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Daqui a poucos dias, as Retrospectivas serão exibidas mais uma 

vez na TV, os fogos de artifício iluminarão as baías das mais 

diversas cidades e celebraremos o momento da virada com nossos 

familiares e amigos. 2014 chegam ao fim e dá lugar a 2015. 

É tempo de renovação de espírito e, simbolicamente, o momento 

de recomeçarmos. Temos mais uma vez a chance de fazer 

diferente. E como gostaríamos de fazer diferente! Selamos um 

pacto conosco com a convicção de que seremos a mudança que 

desejamos ver no mundo. Prometemos que aprimoraremos nossa 

experiência de vida, que faremos uma melhor versão de nós 

mesmos. 

Entretanto, você já parou pra pensar que isso nem sempre dá 

certo? Então, como garantir que não estaremos na mesma 

situação após exatos 365 dias? Como garantir que a academia não 

será novamente abandonada, que os cursos de línguas não serão 

deixados pela metade, que a poupança não continue magra, que 

não deixaremos de viajar e conhecer aquele país que tanto 

gostaríamos?  

Começar a trilhar o caminho para atingir nossos objetivos é fácil, 

mas nos mantermos nele até a obtenção dos resultados 

desejados, com certeza não. A trajetória exige muita dedicação e 

esforço. Sem isso, continuaremos voltando ao ponto inicial, ao 

marco zero. 

 

Então, para fazer diferente em 2015, a Neuron elaborou um passo-a-passo, preparado especialmente para 

você potencializar o cumprimento de suas promessas de ano novo. Bem, na verdade, não só as de ano 

novo: todas aquelas estabelecidas em sua vida, pessoal e profissionalmente. 

Nesta publicação de final de ano, 

resolvemos fazer algo diferente: 

elaboramos um passo-a-passo 

inspirador para que você tenha 

artifícios para conquistar aquilo que 

tanto deseja em sua vida e, até 

mesmo, no trabalho. 

 

 

 

  



 

 

 

Atletas olímpicos, executivos bem sucedidos e outras pessoas felizes traçam objetivos. Estipular objetivos garante 

visão em longo prazo e motivação em curto prazo. É uma sensação gratificante de possuir autocontrole perante 

seus sonhos, além de ajudar a organizar seu tempo e recursos. Mas, quais são seus objetivos?  

Verifique sua lista de 2014 e reflita sobre seus objetivos de vida. Sim, por mais que você queira focar em algum 

objetivo específico em 2015, para manter uma vida equilibrada é necessário atuar em âmbitos importantes para você: 

profissional, familiar, de saúde, educacional, artístico, financeiro etc.  

Uma boa dica para começar a elencar objetivos é anotá-los em algum lugar onde você sempre os veja. 

Um objetivo que você pode ver é mais poderoso do que um escrito num check-list de sua agenda. Pode ser na parede 

do quarto, porta do armário ou papel de parede do computador. É claro que você não definirá 100 objetivos. Nem 

somente dois. Escolha uma quantidade adequada para que você não se sobrecarregue nem 

fique sem ter o que fazer. 

 Sobre objetivos de vida, Marcel Telles, um dos três nomes por trás do império formado pela 

AB InBev, Burger King e Heinz, destaca em recente entrevista à Exame (Editora Abril), de 

19/11/2014, que “o maior segredo, talvez, tenha sido sempre ter tido muita coisa grande 

pra fazer. De outro modo, você acaba usando aquela energia dentro da companhia de uma 

maneira ruim, um contra o outro”.  

E para quem ainda não sabe por onde começar profissionalmente em 2015, “Vejo tanto 

jovem que fica preocupado sem saber muito bem para onde está indo. Sempre digo: 

comece fazer alguma coisa e, em algum momento, vai passar por você o cavalo selado”. 

 

 

 

 

Para cada objetivo, defina metas. Suponhamos que “emagrecer” e “passar em um concurso” sejam seus objetivos. 

“10kg em um ano” e “dentro de dois anos” serão respectivamente suas respectivas metas. O trabalho com metas é 

mais desafiador e estimulante do que se fosse sem. Em entrevista à Exame (Editora Abril), 16/12/2013 Ernesto 

Haberkorn, sócio fundador da TOTVS, “A vida sem metas é o tédio”. Ele conta que, todo dia 31 de dezembro, verifica 

se cumpriu seus objetivos naquele ano e faz novas resoluções para o próximo.  

