamos, mais geramos valor 
agregado. É necessário reavaliar sempre os resultados. 

9 Focar em resultados permite, mais qualidade de vida, melhores 
resultados financeiros, além de encontrar o equilíbrio entre vida pessoal 
e profissional. 
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WWW.COACHSERGIOMOURA.COM.BR 

 

 
 

www.facebook.com/coachsergiomoura 
 
www.linkedin.com/in/coachsergiomoura  

 

@CoachSergioMoura  

 
contato@ticoaching.com.br 
 
Canal do youtube 
 
41 999196119 

http://www.coachsergiomoura.com.br/
http://www.facebook.com/coachsergiomoura
http://www.linkedin.com/in/coachsergiomoura
http://www.instagram.com/coachsergiomoura
http://www.instagram.com/coachsergiomoura
mailto:contato@ticoaching.com.br
http://www.youtube.com/channel/UC6yqV7QpkPf5E5IVHSVOV8g
http://www.youtube.com/channel/UC6yqV7QpkPf5E5IVHSVOV8g

