
ais um ano começou e,
com ele, expectativas,
novos compromissos e,
em tese, mais disposi-

ção para trabalhar após um período
de festas e férias. É nesta época que,
geraimente, todos se preocupam (ou
pelo menos cogitam) em fazer o pla-
nejamento das atividades profissio-
nais e pessoais que estão por vir nos
próximos 365 dias. Entretanto, mui-
tas vezes, esse projeto fica no campo
teórico e não se aplica na prática. Mas
por que isso acontece? O consultor em
desenvolvimento humano, especialis-
ta em coaching e diretor do Instituto
que leva seu nome, Ricardo Melo, ava-
lia que a falta de método para se pla-
nejar é um dos principais motivos que

faz com que as pessoas se percam no
meio do caminho. Para ele, temos o
hábito de guardar os projetos apenas
na memória. "Toda metodologia ne-
cessita d e premissas que nos ajudem a
alcançar o 'que desejamos", afirma.

Para não deixar que o planejamento
do ano de 2009 caia por terra, Melo ex-
plica que devemos organizar as metas
de nossas vidas em cinco áreas distin-
tas: métodos relacionados à carreira,
ao desenvolvimento da vida pessoal,
à área que abrange os relacionamen-
tos, (esposa, filhos, família em geral e
amigos), à esfera material, plano este
que considera as conquistas financei-
ras e, por último, aos objetivos que te-
nham a ver com o plano emocional e
espiritual. "Estas áreas contemplam o ))



Toda
metodologia

necessita de
premissas que nos
ajudem a alcançar
o que desejamos"

todo do ser humano. Não tem como
ignorar que, se algum destes setores
não vai bem, todo o resto fica compro-
metido. Temos de pensar nos valores
além do escritório", enfatiza.

Ao fazer tal divisão, devemos pensar
sobre o que queremos alcançar até o
final do ano em cada um dos segmen-
tos em questão e listá-los em um pa-
pel. Uma recomendação de Melo para
a listagem é o uso, sempre que possí-
vel, da palavra conquista, já que esta
traz uma automotivação maior. Logo
após, é preciso fazer outro questiona-
mento oportuno: qual o tempo ade-
quado para alcançar- cada uma des-
tas conquistas? Somente assim pode-
remos planejar, passo a passo, a lista
de itens que devemos conseguir no
período de um ano.

Ainda sobre as etapas desejáveis
para se fazer um planejamento satis-
fatório, o coaching sugere a reflexão
sobre possíveis passos intermediários
que nos ajudem a "chegar lá" e sobre
recompensas que nos motivem du-
rante a caminhada. Uma boa saída é
o estabelecimento de premiações no
momento das conquistas. "Um exem-
plo de motivação muito comum é fa-

zer um curso de inglês para alcançar
uma ótima vaga no mercado de traba-
lho. Ao final do objetivo, você pode ser
dar um final de semana em um hotel
fazenda, por exemplo. Já vi casos on-
de gordinhos se permitem comer sem
culpa. São maneiras de continuar na
busca por coisas boas", considera.

Metas pessoais
É importante destacar que durante

o processo de planejamento existem
dois tipos de metas que devem ser
perseguidas de maneiras distintas: as
de sobrevivência, ou seja, aquelas que
seguem um objeto padrão e são fun-
damentais para que a vida funcione,
como, por exemplo, o pagamento de
contas ou um check-up médico; e as
de realização, que são as metas desa-
fiadoras, cujo simples fato de traba-
lharmos para alcançá-las já traz sa-
tisfação. "No primeiro caso, sua reali-
zação não necessariamente nos irará
prazer, mesmo que cumprida. Já no
segundo caso, o prazer virá de qual-
quer maneira. Pode ser, por exemplo,
uma viagem internacional ou uma
poupança para o nascimento de um
filho. Sua simples idéia já motiva", es-

clarece Ricardo Melo. Para ele, um
bom planejamento inclui os dois ti-
pos de metas.

