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Isenção de Responsabilidade 

O e-book “7 Razões para Trabalhar com Aquilo que 

Gosta’’, não possui qualquer controle, vínculo ou 

responsabilidade com relação aos endereços ou informações 

de terceiros veiculadas. Em vista disso, o usuário, fica ciente 

que este guia, não declara nem garante a exatidão ou 

confiabilidade de quaisquer informações, conteúdos ou 

propagandas contidas. Embora os desenvolvedores do e-book 

empreguem seus melhores esforços, considerando a 

vulnerabilidade dos sistemas informáticos, e o constante 

avanço da tecnologia de invasões, não se responsabiliza por 

atos de terceiros que logrem êxito em coletar ou utilizar, por 

quaisquer meios, dados cadastrais e informações 

disponibilizadas pelo usuário do e-book. Assim como não 

garante que todos as técnicas e métodos listados nesse guia 

irão se adequar as suas situações. Dessa forma, as 

informações que aqui estão contidas devem ser adaptadas 

pelo seu usuário. 
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Direitos Autorais 

Os direitos de todos os textos contidos neste livro 

eletrônico são reservados a seu autor estando protegido por 

leis de direitos autorais. Qualquer tipo de violação dos 

direitos autorais, estarão sujeitas as ações legais. 
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Introdução 

Fico muito feliz em saber que você fez o download deste 

e-book e que  está disposto(a) a descobrir quais são as “7 

Razões para Trabalhar com Aquilo que Gosta”. Essas razões 

foram as que mais me motivaram a transformar a minha vida 

através da mudança de profissão quando deixei de ser 

analista de sistemas/suporte e passei a trabalhar como Inner 

Dev. 

 Uma pessoa que está feliz com sua vida profissional vive 

um dia de cada vez, vive intensamente o presente e planeja o 

futuro para ter novas conquistas e sucesso pessoal e 

profissional. Trabalha sem sentir o tempo passar. 

 Quando se faz aquilo que gosta é como se o Universo 

conspirasse a favor. As coisas ficam mais claras e as 

oportunidades e ideias aparecem. 

  Uma pessoa que não está satisfeita profissionalmente 

vive um mês de cada vez, trabalha pensando em chegar logo o 

fim de semana, o dia do pagamento e não vê a hora de chegar 

as tão esperadas férias. Quando percebe já é Páscoa, Natal, 

Ano Novo. Quando chega o fim do domingo e ouve a vinheta 

do Fantástico pensa na segunda-feira como mais uma semana 

que começará sem muitas perspectivas. 
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 Uma das formas de saber se uma pessoa está satisfeita 

profissionalmente é observando seu nível de 

autoconhecimento e o quanto seus valores e comportamentos 

são congruentes com a vida que ela tem. Os resultados obtidos 

serão fruto da repetição desses comportamentos, que, muitas 

vezes, a faz permanecer no mesmo emprego durante décadas. 

No capítulo 1 – Sentir Mais Motivação para Trabalhar - 

você vai descobrir porque a motivação é importante e como 

ela influencia no ambiente de trabalho.   

No capítulo 2 – Estar Alinhado ao Propósito de Vida – 

explicarei porque o propósito de vida é tão importante na vida 

das pessoas e como ele influencia no dia a dia de trabalho 

delas. 

No capítulo 3 – Sentir a Felicidade de Longa Duração – 

você vai descobrir o que é e como conquistar a felicidade de 

longa duração.  

No capítulo 4 – Melhorar Qualidade de Vida – relatarei 

sobre a importância de ter qualidade de vida e como ela 

influencia a vida pessoal e profissional.  

No capítulo 5 – Ser Mais Produtivo no Trabalho – você 

vai descobrir porque gostar do que faz no trabalho influencia 

tanto na  produtividade. 
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No capítulo 6 – Utilizar o Tempo com Qualidade – 

explicarei porque focar no que é importante na vida traz mais 

satisfação pessoal e profissional. 

