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Princípio de Produtividade
ConfiabilidadeConfiabilidade
“O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem
a verdade”. Provérbios 12:22

vidas e negócios estão construídos
ao redor de coisas que são estáveis e
confiáveis. Dependemos de leis de
estabilidade da física, como a
gravidade e o tempo do sistema solar.
Estas leis são fixas e podemos planejar
nossas vidas ao redor delas. Também
dependemos da tecnologia e dos
equipamentos feitos pelo homem. Os
equipamentos e sistemas que não são
confiáveis são substituídos. Isso
também se aplica a nós como
indivíduos. Se não somos confiáveis ou
pontuais, seremos substituídos por
outra pessoa que o seja. As pessoas
bem sucedidas nos negócios
normalmente têm reputação de ser
diligentes e de fazer bom uso de seu
tempo. Mantêm sua palavra e esperam
que os outros façam o mesmo. São
chamados “confiáveis”.

Para uma pessoa de negócios, a
direção dos recursos é considerada
uma chave à prosperidade. Sabemos
que necessitamos de recursos naturais
e financeiros, mas também é muito
importante que valorizemos as pessoas
e sua pontualidade como um recurso.
Para fazer isso, devemos reconhecer o
tempo como um recurso valioso.
Devemos considerá-lo como um dos
recursos mais valiosos que se deu à
humanidade. Não se pode fazer nada
sem ele. Um minuto mal gasto é um
minuto perdido para sempre. Quando
somos pontuais, mostramos que
valorizamos nosso tempo como

tarde na entrega e tarde nos encontros,
cedo ou tarde não teremos trabalho,
entrega ou algum encontro. Não
marque um encontro se não planeja
estar la a tempo.

Se vencermos esta falha obteremos
uma grande vantagem que fará que as
pessoas acreditem em nós. Dirão: “Ele é
responsável, é um homem de palavra.
É confiável. Podemos contar com ele.”.

A confiabilidade é uma característica
muito importante que traz grandes
atributos com ela. Deus e as pessoas
que nos rodeiam sentirão prazer em
nós se mantivermos nossas promessas.
A próxima vez que formos a uma
reunião, como avaliaríamos nossa
pontualidade numa escala de 1 a 10.

também o tempo dos demais. Isso cria
valor a nível pessoal porque outros nos
considerarão responsáveis, dignos de
confiança e de palavra.

Um dos erros mais visíveis no
caráter, é a falta de pontualidade, ou de
não comparecer aos nossos
compromissos. Não cumprir, ou falta
de pontualidade, é importante, pois
afeta nossa reputação. Nos tornamos
conhecidos por chegar atrazados e por
não ser confiáveis. De alguma forma
sempre podemos encontrar uma
desculpa e até mentir para
encobrirmos; o que se soma ao erro
tornando-o pior. Outros jogam a culpa
em sua cultura, o que ainda não é
desculpa. Se não nos formos
responsáveis pela nossa própria
pontualidade, outros nos tratarão igual
e perderemos um tempo valioso
sentados, esperando os outros. O
atrazo é um mau hábito. Não o
venceremos até que vejamos como nos
afeta. Alguns justificarão o não
cumprimento por estarem ocupados,
mas se chegamos tarde ao trabalho,
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Sublinhe os conceitos importantes
encontrados neste princípio.

Pensamento para Reflexão:

Este princípio é parte do programa de
desenvolvimento de caráter em um ano:
Fundamentos para o Êxito.

Aquele que é confiável é como o sol.
Sempre está ali, ainda quando a tormenta
esteja encobrindo-o.

Avalie você próprio com nota
de 1 a 10

Porque você se avaliou 
com esta nota ?

Quais os benefícios que você
obeterá com nota maior de

avaliacão?

Quais acões específicas você pode
colocar em prática para testar os

benefícios deste princípio?

Lista de verificacão diária de
leitura dos princípios 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Completado Não completado


