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Quem é Stephen Covey?

Stephen R. Covey nasceu em 24 de outubro de 1932, em uma fazenda de ovos, 

próximo a Salt Lake City, Utah. Covey obteve um doutorado em educação 

religiosa da Universidade Brigham Young, onde completou uma tese sobre 

literatura de sucesso na história americana. Em 1989, ele escreveu e publicou 

Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que passou os próximos cinco 

anos em inúmeras listas de best-sellers e até hoje vendeu mais de 25 milhões 

de cópias e foi traduzido para mais de 40 idiomas.

Pensamentos gerais de Preston e Stig sobre o livro

Eu estava inicialmente ansioso por finalmente ler este livro. Para mim, sempre 

foi um daqueles best-sellers que nunca cheguei a ler.

No geral eu gostei do livro. Penso especialmente que o 7º hábito de renovar-se 

nas dimensões física, espiritual e mental é essencial para manter e desenvolver 

a si mesmo e outros hábitos. Desenvolver pessoalmente os hábitos certos é 

como eu consegui muitos objetivos nos negócios e na minha vida pessoal. A 

leitura do livro de Covey pode orientar e inspirar você também. Mas o conceito 

geral de desenvolver seus hábitos pessoais é verdadeiramente como eu acho 

que você conseguirá eventualmente criar sucesso a longo prazo em sua própria 

vida.

Hábito 1 - Seja Proativo: Princípio da Visão Pessoal

A proatividade constitui o primeiro hábito de Covey por uma razão importante: 

os seis hábitos seguintes dependem do desenvolvimento de "músculos 

proativos" e coloca a responsabilidade no indivíduo para agir. Para ter certeza, a 

proatividade não é apenas um pensamento positivo ou manter uma atitude 

otimista até que as condições melhorem. Em vez disso, está em enfrentar a 

realidade de certas circunstâncias e escolher uma resposta positiva a elas.

Curiosamente, as pessoas proativas geralmente podem ser identificadas pelas 

palavras que usam: "Vejamos as alternativas"; "Eu posso escolher uma 

abordagem diferente"; "Eu escolho;" "Eu vou." Isso contrasta fortemente com 

pessoas reativas que são mais propensas a dizer: "Não posso fazer isso"; "Não 

tenho tempo"; ou "É assim que eu sou". O perigo da linguagem reativa, de 

acordo com Covey, é que ela pode se tornar uma profecia autorrealizável 

levando as pessoas a acreditar que não são responsáveis por suas vidas.
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Outra diferença notável entre pessoas proativas e reativas é se concentram suas 

energias no Círculo de Preocupação ou no Círculo de Influência. Todos têm um 

amplo leque de preocupações, algumas que exercemos sem controle real e 

outras que podemos fazer. As preocupações que podemos abordar estão dentro 

do Círculo de Influência, e é aqui que as pessoas proativas investem suas 

energias, enquanto pessoas reativas permanecem presas e, assim, superadas 

pelo Círculo de Preocupação.

Hábito 2 - Comece com o fim em mente: Princípio da Liderança 

Pessoal

Compreender a importância da abordagem "Comece com o fim da mente" na 

vida. Um líder esclarece valores e, começando com o fim em mente, nos leva a 

viver de acordo com os princípios que mais valoramos. Como seu próprio líder 

pessoal, você é responsável pela sua primeira criação e qualquer reescrita 

necessária (ou mudança de paradigma) que pode ser necessária ao longo da 

vida, a fim de realinhar suas atitudes e comportamentos com seus valores. A 

vida não pode ser meramente controlada; ela precisa de um líder.

Covey está tão comprometido com a ideia de começar com o fim em mente 

que ele recomenda o desenvolvimento de uma filosofia ou declaração de missão 

pessoal, que se concentra no que você quer ser (caráter) e fazer (contribuições 

e realizações) e os valores em que ambos os aspectos são baseados. Uma 

declaração de missão pessoal pode ser uma constituição pessoal que descreve 

suas decisões de direção de vida e o que é proposital e significativo para você.

Hábito 3 - Coloque as Primeiras Coisas Primeiro: Princípio da Gestão 

Pessoal

Com a disciplina, Covey levanta a questão do gerenciamento do tempo e 

apresenta o que ele chama de gerenciamento de tempo de quarta geração sob 

a forma de Matriz de Gestão do Tempo, que divide o tempo de quatro 

maneiras: urgente, não urgente, importante e não importante. As questões 

urgentes geralmente são visíveis e urgentes, mas nem sempre são importantes, 

enquanto assuntos importantes estão relacionados aos resultados, como a 

realização de sua missão. A Matriz de Covey é dividida em quatro quadrantes 

com Quadrante I constituindo assuntos urgentes e importantes, Quadrante II 

questões importantes e não urgentes, Quadrante III urgente e não importante 

e Quadrante IV não importante e não urgente. As pessoas efetivas passam 

pouco tempo nos Quadrantes III e IV porque não são importantes; eles limitam 

seu tempo ao Quadrante I, que pode consumir pessoas e passam a maior parte 

do tempo no Quadrante II, o núcleo da gestão pessoal bem-sucedida, pois trata 

de preocupações importantes, mas não urgentes (atividades de capacitação 

como planejamento a longo prazo, construção de relacionamentos, escrita de 

uma declaração de missão pessoal). Ao passar a maior parte do seu tempo no 

Quadrante II, seus problemas diminuem porque você está pensando adiante e 

COVEY, Stephen. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. - WorkFlowy

2 de 6



toma medidas preventivas que impedem as situações de se transformarem em 

crises.