No capítulo 7  - Equilibrar Vida Pessoal e Profissional – 

explicarei como e porque o equilíbrio entre vida pessoal e 

profissional traz mais felicidade e prosperidade. 
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Capítulo 1 - Sentir Mais Motivação para 

Trabalhar 

 Motivação é um determinado esforço que uma pessoa 

emprega para alcançar um objetivo e está condicionada a  um 

determinado grau de ansiedade, que pode ser positivo ou 

negativo. Ansiedade é o excesso de futuro. Depressão é o 

excesso de passado. Quando uma pessoa vive no passado e/ou 

no futuro, vive no mundo das hipóteses: se tivesse feito, se 

tivesse falado tal coisa com tal pessoa. Ela está gastando seu 

tempo com pensamentos sem importância e que não levam a 

objetivo algum, além de proporcionar um grande desconforto 

emocional. Quando vivemos o presente e o “aqui e agora” 

focamos no planejamento pessoal e não no planejamento do 

tempo, pois o tempo não muda, 1 dia tem 24 horas, 1 hora tem 

60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Não temos controle 

sobre o relógio e sim sobre o tempo que gastamos em cada 

atividade que executamos. 

“O tempo que importa é o hoje  

alinhado com o que você quer amanhã. 

O passado já foi, o futuro não chegou ainda.” 

Christian Barbosa 
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A motivação é um fenômeno que não acontece do mesmo 

jeito em várias pessoas, não existe padrão nem regra. Por isso, 

não podemos tratar a motivação da mesma forma para todas 

as pessoas.. Medimos o comportamento motivado através de 

ações, sendo elas internas ou externas que influenciam na 

escolha das atitudes e do ambiente. 

Maslow (vide FIGURA-01), quando criou a pirâmide das 

necessidades do ser humano, acreditava que as necessidades 

não satisfeitas são os motivadores principais do 

comportamento humano, havendo precedência das 

necessidades mais básicas sobre as elevadas.  

Somente quando um nível inferior de necessidades está 

satisfeito é que o nível imediatamente mais elevado surge no 

comportamento da pessoa. Exemplificando: se uma pessoa 

tem sua necessidade de “Fisiologia” satisfeita ela deixa de ser 

motivadora e dá oportunidade para um nível mais elevado 

que é a “Segurança”. Quando a necessidade de “Segurança” é 

satisfeita ela deixa de ser motivadora e dá a oportunidade 

para o nível “Amor/Relacionamento” e assim sucessivamente.  
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FIGURA 01 - Pirâmide de Maslow.  
Fonte: www.exame.abril.com.br 

 
Quando as necessidades de “Realização Pessoal” 

(necessidades de autorrealização, necessidades de grandes 

desafios, criatividade, explorar suas potencialidades, 

crescimento pessoal) são satisfeitas, a pessoa se sente mais 

motivada e consequentemente sente prazer em trabalhar, tem 

qualidade de vida, consegue equilibrar vida pessoal e 

profissional, entrega um trabalho com mais qualidade, tem 

mais equilíbrio emocional e produtividade, não sente o tempo 

passar quando está trabalhando. 

E você pode estar se perguntando...como conseguir 

chegar na realização pessoal? Uma das formas é investir no 

autoconhecimento e no autodesenvolvimento, viver o 

presente, planejar e agir de acordo com seus objetivos 

http://www.exame.abril.com.br/
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pessoais, valores e propósito de vida (assunto a ser abordado 

no próximo capítulo). 
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Capítulo 2 – Estar Alinhado ao Propósito de 

Vida 

 Se você tem clareza do seu propósito de vida, sabe onde 

quer chegar, sabe qual objetivo de estar neste mundo, você 

saberá onde quer estar, ser e fazer nos próximos anos.  

Diálogo entre Alice e o Gato no livro “Alice no País das 

Maravilhas” do escritor Lewis Caroll: 

"– Você poderia me dizer, por favor, por qual caminho eu 

consigo sair daqui? – disse Alice 

– Isso depende bastante de onde você vai querer chegar - disse 

o Gato. 

– Não me importa muito onde - respondeu Alice. 

– Então não importa que caminho seguir - disse o Gato." 

  “Nenhum vento sopra a favor de 

 quem não sabe pra onde ir.” 

Sêneca 

Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho 

serve porque você não está indo a lugar algum.  

Lembre-se que você é o protagonista da sua vida e só 

você sabe qual é, como, onde, com quem e quando quer 

chegar ao seu propósito de vida. Se você ainda não sabe, 
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convido você a refletir sobre isso a partir de agora e a 

responder as seguintes perguntas: 

 Quando criança, que tipo de brincadeira despertava mais 

seu interesse? Quais foram seus aprendizados? 