Mas para conseguir alcançar com
êxito estes objetivos, temos de ter a
tão discutida disciplina, que deve ser
conquistada através de três pontos.
O primeiro é a motivação interna, ou
seja, a auto-imagem que o indivíduo
tem de si mesmo, que deve ser posi-
tiva. Já a outra questão é a criação de
compromissos. Um bom exemplo é



'
fazer com que outras pessoas entrem
em nossas metas. Neste caso, traba-
lhar em parceria com a esposa, por
exemplo, é uma maneira das pessoas
criarem vínculos que as permitam
pensar duas vezes antes de desistir. E,
por último, a celebração das conquis-
tas, citadas anteriormente.

O especialista em carreira acon-
selha, ainda, que o planejamento da
vida pessoal e profissional seja feito
ao mesmo tempo, já que um aspecto
complementa o outro. A partir disto, o
indivíduo deve rever o que deseja pa-
ra sua vida no novo ano e estabelecer
novas prioridades, como, por exem-
plo, dedicar mais tempo à família e
aos amigos. Em sua opinião, muitas
pessoas não incluem metas particula-
res no roteiro por medo de prejudicar

a carreira e prorrogam essa questão
por anos. "Para um bom profissional,
nunca vai faltar trabalho", garante.

Finalmente, a introdução de alimen-
tos saudáveis no cardápio e a prática
de exercícios físicos são itens que nor-
malmente o ajudam a ter mais disci-
plina e disposição durante o trabalho,
independente da carreira. "A maioria
dos workaholics é gordinbo, pois com-
pensam suas frustrações com uma ali-
mentação desregrada. Neste caso, a
saúde fica comprometida. Por isso, a
importância de fazer um planejamen-
to integrado da vida particular com a
profissional", ressalta.

No entanto, mesmo diante de todas
essas dicas, urna se torna essencial:
não há como planejar objetivos e con-
quistas para 2009 sem avaliai' o ano

que passou, ou seja, não temos como
saber para onde queremos ir sem sa-
ber de onde viemos. Por isso, é impor-
tante listar em um papel as principais
conquistas do ano que passou e as si-
tuações marcantes que trouxeram al-
gum tipo de ensinamento. Deste mo-
do, ficará muito mais fácil acertar nas
etapas descritas acima. Para Melo, as
pessoas são ansiosas e têm dificulda-
des para pensar no que passou. "O há-
bito de refletir é um bom instrumen-
to para não repetir os mesmos erros",
pontua.

Com estas premissas fixadas no cé-
rebro, é hora de partir para o plano
concreto. No entanto, para obter su-
cesso, é preciso que planejamento se-
ja feito a todo momento, já que novas
situações surgem a cada instante e, se »j
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as metas ficarem muito antigas, certa-
mente caducarão. Portanto, a revisão
deve ser feita periodicamente.

Visão de futuro
Até agora, falamos de como o pro-

fissional moderno deve proceder pra
fazer um próspero planejamento para
o ano que começou agora. Mas, sem
dúvida, ele obterá muito mais sucesso
se trabalhar em uma empresa igual-
mente organizada e com propósitos
bem delineados.

Assim como para executivos e co-
laboradores de uma maneira geral, as
organizações também precisam fazer
um planejamento orientado para os
resultados que querem atingir, como
diferenciais competitivos, novas tec-

nologias, recursos financeiros, novas
contratações, enfim, um panorama
completo do que espera acontecer.
O objetivo é assegurar que nada sairá
errado ao longo do ano ou pelo me-
nos minimizar as chances de erro.
Para isso, existem algumas ferramen-
tas utilizadas pelas grandes empre-
sas que podem e devem ser seguidas
(ver quadro abaixo), como o 5W2H, o
PDCA, o Balanced Scorecard, o Swot,
entre outros.

