


Em uma sociedade muito ocupada e pouco  
produtiva, a metodologia GTD® vem para trazer  
ordem ao caos.

• E-mails acumulados
• Excesso de reuniões
• Perda de prazos
• Falta de foco
• Exaustão



Queda nos resultados

Menos valor para empresa

Acúmulo de entregas

Menos tempo para ações estratégicas

Retrabalho



GETTING THINGS DONE
MAXIMIZE SUA PRODUTIVIDADE

Auxilia profissionais  
a conquistarem alta  
performance

Aclamado por The Wall  
Street Journal, Fortune, Fast  
Company e Revista Time

Criado por David Allen, um  
dos maiores consultores de  
produtividade do mundo

Método GTD®





COLETAR

ESCLARECER

ORGANIZAR 

PLANEJAR 

EXECUTAR



ADIE

DELEGUE

FAÇA

SIM

NÃO

JOGUE FORA

ARQUIVE

INCUBE

É UM  
PROJETO?



dos participantes  
economizam  
entre 30 e 60  
minutos por dia

dos mesmos  
zeram suas 
caixas  de entrada

 45%  80%



dos participantes  
possuem uma lista  
de tarefas eficiente

 84%  250%
de acordo com o Instituto ROI, o  
retorno sobre investimento do GTD®  é 
de 250%. Isso significa que, para  cada 
1 real investido no treinamento,  a 
empresa tem retorno de 2,5 reais no  
prazo de um ano.



Maior estado de presença
em casa e no trabalho

Capacidade de planejar  
mesmo em ambientes  
caóticos

Maior foco em 
atividades  estratégicas



GTD
GETTING THINGS DONE

MAXIMIZE SUA PRODUTIVIDADE

O caminho da maestria do  
GTD foi estruturado em níveis:

SPEECH +
MÓDULOS (opcional)

GTD Nível 1
Fundamentos

GTD Nível 2
Projetos e prioridades

GTD Nível 3
Foco e direção



SPEECH + MÓDULOS (OPCIONAIS)

O GTD® Speech é a melhor forma de se ter um  
primeiro contato com a metodologia. Ele consiste  
em um workshop essencialmente prático que abre  
caminho para um aprofundamento posterior.

Os módulos são customizados pelo cliente  de 
acordo com sua necessidade. O participante pode 
escolher entre E-mail, Criando Sistema  GTD® ou 
Revisão Semanal.

Carga horária:  
Speech (1 a 2 horas)
Módulos opcionais (1 a 6 horas)

GTD



NÍVEL 1 - Fundamentos

No primeiro nível do treinamento, o participante  
irá explorar não só a teoria por trás do método,  
mas as diversas práticas do GTD® voltadas às  
ferramentas. Nesta etapa, além dos cinco pas-  
sos iniciais, o participante aprenderá como:

• Planejar e gerenciar projetos
• Usar o calendário de forma eficaz
• Zerar a própria caixa de e-mails
• Criar listas com as próximas ações
• Priorizar tarefas de maneira coerente
• Ter reuniões produtivas
• Delegar atividades
• Criar um Sistema de Organização Pessoal

Carga horária: 12 horas  
Presencial (8 horas)

Webinar (4 horas - presenciais ou remotas)

GTD



NÍVEL 2 - Projetos e prioridades

Conforme o participante avança entre as etapas, o 
treinamento torna-se mais aprofundado e  específico. 
Para o segundo nível, o participante  aprende como:

• Capturar e refinar inventário de projetos completo
• Elaborar o calendário identificando projetos e áreas  de 

responsabilidade
• Transformar problemas e dúvidas em projetos sólidos
• Realizar o Planejamento Natural: definir propósitos,

visão, princípios

Carga horária: 12 horas  
Presencial (8 horas)

Webinar (4 horas - presenciais ou remotas)

GTD



NÍVEL 3 - Foco e direção

No terceiro nível, o participante tem acesso a co-  
nhecimentos profundos envolvendo foco e 
direção.

É enfatizado o alinhamento entre visões, objeti-  
vos, responsabilizações e projetos e de que for-  
mas estas estruturas devem ser usadas para criar,  
alinhar e executar com perfeição.

Este curso será lançado em 2019 pela David Allen  
Company e Call Daniel no Brasil.

GTD



A Call Daniel foi selecionada pelo
próprio David Allen para representar sua  
metodologia no Brasil de forma exclusiva.

Nosso objetivo é auxiliar profissionais a  
serem mais produtivos, atingirem suas  
metas e a terem mais equilíbrio entre a  
vida pessoal e o trabalho.

Os três pilares de nossa  
cultura são:

Compaixão

Excelência

Integridade



DIFERENCIAIS DA

Foco exclusivo em produtividade e  
redução de estresse

Instrutores apaixonados e
especialistas em produtividade

Nossos profissionais são certificados
pela David Allen Company



“Cheguei a uma situação caótica, em que 
perdia mais tempo pensando em como me  
organizar do que realmente produzindo em 

meu trabalho. O treinamento foi muito  
importante para que eu pudesse quebrar  

esta dinâmica e tomar conta do meu tempo 
novamente. 

 
Marissol Mello Alves  

Intl Site Manager, Microsoft Brasil

““O GTD nos ajuda a maximizar o 
planejamento e a execução das atividades 

do dia a dia e também dos projetos mais 
elaborados. É impressionante como o método 

gera controle, foco e eficiência. Você pode 
fazer mais, com um esforço muito menor e se 

sentir no controle da situação.”

Marcelo Castelli
Presidente da Fibria



“Para mim, o GTD® conseguiu, de 
uma forma simples e prática, 

organizar as diferentes dimensões 
do meu trabalho. Mais do que 

simplesmente conseguir 
dar conta dos 100 e-mails que  

recebo por dia, a metodologia me  
capacitou a trabalhar em coisas 

importantes e quase sempre nunca 
urgentes. Consegui sair do  “apaga 

incêndio” diário que não  me permitia 
dedicar tempo às coisas 

estratégicas. 
 

Teutly Correia Accenture  Sócio 
responsável Latam.



ENTRE EM CONTATO

(11) 2804-0496

sergio.sartor@calldaniel.com.br

mailto:sergio.sartor@calldaniel.com.br