 Quem você mais admirava quando criança? Por qual 

motivo? 

 O que você gosta de fazer e faria gratuitamente? 

 Se pudesse voltar no tempo, o que faria de diferente? E o 

que faria se tivesse nova oportunidade? 

Quando você responde essas perguntas você estará 

começando a descobrir qual seu propósito de vida e o que lhe 

faz levantar da cama todas as manhãs.  

Tendo valores, propósito, comportamentos, hábitos e 

atitudes congruentes e alinhados fica mais fácil estabecer 

objetivos de vida de forma mais clara para que seja possível 

alcançá-los. Quando eu era analista de sistemas/suporte eu 

sabia que meu trabalho não estava alinhado com meu objetivo 

principal de vida que é “acompanhar pessoas  para que elas 

descubram o que realmente gostam de fazer e assim serem mais 

felizes e realizadas com o seu trabalho”. Aliás, eu nem sabia 

que meu propósito de vida era esse. Descobri somente em 

2013 quando fiz um processo de coaching em Santos (cidade 

que escolhi para viver em 1996).  
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Quando uma pessoa tem seu propósito de vida definido 

ela  sentirá a felicidade de longa duração, assunto a ser 

abordado no próximo capítulo. 
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Capítulo 3 – Sentir a Felicidade de Longa 

Duração 

A Psicologia Positiva estuda as emoções positivas 

(felicidade e prazer) ao contrário da psicologia tradicional que 

foca no estudo e tratamento de distúrbios como depressão e 

ansiedade.  

A Psicologia Positiva busca comprender a ciência e a 

anatomia da felicidade, do otimismo e do altruísmo. Nesta 

visão, uma vida plena inclui:  

 Satisfação: viver com alegria, felicidade e prazer. Ter 

emoções positivas.  

 Engajamento: Viver o melhor de si. Usar as próprias 

forças e virtudes do caráter.  

 Sentido: Encontrar um sentido na vida (Missão, Visão 

e Valores) 

 Relacionamentos: Ter relacionamentos saudáveis, 

com vinculo e apoio múltiplo. 

“Uma vida plena inclui:  

Satisfação, Engajamento, Sentido e Relacionamentos” 

José Roberto Marques 
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Martin Seligman, considerado por muitos o pai da 

Psicologia Positiva, descreve três tipos de felicidade: 

A Vida Agradável: consiste em encontrar a felicidade no 

mundo exterior, a partir de sensações e emoções positivas. 

Trata-se de prazeres de curta duração e dependentes das 

circunstâncias externas como, por exemplo: sair para fazer 

comprar, saborear uma comida. Proporciona a sensação do 

TER. Possivelmente fundamentada em sensações superficiais. 

Seu poder acaba na medida em que se quer ter mais como por 

exemplo: comprar um carro novo e depois de  3 meses se 

acostumar com ele como se fosse uma carro comprado a anos. 

Após um tempo esta felicidade é perdida e o desejo de ter 

outro carro aumenta. Criando-se assim um círculo vicioso. 

A Vida com Comprometimento (Engajamento): 

consiste em encontrar a felicidade a partir de condições 

interiores colocando em jogo as forças pessoais e podem 

envolver prazer ou dor, mas são gratificantes. Proporcionam a 

sensação de FAZER, como por exemplo: tocar um instrumento 

musical, praticar um esporte ou uma atividade física, manter 

uma conversa interessante com alguém. É considerada a 

felicidade de média duração. 

A Vida com Significado: faz com que uma pessoa tenha 

uma motivação profunda que dá sentido a sua vida. Envolve a 

aplicação de forças pessoais de conhecimento, bondade, 
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família, comunidade, política, justiça e ideal espiritual. 

Considerada uma felicidade de longa duração em que o bem-

estar tem maior permanência, como por exemplo: exercer 

uma profissão que faz com que a pessoa sinta o prazer de 

ajudar o próximo, trabalhar voluntariamente em alguma 

associação, escola, ONG, usar o tempo livre com a família e 

amigos, praticar ações que preencham de significado a vida 

pessoal e social. Esta felicidade proporciona a sensação de 

SER, pois representa uma expansão da consciência e não 

apenas a aceitação do outro, mas a integração com ele. 

 “Escolha um trabalho que você ame e não terás que  

trabalhar um único dia em sua vida.” 