Para encontrar o tempo para permanecer no Quadrante II, você precisa 

aprender a dizer "não" para inúmeras atividades, por mais urgentes que 

parecem. Ficar no Quadrante II requer disciplina, pode parecer um lugar 

natural e excitante para investir seu tempo se suas prioridades forem 

provenientes de um paradigma centrado em princípios e de uma missão 

pessoal. Representa a essência de colocar as primeiras coisas (isto é, as mais 

importantes) em primeiro lugar.

Covey reconhece que mudar para o Quadrante II não é uma tarefa simples, 

especialmente para as pessoas apanhadas na "espessura de coisas magras" nos 

Quadrantes III e IV. Ele sugere organizar semanalmente, em vez de uma base 

diária, para conseguir um maior equilíbrio e realizar quatro atividades-chave de 

organização. O primeiro é identificar os papéis que você desempenha, seja 

mãe, pai, esposa, marido, gerente ou líder. A segunda atividade é selecionar 

metas que você gostaria de realizar ao longo de uma determinada semana. O 

terceiro passo é programar seu tempo com seus objetivos em mente, e o passo 

final é a adaptação diária ou a resposta a eventos imprevistos de forma 

significativa. Para Covey, estas etapas irão ajudá-lo no caminho da organização 

da semana como um gerenciador do Quadrante II centrado em princípios.

Hábito 4 - Pense Ganha-Ganha: Princípios da Liderança Interpessoal

Covey contrasta o modelo ganha-ganha com outros paradigmas disfuncionais, 

como o ganha-perde em que ganhar significa que outros devem perder; ou o 

perde-ganha em que as pessoas são rápidas para agradar ou apaziguar e buscar 

força através da aceitação, e não através de suas próprias convicções. Há 

também o perde-perde em que duas pessoas "ganha-perde" interagem e 

produzem um conflito contraditório; e a pura mentalidade ganha em que uma 

pessoa procura apenas obter o que quer.

Covey reconhece que há circunstâncias em que cada um desses diferentes 

paradigmas pode ser útil; tudo depende da realidade. A chave é interpretar a 

realidade com precisão e não insistir em uma única mentalidade para todas as 

situações da vida. Um bom exemplo da utilidade de todos os modelos é o 

cenário em que a vida do seu filho está ameaçada. Aqui, a mentalidade de 

vitória é essencial, pois todas as outras pessoas e circunstâncias se tornam 

imediatamente menos importantes. Mas a maioria das situações ocorre em uma 

realidade interdependente e aqui a atitude ganha-ganha se torna a mentalidade 

mais viável entre as cinco.

A crença de Covey na eficácia da atitude ganha-ganha é evidenciada em sua fé 

no padrão "ganha-ganha ou sem acordo". Como ele define sucintamente essa 

noção, "nenhum acordo significa basicamente que, se não conseguimos 

encontrar uma solução que nos beneficie, nós concordamos em discordar de 
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forma agradável - sem acordo". Com uma opção de não negociação em mente, 

você pode ser aberto e justo ao lidar com as pessoas e perseguir com tanto 

vigor e honestidade uma situação de ganha-ganha, pois a opção sem acordo 

significa que ninguém terá que tomar uma decisão que não é correta para eles.

Hábito 5 - Procure primeiro entender, então ser compreendido: 

princípios de comunicação empática

Covey acredita que é comum que a maioria das pessoas não escute com a 

intenção de entender, mas com a intenção de responder. Ouvir é 

frequentemente autobiográfico à medida que buscamos compreender outras 

palavras através de nossos próprios paradigmas. A escuta empática, no 

entanto, é ouvir com a intenção de entender, entrar no paradigma de outra 

pessoa e compreender plenamente essa pessoa intelectual e emocionalmente. 

Isso requer não só compreender a linguagem falada de alguém, mas também 

seus sons e linguagem corporal. Quando alcançada, a escuta empática constitui 

um enorme depósito na conta do banco emocional de alguém, e valida e afirma 

essa pessoa, contribuindo para a sobrevivência psicológica. Além disso, é 

impossível experimentar interdependência bem sucedida sem entender de onde 

as pessoas estão vindo. Covey adverte que a escuta empática é arriscada, pois 

envolve abrir-se para ser influenciado, tornando-se assim vulnerável. Mas com 

um "núcleo interno imutável" desenvolvido a partir dos Hábitos 1, 2 e 3, você 

pode gerenciar a vulnerabilidade.