Douglas Verza Alves é um exemplo de definição de metas: em reportagem à Folha de São Paulo de 05/01/2014, 

relatou que passou de conferente de pedágio para supervisor de centro de controle de operacional da EcoRodovias 

em 16 anos após sistematizar o próprio plano de carreira. Isso prova que o profissional consegue ascensão 

quando ele mesmo escolhe seus passos e metas juntamente com políticas de meritocracia e programas 

de aprendizagem de empresas. 

Claro, suas metas não devem ser facilmente alcançáveis nem impossíveis. As fáceis podem ser alcançadas antes do 

esperado – o que pode te motivar em curto prazo, mas não  em longo prazo. E as dificílimas, desestimulam-no por 

não haver artifícios para chegar até lá. 

PASSO 1: ELENQUE SEUS OBJETIVOS 

 

PASSO 2: DEFINA METAS ADEQUADAS 
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De outro lado, quando se faz menção à realidade empresarial, as metas são distribuídas para os indicadores de 

performance que, por sua vez, mensuram o desempenho dos processos. Em outras palavras, cada processo 

possui uma série de indicadores que o avaliam. As metas, então, quantificam o desempenho dos indicadores e 

representam o estado futuro em que se pretende chegar.  

Uma forma de estabelecer metas de uma forma poderosa é utilizar a mnemônica do SMART. Da tradução do inglês, 

suas metas precisam ser claras, mensuráveis, atingíveis e ter um prazo determinado para serem cumpridas. Isso 

facilita o entendimento e o alcance. 

Por fim, se você deseja correr uma maratona, comece por 1 km. Se você quer passar no seu concurso dos sonhos, 

dispute as primeiras colocações do simulado no cursinho. Se você deseja comprar uma casa ou um carro, comece 

poupando um pouco do que você ganha.  

 

 

 

Para que um sonho se transforme em uma conquista, ele tem que ser definido de forma específica, detalhando o que 

deverá ser feito operacionalmente. Quando um objetivo é desdobrado num passo-a-passo, ele pode ser gerenciado de 

forma mais direta e mais bem visualizado.  

Para isso, é interessante que você tenha um calendário e, assim, distribua seu planejamento em uma linha do tempo. 

Visualizar seus objetivos em uma escala do tempo vai te ajudar a criar senso de urgência e de 

propósito, evitar procrastinação e inércia, segundo o conhecido consultor de comportamento e relações 

humanas dos EUA, Dr. Phil McGraw, no site do próprio autor www.drphil.com/articles/article/45 

Ainda do próprio site do autor, Phil aponta também que o fato de perseguir 

seus objetivos “requer avaliação obstáculos e recursos envolvidos e então, 

criar uma estratégia que navegue nessa realidade. A força de vontade não é 

100% confiável, na medida em que é baseada em suas emoções. O 

ambiente ao seu redor, compromissos e responsabilidades devem ser 

programados para que confiram suporte depois de instabilidades emocionais. 

A vida é cheia de tentações e oportunidades de falhar. Essas tentações e 

oportunidades de falhar competem com seu comportamento bem organizado 

orientado por tarefas. Sem se programar, você irá sentir muito mais 

dificuldade em se manter no caminho”. 

 

 

 

 

É claro que poucas coisas mudam de um dia para outro. As mudanças geralmente acontecem um passo de cada vez, 

com progressos lentos, intervalos bem programados e realistas, que alcançarão resultados no final. Para cada nova 

atividade que você quer aprender, levará um tempo de adaptação e evolução para desempenhá-la no 

nível desejado. 

Em outras palavras, para atingir seu objetivo no início de um projeto, o mais importante é a frequência e 

não a intensidade. A repetição dia após dia formará o hábito e, logo, ficará cada vez mais automático prosseguir 

com o plano traçado. Você simplesmente começará a “se mover” em direção a seu objetivo com menos esforço. 