Confúcio 

Quando uma pessoa trabalha naquilo que gosta, ela 

provavelmente sentirá a felicidade de longa duração, pois 

estará fazendo algo que realmente faz sentido na vida e estará 

alinhada ao seu propósito de vida. 
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Capítulo 4 - Melhorar Qualidade de Vida  

Novas tecnologias e metodologias exigem mais do 

profissional e provocam estresse. Em consequência do ritmo 

forte de trabalho, a preocupação com a Qualidade de Vida 

passou a ser uma necessidade para o profissional. O estresse é 

uma resposta do corpo à pressão. Ele aparece quando o 

organismo responde com o corpo, com a mente e com o 

coração às condições inadequadas de vida de forma muito 

intensa. Entender as dimensões do bem-estar, principalmente 

no aspecto psicossocial, e suas implicações e desempenho no 

trabalho é ainda algo que precisa ser alcançado. 

Segundo Daniel Goleman, a Inteligência Emocional é o 

fator mais importante para o sucesso ou insucesso dos 

indivíduos e é classificada em cinco capacidades: 

 “Autoconhecimento emocional” - que  propõe 

reconhecer as próprias emoções e sentimentos, quando 

estes ocorrem; 

 “Controle emocional” - que tem como objetivo lidar com 

os próprios sentimentos, ligando-os a cada vivencia; 

 “Automotivação” - que conduz as emoções em prol de 

um objetivo ou realização pessoal; 

 Reconhecimento de emoções em outras pessoas”; 
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 “Habilidade em relacionamentos interpessoais” - que se 

refere às interações com outros indivíduos empregando 

competências sociais. 

Se eu perguntar para 100 pessoas: O que é Qualidade de 

Vida para você? Com certeza obterei 100 respostas diferentes, 

pois cada indivíduo tem uma percepção diferente sobre bem-

estar e felicidade. Obterei respostas como: ter saúde física e 

mental, ter relacionamentos saudáveis, ter equilíbrio entre 

vida pessoal e profissional, ter realização pessoal e 

profissional, ter tempo livre para ficar com amigos e 

familiares, ter tempo e disposição para praticar uma atividade 

física regularmente, ter liberdade e autonomia para fazer o 

que quiser na hora que quiser.  

Observe que trabalhar com aquilo que gosta proporciona 

prazer e está diretamente ligado à qualidade de vida. Cabe a 

cada um descobrir qual é a resposta e partir em busca dela 

com determinação, planejamento  e comprometimento. 
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Capítulo 5 – Ser Mais Produtivo no Trabalho 

A produtividade é o resultado daquilo que se produz, do 

que é rentável.  É a relação entre os recursos e os meios 

utilizados e a produção final. É o resultado da capacidade de 

produzir, de gerar um produto.  

Quando você não faz o que realmente gosta  e não sente 

prazer no que faz, na maioria das vezes, tem a sensação de 

que não está sendo produtivo, pois não está entregando algo 

de valor a sua vida.  

Se você não está feliz na sua vida profissional você pode 

procrastinar atividades no trabalho que podem ser 

importantes para a empresa que você trabalha ou, se for 

autônomo, provocar prejuízos financeiros a sua própria 

empresa.  

Muitas empresas desligam funcionários por estarem com 

baixa produtividade e baixa performance, por não estarem 

contribuindo com o desenvolvimento financeiro 

organizacional.   

 Quando você trabalha com aquilo que realmente gosta, 

você acorda de manhã com mais disposição, entrega um 

trabalho com mais qualidade, se empenha e não sente o 

tempo passar, pois você está dedicando o seu precioso tempo 

com aquilo que escolheu para sua vida. 
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Capítulo 6 - Utilizar o Tempo com Qualidade 

  O tempo passa rápido demais e não percebemos porque 

isso acontece. Esta sensação existe porque utilizamos o tempo 

de forma imprópria, pois costumamos utilizar o tempo com 

atividades e situações que não agregam valor, que não estão 

relacionadas com nossos sonhos, objetivos nem nosso 

propósito de vida.  

 Christian Barbosa define o tempo em uma trindade, 

chamada de “Tríade do Tempo”, em que divide as atividades 

em três critérios: Importante, Urgente e Circunstancial. As 

três esferas juntas compõem toda a forma com que utilizamos 

o tempo. 

