


A IMPORTÂNCIA DAS DECISÕES

São nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Cada 
escolha que você faz, está direcionando a sua vida para algum lugar.

VOCÊ SABIA?

• Tomamos por dia aproximadamente 35 mil decisões.

• Muitas delas em piloto automático, ou seja, sem pensar.

• Quando fazemos uma escolha, como a cor da roupa que usará no trabalho, ou um 
restaurante que irá almoçar, estamos dizendo não a todas outras possibilidades 
naquele momento. Este é o poder de uma escolha e decisão.



OS SEIS ESTILOS DECISÓRIOS

ESTILO 1
IMPULSIVIDADE

Qual é o seu? Seu estilo decisório, direcionará a forma de escolher e tomar decisões.

ESTILO 2
CONFORMIDADE

ESTILO 3
DELEGAR

ESTILO 4
EVITAR/ DEFLETIR

ESTILO 5
BALANCEAR

ESTILO 6
PRIORIZAR



ESTILO 1: IMPULSIVIDADE

Você simplesmente aproveita a primeira opção

disponível, e pronto, assunto encerrado.



ESTILO 2: CONFORMIDADE

Nesse estilo escolhe-se aquilo que irá agradar mais as

pessoas. É baseado nas expecativas que os outros tem e

na busca por ser aceito e aprovado.



ESTILO 3: DELEGAR

Nesse estilo empurra-se as decisões e escolhas, que

cabem a nós, para outras pessoas que julgamos capazes

e confiáveis. As vezes motivados por preguiça ou

exaustão emocional, as vezes por medo e insegurança de

não saber fazer o que é certo ou melhor. Isso também

causa procrastinação.



ESTILO 4: EVITAR/ DEFLETIR

Nesse estilo ignora-se tantas decisões quanto possível.

O objetivo é minimizar a responsabilização ou sofrer as

consequências das escolhas feitas. Ou ainda, reduzir o

estresse e a sobrecarga de decisões que precisam ser

tomadas.



ESTILO 5: BALANCEAR

Nesse estilo busca-se o equilíbrio.

Pondera-se cada fator envolvido e depois toma-se a

melhor decisão no momento.



ESTILO 6: PRIORIZAR

Nesse estilo concentra-se energia, pensamento e esforço

nas decisões que realmente terão o maior impacto e

desta forma, otimiza-se o tempo para tomar as decisões

mais críticas, consultando outros, considerando um

certo contexto e daí por diante.



O PODER DA SIMPLIFICAÇÃO

Mesmo a sua meta mais audaciosa pode ser atingida se você a 
simplicar e a dividir em pequenas partes.

Imagine o que pode alcançar se você se aplicar de uma a duas horas 
por dia em sua meta mais audaciosa nos próximos 5 anos.

Lembre-se: A soma total de uma multidão de pequenos esforços, não 
é nada pequeno.