Pessoas que querem iniciar um hábito de leitura, por exemplo, podem estabelecer que gostariam de ler pelo menos 

20 páginas por dia (acha pouco? são 600 páginas por mês e mais de 7200 por ano!). Entretanto, nos dias mais cheios 

PASSO 3: ELABORE UM PLANO 

 

PASSO 4: ESTABELEÇA UMA ROTINA 

 

FONTE: searchednews.com2000 



e cansativos, além dos finais de semana, pode ser complicado ler 20 páginas, ainda mais quando estamos falando de 

um leitor iniciante. O segredo é criar o hábito de ler todo dia, ainda que não com a mesma intensidade. Nesse caso, 

não há ânimo para 20? Que tal 10? Ainda parece muito? Tente 5. Bem, leia algo, nem que sejam apenas as orelhas 

do livro. Pegue na mão, folheie leia aqui e ali, veja as figuras se houver. Faça com que o livro não seja mais um 

desconhecido. Após o hábito se consolidar, leituras intensas serão mais frequentes. 

Comece devagar, habitue-se e depois evolua.  

Existem hábitos bons e hábitos ruins. Nem sempre é fácil criar os bons e se desfazer os ruins. Segundo Charles 

Duhigg, autor do best-seller “O Poder do Hábito”, (Editora Objetiva) os hábitos são formados pela sequência “deixa” – 

“rotina” – “recompensa”. Isso quer dizer que, tecnicamente, eliminando a deixa, que é aquela oportunidade do hábito 

se manifestar, eliminamos uma rotina. Entretanto, a prática é um pouco mais complexa que a teoria. Para mais 

informações e uma chance maior de desenvolver bons hábitos, recomendamos a leitura do livro de Duhigg. 

 

 

 

Com a correria do dia-a-dia e a infinidade de compromissos que lotam nossas agendas, é comum que deixemos de 

lado as coisas importantes para resolvermos as urgentes. A pressão é grande e o prazo é curto. Não deixe isso 

acontecer! Escolha o que deseja não abrir mão, como o futebol semanal com os amigos, os almoços na casa dos pais, 

o cineminha com o (a) namorado (a). 

O segredo é encarar seus objetivos realmente como prioritários. Você não ficará fisicamente mais saudável se 

continuar a substituir sua academia ou sessões de corrida por um relatório que pediram para fazer de última hora. 

Para atingir seus objetivos, é necessário muito foco. Então, aprenda a dizer não. É difícil, mas é necessário. 

Procure entender o real impacto que uma negativa pode acarretar. Muitas vezes, a consequência é pequena. Mas 

atenção: uma vez assumido o compromisso, é melhor cumpri-lo! 

Além disso, é fundamental o acompanhamento de seu desempenho. A cada dia se perguntar: será que estou mais 

perto ou mais longe de meu objetivo? Os planos existem para orientação, mas não são imutáveis. Sempre que 

necessário, faça adequações mas, atenção novamente: apenas quando for realmente necessário). Aumente ou reduza 

a intensidade de suas ações. Para o seu próprio acompanhamento, crie uma planilha ou anote em um caderno o seu 

desempenho a cada dia, semana ou mês. Essas informações são valiosas para a tomada de decisão posterior e 

também nas ocasiões de revisão de seu plano. Crie metas intermediárias quando possível, elas serão motivadores por 

muitas vezes serem bem mais “palpáveis” do que as metas de longo prazo. 

 

 

 

 

Muitos de nossos objetivos de vida são expressivos e os resultados costumam aparecer em médio e longo prazo. 

Enquanto os resultados não vêm, criar recompensas intermediárias pode ajudar a te manter motivado e diminuir a 

chance de desistir. Acompanhe sua evolução no passo 4 e, assim que tiver cumprido uma parte do objetivo ou um 

objetivo intermediário, realize uma auto bonificação. Exemplo: como emagreci 5kg dos 20kg prometidos, comprarei 

um tênis novo para melhorar ainda mais minhas sessões de corrida. Assim como relatado por Duhigg, a recompensa é 

parte do hábito. Associar coisas boas às suas rotinas é um poderoso incentivo. 

 

PASSO 5: PRIORIZE E CONTROLE 

 

PASSO EXTRA: USE UM SISTEMA DE RECOMPENSAS 

 



Por fim, desejamos um ótimo 2015, que seja um ano de muitas realizações. Esperamos que esse passo-

a-passo lhe presenteie com mais motivação e que lhe ajude a atingir seus objetivos. 

 

 