A Esfera da Importância refere-se às atividades que são 

importantes em nossas vidas, é aquela que, segundo ele, deve 

ser priorizada. Nela estão as ações feitas que fazem diferença 

na empresa, na comunidade e para as pessoas que 

convivemos. Quando focamos no que realmente é importante 

temos a sensação de dever cumprido e de que o tempo foi 

gasto com qualidade. 

Exemplos de atividades importantes: 

 Prevenir  problemas; 

 Planejar atividades; 

 Divertir, desde que não seja em excesso; 
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 Prevenir doenças; 

 Praticar exercícios físicos regulares; 

 Praticar atividades voltadas ao equilíbrio dos quatro 

corpos (físico, mental, espiritual e emocional); 

 Atender clientes importantes; 

 Estabelecer parcerias; 

 Escutar as pessoas com atenção e  não apenas ouví-las; 

 Dedicar tempo à equipe; 

 Brincar com o filho; 

 Enviar um e-mail para amigos (desde que não seja          

e-mails em excesso, nem do tipo “corrente”); 

 Meditar, fazer orações; 

 Ajudar o próximo; 

 Agradecer pelo que já conquistou na vida; 

 Sorrir. 

A Esfera da Urgência refere-se as atividades que devem 

ser executadas num tempo curto ou que já se esgotou, são 

aquelas atividades que chegam em cima da hora e causam 

estresse, pressão e preocupação. Deveriam ser a minoria, 

apenas 10%, mas normalmente não são. Essas atividades 

prejudicam as que são importantes, fazem as pessoas ficarem 

trabalhando depois do expediente e consequentemente 

prejudicam a qualidade de suas vidas. 
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Exemplos de atividades urgentes: 

 Relatórios pedidos com prazo curto para execução; 

 Problemas imprevistos; 

 Reuniões emergenciais; 

 Esquecimentos; 

 Emergências devido doenças que poderiam ser 

prevenidas com exames regulares e periódicos. 

As atividades urgentes podem ter sido importantes um 

dia, mas a partir do momento que foram adiadas, tornaram-se 

urgentes. 

A Esfera da Circunstância refere-se as atividades 

desnecessárias, que são inúteis na nossa vida. Atividades em 

que somos levados a fazer em função de uma situação, 

condição, ambiente ou de outra pessoa. Não leva a lugar 

algum, não traz resultados e provoca apenas frustrações. 

 É a esfera que exige mais atenção e preocupação, pois 

nela você está colocando seu destino nas mãos da sorte, vai 

simplesmente deixando a vida lhe levar. 

Exemplos de atividades circunstanciais: 

 Podem ser importantes ou urgentes, para outras 

pessoas, mas nunca para você 

 São coisas que você faz em excesso e acaba perdendo 

tempo desnecessariamente; 
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 Estão contra sua plena vontade; 

 Não geram resultados; 

 Você aceita por educação, por condições ou por medo de 

dizer não; 

 Excesso de lazer; 

 Bate papo sem sentido; 

 Ficar em excesso nas redes sociais; 

 Leitura de e-mails desnecessários; 

 Assistir a programas de TV inúteis; 

 Pedidos que não consegue dizer “não”; 

 Reuniões desnecessárias ou sem pauta definida. 

 

Essas atividades normalmente geram sensação de 

insatisfação, angústia, saturação, decepção, pois não estão 

alinhadas ao seus objetivos, sonhos e propósito de vida. São 

muito viciantes e muitas vezes difíceis de recusar.  

 “No modelo ideal, a esfera da importância tem maior 

percentual – e as demais tem percentual menores,  

conforme gráfico abaixo” 

Christian Barbosa 
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Gráfico 1 – A Tríade do Tempo Ideal 
Fonte: A Tríade do Tempo - Christian Barbosa 

 

Convido você, a partir de agora, a sair deste círculo 

vicioso e entrar num círculo virtuoso e ser protagonista da 

sua própria vida focando no que é importante para você. 