Para aprender a ouvir de forma empática, primeiro precisamos diagnosticar 

como a maioria de nós normalmente escuta. Covey identifica quatro formas 

comuns de audição autobiográfica: 1) avaliamos (concordando ou 

discordando); 2) investigamos (fazendo perguntas de nosso próprio quadro de 

referência); 3) aconselhamos (dando conselhos com base em nossa própria 

experiência); e 4) interpretamos (tentando descobrir as pessoas). Nenhuma das 

quatro maneiras leva à escuta empática.

Então, como nos movemos da escuta autobiográfica para a escuta empática? 

Covey identifica quatro estágios de desenvolvimento para fazer esta importante 

transição. O primeiro (e menos efetivo) é imitar o conteúdo (repetindo as 

palavras de alguém na sua cabeça), o que muitas vezes é insultante para as 

pessoas, mas pelo menos nos leva a ouvir o que realmente está sendo dito e 

impede-nos de avaliar, sondar, aconselhar ou interpretar . O segundo estágio (e 

ainda limitado) é reformular o conteúdo, ou reafirmar em sua cabeça e, em 

suas próprias palavras, o que alguém lhe disse. O terceiro estágio reflete o 

sentimento, que envolve a identificação do sentimento que alguém está 

expressando para você. Aqui você está prestando atenção não tanto ao que 

alguém está dizendo, mas sim aos sentimentos que essa pessoa está 

transmitindo. O quarto estágio combina o segundo e o terceiro: reflete o 

conteúdo e o sentimento. Nesta fase você está dando a alguém um ar 
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psicológico (afirmação) e você está ajudando essa pessoa a trabalhar através de 

seus próprios pensamentos e sentimentos. Se mantido, a escuta empática pode 

levar a uma comunicação verdadeiramente aberta e confiante, onde alguém 

comunica exatamente o que ele ou ela está pensando e sentindo.

Hábito 6 - Sinergizar: princípios de cooperação criativa

A chave para alcançar a sinergia é valorizar as diferenças e perceber que todo 

mundo vê o mundo "não como está, mas como eles são". As pessoas efetivas 

são humildes e reverentes e, portanto, podem ver suas limitações perceptivas, 

e valorizam as diferenças precisamente porque compreendem que essas 

diferenças podem se beneficiar. Como Covey observa: "Quando somos deixados 

às nossas próprias experiências, sofremos constantemente com uma escassez 

de dados". Quando você valoriza as diferenças, as terceiras alternativas quase 

sempre existem. Na verdade, em alguns casos, a sinergia pode até funcionar 

poderosamente contra forças negativas que dificultam o crescimento e a 

mudança.

Ao concluir esta seção, Covey defende a sinergia como o princípio correto e a 

"conquista de todos os hábitos anteriores". Ele também lembra aos leitores que 

nossa própria sinergia interna está dentro do nosso Círculo de Influência. 

Podemos fazer escolhas que ajudem nossos eus independentes e 

interdependentes: podemos respeitar nossas próprias tendências diferentes; 

podemos procurar evitar energia negativa; podemos procurar o bem em 

outros; podemos ser suficientemente corajosos em situações interdependentes 

para sermos abertos; e podemos receber diferentes opiniões e assumir a vida.

Hábito 7 - Afiar o machado: Princípios da Auto-Renovação Balanceada

"Habit 7 é PC (produção-capacidade) pessoal", escreve Covey. Embora seja 

listado como o último hábito, é realmente o todo abrangente, pois torna 

possíveis todos os outros hábitos porque ele renova e mantém você.

A dimensão física da renovação é cuidar dos nossos corpos físicos - comer bem, 

descansar, relaxar e exercitar-se. Muitas vezes, assumimos que não temos 

tempo para fazer essas coisas; nossos horários apertados nos sobrecarregam.

Por dimensão espiritual, Covey significa nosso compromisso com o nosso 

sistema de valores. Para alguns, essa atividade pode envolver a leitura de 

ótimas literaturas, filosofia, textos sagrados, escuta de ótima música ou 

aproveitar a natureza. Seja qual for a atividade, precisamos atualizar o centro 

de liderança de nossas vidas e voltar a comprometer o que é realmente 

importante para nós. Aqui, Covey vê a declaração de missão pessoal como 

especialmente útil para alcançar a renovação espiritual porque nos dá uma 

compreensão profunda do nosso centro e torna o recompromisso com aquele 

centro um exercício mais focado.

Renovar nossa dimensão mental significa envolver nossa mente e buscar 
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estimulação mental. Isso pode vir da educação continuada, que expande a 

nossa mente, ou de treinar a mente "para separar e examinar seu próprio 

programa", ou de leitura extensiva e exposição a grandes mentes. Covey gosta 

particularmente da ideia de ler boa literatura, como ele considera uma maneira 

de entrar nas melhores mentes de hoje e do passado. Escrever também é uma 

ferramenta poderosa para a renovação mental, pois afia nossa capacidade de 

pensar de forma clara e de ser entendida.

Covey faz uma sugestão intrigante sobre afiar o machado das primeiras três 

dimensões promovendo uma prática que ele chama de Vitória Particular Diária. 

Isso implica passar uma hora por dia, pelo resto de sua vida, renovando-se nas 

dimensões física, espiritual e mental.
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