Trabalhe 4 horas por semana e
ainda seja rico
Nós somos fãs do trabalho do Tim Ferriss aqui no 12’. Ele é
escritor e já teve obras publicadas que chegaram à lista de
bestsellers do New York Times – uma delas é seu primeiro
livro, Trabalhe 4 Horas por Semana.
Trabalhe 4 Horas Por Semana
O título é autoexplicativo e você já deve estar com a pulga
atrás da orelha. Como assim trabalhar apenas 4 horas?
Acredite: é possível incorporar as técnicas do Tim ao seu dia
a dia e ser mais feliz no trabalho, além de ganhar tempo.
O autor acredita em lifestyle design: nós podemos projetar
nosso estilo de vida agora e não precisamos esperar a
aposentadoria para viver de verdade. Para quem quer viajar o
mundo ou fugir de um emprego monótono, a obra é essencial.
Hoje vamos falar um pouco sobre o livro, o que aprendemos com
ele e o que você pode fazer para encarar o trabalho da melhor
forma. Vamos lá?

A riqueza do tempo e da mobilidade
Em Trabalhe 4 Horas por Semana, Tim explica que você não
precisa ser milionário para ser considerado rico. Algo
parecido com os ensinamentos do livro Pai Rico Pai Pobre. Mas
para o autor, a verdadeira riqueza está em duas coisas: tempo
e mobilidade. Quem tem isso, tem tudo.
A questão chave é que você não precisa dos milhões de reais,
mas das coisas que esse dinheiro pode comprar – viagens e
tempo livre, por exemplo. O livro foca, portanto, em como você
pode fazer para ter tempo e mobilidade sem necessariamente ser
um grande herdeiro.
São 4 pilares na estratégia:
Definição: substitua as premissas que o bloqueiam.

Eliminação: aprenda a ignorar o que não importa e ganhe
tempo fazendo isso.
Automação: aprenda a ganhar dinheiro no piloto
automático.
Libertação: crie sua independência de localização e
trabalhe de qualquer lugar.
Por causa das iniciais, vamos chamar esses 4 pilares de
atitude DEAL. Quem tem atitude DEAL é considerado “novo rico”
por Tim Ferriss – ou seja, quem não é exatamente rico, mas tem
tempo e mobilidade.

Primeiro passo do Trabalhe 4 Horas
por semana: definição
O primeiro passo do DEAL é a Definição. O novo rico tem uma
mentalidade de realizar agora e tem uma atitude diferente
frente à vida que define sua auto imagem. Para se definir e
reprogramar a sua atitude, você deve seguir estas abordagens:

Faça agora
O novo rico nunca deixa as coisas para amanhã. Sempre saindo
da sua zona de conforto, tem coragem de tomar decisões e agir
rapidamente. Quem tem atitude DEAL não sonha em parar de
trabalhar, mas em ter pessoas trabalhando para ele.
O foco aqui nunca é na ideia de não fazer nada, como seria com
uma aposentadoria. O novo rico planeja “mini aposentadorias”
durante a vida e tem aventuras constantes. Muitas vezes, a
liberdade vale mais do que o ativo financeiro em si. Você não
deve querer apenas o dinheiro, mas a capacidade de controlar
seu próprio destino.

Fuja do convencional
Se você deseja ter uma vida diferente da maior parte das
pessoas, sua atitude também deve ser diferente da maioria
delas. Em Trabalhe 4 Horas por Semana, Tim explica que, para

isso, você deve absorver alguns conceitos:
Esqueça a aposentadoria: seu sonho não deve ser parar de
trabalhar. Se for, está gastando sua juventude e seus
anos mais valiosos fazendo algo que não gosta.
Não valorize sacrifícios: se é possível alcançar mais
resultados fazendo menos, escolha essa opção!
Não espere permissão: estamos sempre em busca de
validação. Deixe isso de lado e pare de esperar que os
outros digam quando você deve fazer o que quer.
Foque nas suas forças: construa algo em cima das suas
habilidades que são fortes por natureza.
Crie tempo para fazer o que você quer: a ideia de Tim em
Trabalhe 4 horas por semana não é que você tenha mais
tempo para descansar, mas sim mais tempo ativo, para
fazer o que você gosta, quer e sonha.
Dinheiro sozinho não
significa vida melhor.
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Entenda sua renda relativa: se você trabalha 4 horas por
mês e ganha R$4000, você é duas vezes mais rico que o
cara que trabalha 240 horas por mês e ganha R$120.000
Considere que o estresse pode ser bom: se estar
estressado tira você da zona de conforto, ótimo!