 “A vida é curta, por isso não faça dela um rascunho. Pode 

não haver tempo para passá-la a limpo” 

Christian Barbosa 
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Capítulo 7 - Equilibrar Vida Pessoal e 
Profissional 

O equilíbrio entre vida pessoal e profissional acontece 

quando uma pessoa tem autoestima e quando consegue 

conciliar atividades da vida pessoal como: sair com amigos, 

ficar bastante tempo com a família, praticar uma atividade 

física regularmente, dedicar tempo para a diversão como ir ao 

cinema, show, teatro e atividades da vida profissional como: 

não trabalhar após o expediente, trabalhar numa atividade em 

que tenha prazer, não trabalhar nos fins de semana; dormir 

sem preocupação com o trabalho, ter inteligência emocional, 

controlar o estresse e a ansiedade. 

 

 

 

 

 

 

 

Focar em coisas que realmente são importantes como 

planejamento pessoal, identificação de novas oportunidades, 

relacionamentos saudáveis, fazer o que gosta no aspecto 
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pessoal e profissional, nos faz sentir mais motivados e 

equilibrados emocionalmente. 

  Dizemos “sim” e “não“ diariamente para as pessoas sem 

nos darmos conta. Frequentemente somos desafiados a fazer 

coisas que não estão associadas às prioridades da nossa vida. 

Quando aceitamos algo que não queremos e fazemos apenas 

para agradar o outro, caminhamos na direção contrária aos 

nossos objetivos de vida. Dizer “não” a uma pessoa não é ser 

egoísta, precisamos estar bem para atender os outros (não é 

por acaso que o procedimento de emergência no avião com 

relação às máscaras de oxigênio é: primeiro coloque sua 

máscara e depois a da pessoa que você vai ajudar. Motivo: 

precisamos estar bem para poder ajudar o outro). Quando 

focamos no que é realmente importante em nossas vidas, 

teremos a satisfação de dever cumprido e de que o tempo foi 

gasto com sabedoria. 

Delegar alguma atividade direciona a energia para as 

atividades de nível mais alto. Importante conceder poder para 

a pessoa que fará a atividade para que ela busque a melhor 

forma de alcançar o resultado esperado. Isso proporcionará 

que ela se desenvolva na sua metodologia de trabalho. 

Fazendo isso você se sentirá mais tranquilo e menos 

sobrecarregado de trabalho e terá mais tempo para executar 

as atividades que considerar importantes. 
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Este equilíbrio é essencial para que um indivíduo tenha 

mais sáude emocional, física e mental para enfrentar as 

adversidades e os obstáculos que fazem parte da vida. Desta 

forma se sentirá realizado, mais forte e empoderado para 

planejar, executar e assim realizar seus objetivos, estando 

assim alinhado com seus valores e seu propósito de vida. 
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Benefícios do Processo Inner Dev 

O Processo Online Inner Dev é indicado para as pessoas 

que querem ter autoliderança, cujos benefícios são: 

 Melhorar controle emocional; 

 Remover bloqueios emocionais; 

 Ressignificar crenças (pensamentos) limitantes; 

 Equilibrar vida pessoal e profissional; 

 Melhorar planejamento do tempo, disciplina e organização; 

 Identificar verdadeiros sonhos e criar condições para realizá-

los; 

 Descobrir propósito de vida; 

 Descobrir e alinhar valores;  

 Descobrir como conquistar a felicidade de longa duração; 

 Aumentar produtividade; 

 Despertar essência interior; 

 Método sem fronteiras, pois pode ser praticado de qualquer 

lugar, basta ter conexão com internet. 
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Epílogo 

Quando resolvi escrever este e-book tive como principal 

objetivo passar às pessoas que elas tem muitas razões para se 

sentirem mais felizes na vida profissional e 

consequentemente na vida pessoal pois, normalmente, não 

conseguimos separar esses dois aspectos da vida. Procurei 

mostrar também um pouco da minha experiência de vida e as 

principais razões que me levaram a mudar de profissão. 

Estou muito feliz em compartilhar esse e-book e minhas 

experiências ao longo da minha jornada de vida. Espero que 

tenha contribuído um pouco mais com o seu 

autodesenvolvimento e autoconhecimento e gerado reflexão 

com o conteúdo abordado.  

Desejo a você sucesso, saúde, prosperidade e que você 

consiga descobrir se as “7 Razões para Trabalhar com 

Aquilo que Gosta” de alguma forma provocaram algum 

movimento dentro de você para começar a refletir sobre a 

possibilidade de mudar de profissão ou continuar na 

profissão que está, caso esteja satisfeito com ela.  
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Caso queira conhecer mais sobre meu trabalho como 

Inner Dev, sinta-se a vontade para entrar em contato: 

Site: http://www.elisborsoi.com 

WhatsApp: (13) 99771-5246 (Vivo e WhatsApp) 

E-mail: contato@elisborsoi.com 

Facebook: https://www.facebook.com/elisborsoi 

Linkedin: https://br.linkedin.com/in/elisborsoi 

  

http://www.elisborsoi.com/
mailto:contato@elisborsoi.com
https://www.facebook.com/elisborsoi


                                        7 Razões para Trabalhar com Aquilo que Gosta     
 

7 Razões para Trabalhar com Aquilo que Gosta  - 2016                                   
 Todos os direitos reservados 33 

 

Referências 

BARBOSA, Christian, A tríade do tempo. Rio de Janeiro: Ed. 

Sextante, 2011. 

BARBOSA, Christian, Resumo da tríade do tempo. Disponível 

em: 

http://www.triadedotempo.com.br/bnews3/images/multimi

dia/images/TriadedoTempo-ResumoCap3.pdf. Acessado em: 

11/03/2016. 

CAPUTO, Victor, Brincadeira constrói uma Pirâmide de 

Maslow para smartphones. Disponível em:  

http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/brincadeira-

constroi-uma-piramide-de-maslow-para-smartphones. Acessado 

em: 07/03/2016. 

CAVALCANTE, Anderson, O que realmente importa?. Rio de 

Janeiro: Ed. Sextante, 2012. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria da 

administração: uma visão abrangente da moderna 

administração das organizações.   Rio de Janeiro: Ed. Elsevier, 

2003. 

FRANÇA, Limongi Ana Cristina. Estratégia de recursos 

humanos e gestão da qualidade de vida no trabalho: O stress e 

a expansão do conceito de qualidade total. Revista de 

Administração, São Paulo v.33. n.2, p 40-51, abril/junho 1996. 

http://www.triadedotempo.com.br/bnews3/images/multimidia/images/TriadedoTempo-ResumoCap3.pdf
http://www.triadedotempo.com.br/bnews3/images/multimidia/images/TriadedoTempo-ResumoCap3.pdf
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/brincadeira-constroi-uma-piramide-de-maslow-para-smartphones
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/brincadeira-constroi-uma-piramide-de-maslow-para-smartphones


                                        7 Razões para Trabalhar com Aquilo que Gosta     
 

7 Razões para Trabalhar com Aquilo que Gosta  - 2016                                   
 Todos os direitos reservados 34 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL. Definição de Inteligência 

emocional. Disponível em: 

http://psicointem.wordpress.com/definicao-de-inteligencia-

emocional. Acessado em: 04/03/2016.  

MARQUES, José Roberto. Coaching - Para ser a melhor pessoa 

que você pode ser. In: Master Coaches: Técnicas e relatos de 

mestres do Coaching. São Paulo: Ed. Ser Mais, 2012.    

MARQUES, José Roberto. Curso de Formação em Professional 

& Self Coaching. Goiânia: Ed. IBC, 2014, apostila de curso. 

MARQUES, José Roberto. Coaching Positivo: Psicologia 

Positiva aplicada ao Coaching. Goiânia: Ed. IBC, 2014. 

NASCIMENTO, Antônio Walter de A. A gerência de si mesmo. 

São Paulo. Ed. Summus, 1995. 

SELIGMAN, Martin. Felicidade Autêntica: Usando a nova 

Psicologia Positiva para a realização permanente. Rio de 

Janeiro: Ed. Objetiva, 2004. 

SIGNIFICADOS, Disponível em: 

http://www.significados.com.br/produtividade/. Acessado 

em: 09/03/2016. 

ZUANAZZI, Luciane, A influência da motivação na 

produtivudade no trabalho. Disponível em: 

http://pt.slideshare.net/lzuanazzi1/a-influncia-da-motivao-

na-produtividade-no-trabalho. Acessado em: 07/03/2016. 

http://psicointem.wordpress.com/definicao-de-inteligencia-emocional/
http://psicointem.wordpress.com/definicao-de-inteligencia-emocional/
http://www.significados.com.br/produtividade/
http://pt.slideshare.net/lzuanazzi1/a-influncia-da-motivao-na-produtividade-no-trabalho
http://pt.slideshare.net/lzuanazzi1/a-influncia-da-motivao-na-produtividade-no-trabalho