Supere os medos
Não se paralize quando vir algo de que tem medo! Pergunte a si
mesmo: qual a pior coisa que poderia acontecer? Com a resposta
na ponta da língua, é hora de criar um plano para se recuperar
caso os medos se tornem realidade.

Defina uma nova realidade
Vá atrás de objetivos ambiciosos. A maior parte das pessoas
busca resultados medíocres, o que aumenta a competição pelas
coisas medíocres e cria oportunidade para aqueles que querem
fazer coisas incríveis.

Segundo passo do Trabalhe 4 Horas
por semana: eliminação
Agora vamos falar sobre eliminação de desperdícios. Tim
acredita que o mais importante não é ser eficiente ou ágil,
mas ter foco:

Foque no que é importante
Tim Ferriss sugere que para escolher o que é de fato
importante na sua vida você utilize o princípio de Paretto,
também chamado de regra 80/20. Ele diz o seguinte: na maioria
das situações, 20% do trabalho produz 80% dos resultados. Por
isso, concentre-se naquilo que tem mais impacto, os 20%.

Elimine os desperdiçadores de tempo
Como dissemos acima, o tempo é uma das verdadeiras riquezas
que podemos ter. Trabalhe quatro horas por semana eliminando
os os maiores desperdiçadores: e-mails bobos, telefonemas
desnecessários, reuniões, etc.
Para eliminá-los, desligue suas notificações e cheque e-mail
poucas vezes ao dia. Reuniões só quando for preciso tomar
alguma decisão e nunca entre naquelas em que você é
desnecessário.

Terceiro passo do Trabalhe 4 Horas
por semana: automação
Essa é outra parte essencial para quem deseja trabalhar apenas
4 horas por semana: criar fontes de renda automáticas.

Faça outsourcing da sua vida
Estamos vivendo em uma época em que criar um negócio que rode
sem muito envolvimento seu é bastante fácil. Você pode, por
exemplo, usar empresas de terceirização para escalar sua
capacidade operacional.

Mas mesmo tarefas mais complexas e em constante evolução podem
ser terceirizadas e você pode entregar o negócio nas mãos de
especialistas, tornando o seu papel bem menor.

Encontre novas ideias e oportunidades
Em Trabalhe 4 Horas por Semana, Tim sugere que você utilize a
maior quantidade de tempo sobrando para encontrar novas fontes
de receitas, com novas ideias e oportunidades.
Uma das formas de fazer isso é criando um novo produto. Vender
algo que já existe é fácil, mas traz resultados piores. O
ideal é criar algo totalmente novo e colocar no mercado.

Quarto passo do Trabalhe 4 Horas
por semana: libertação

Depois de criar fontes de renda que trabalhem para você,
chegou a hora de aproveitar a independência conquistada.

Gerencie através da ausência
Aprenda a fazer cada processo do seu negócio para poder
terceirizá-lo. Mas é importante manter a comunicação ativa e
eficiente com quem trabalha com você. Além disso, dê às
pessoas autonomia para tomar decisões, pelo menos aquelas que
são de baixo risco.

Suma do escritório e viaje o mundo
Caso você ainda tenha um emprego, peça demissão. Não tenha
medo: demissões não são permanentes e sempre existem opções
caso você mude de ideia. Se você está se demitindo para fazer
algo que você acredita, seu currículo vai ficar mais
interessante, a ponto de você nem precisar tanto dele mais.
Em Trabalhe 4 Horas por Semana, Tim dá a ideia de pensar nos
20 a 30 anos de aposentadoria que você teria e dividi-los ao
longo das nossas vidas, em intervalos de 6 meses.
É uma visão contrária das férias, que normalmente diz que
devemos esperar o ano todo para ter tempo, ir a uma cidade e
voltar para casa. É possível ter várias aposentadorias durante
a vida.

Como trabalhar 4 horas por semana
Como você pode ver, as ideias de Tim Ferriss são libertadoras.
Ele mostra um jeito de colocar as coisas para rodarem sem
depender de você e conquistar a liberdade que as pessoas
comuns acreditam que pertence apenas aos mais ricos.
Claro, você não precisa seguir todas as instruções. Procure
aplicar aquilo que combine com a sua vida e o faça mais feliz.
Se desejar saber mais sobre o livro “Trabalhe 4 Horas por
Semana”, não deixe de ler o microbook na plataforma do 12’.
Basta começar o seu trial aqui! Você também pode ouvir o
audiobook Trabalhe 4 Horas por Semana, para aproveitar os
ensinamentos enquanto está em viagem, por exemplo.
Happy reading!