O diretor da Spinelli, corretora de
valores mobiliários, Manuel Lois, es-
clarece que, independente do mode-
lo escolhido, o planejamento deve ser
desenhado em quatro etapas pelas
companhias. Para ele, além de definir
um modelo que oriente as discussões,

é necessário envolver a todos no pro-
cesso de planejamento, ou seja, repas-
sar as metas e mudanças para todos os
setores e não deixai' que fiquem restri-
tas à alta cúpula.

Por último, o processo deve prever
a antecipação das necessidades dos
clientes. Segundo Lois, foi justamen-
te neste item que gigantes conheci-
das mundialmente perderam merca-
do ou quase naufragaram. 'A Kodak
descobriu a fotografia digital. Mas al-
gum estúpido lá dentro falou que essa
descoberta iria acabai' com o negócio
da empresa, que era a revelação. Essa
atitude fez com que outras compa-
nhias como a Sony passassem à fren-
te", acredita. Outra empresa que teve
de se reinventar, segundo o executivo, ))





foi a Motorola, que antigamente era lí-
der na telefonia analógica. Cora a en-
trada da telefonia digital no mercado,
a Nokia assumiu a liderança. "A falta
de planejamento propicia a falta de
visão e a conseqüente perda de clien-
tes", avalia.

Em contrapartida, também existem
empresas que, por enraizarem a estra-
tégia de prever, se salvam mais facil-
mente de crises, sejam elas internas
ou de conjuntura, como a que presen-
ciamos atualmente no mundo todo.
Um exemplo claro é a Nissan, uma das
maiores fabricantes de automóveis do
mundo. Sob o comando do executivo
Carlos Ghosn, a Indústria implantou
um planejamento de emergência que
a salvou da derrocada.

O projeto incluiu um corte drástico
de funcionários, que ultrapassou a ca-
sa dos 20 mil, redução de prazo entre o
desenho do carro e sua entrega, de seis
para quatro meses, fechamento de vá-
rias fábricas que apresentavam prejuí-

zos contínuos, redução de peío menos
20% dos custos em todos os setores,
entre outra medidas que permitiram
com que a empresa se reerguesse. "O
Ghosn anunciou as mudanças e avi-
sou que quem não estivesse de acor-
do com elas iria ser demitido. Esse foi
um dos casos de planejamento mais
bem-sucedidos dos últimos tempos",
lembra.

O executivo da Spinelli observa, ain-
da, que é através de profissionais co-
mo Carlos Ghosn que as empresas se
fortalecem, principalmente em tem-
pos de crise econômica. Para ele, os
gestores não devem se preocupar em
fazer mudanças só em momentos de
turbulência. Ao contrário, em mo-
mentos de calmaria os gestores de-
vem se planejar, reduzir gastos supér-
fluos, rever quadros inchados, entre
outras medidas. Desta forma, quando
a crise chegar, a empresa tem mais in-
dependência para agir e tomar difíceis
decisões. "Momentos de turbulência

"Quem não
tem método,
se torna
uma pessoa
multitarefa,
ou seja, quer
fazer três coisas
ao mesmo
tempo e acaba
não fazendo
nenhuma.
CHRISTIAN BARBOSA,
DIRETOR-EXECUTIVO
DA TRÍADE DO TEMPO
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nesta hora que os gestores têm de ter
"cabeça fria" e planejar os objetivos
para 2009. A Bellota, empresa cente-
nária que atua no setor de ferramen-
tas agrícolas e construção civil, cuja
fábrica fica na cidade catarinense de
Indaial, não contava com este cenário
e teve de redesenhar seu planejamen-
to para este ano.

Isso porque as chuvas afetaram o
fornecimento de gás natural da indús-
tria e, como impacto deste aconteci-
mento, a empresa adiantou o período
de férias coletivas para os colaborado-
res em quinze dias, falo que gerou um
prejuízo financeiro da ordem de RS
l milhão que será suportado através
de recursos próprios. "O crescimento
projetado para este ano será superior
aos números esperados para o setor.
Este otimismo deve-se ao fato da em-
presa estar em um momento de forte
expansão da sua linha de produtos e
de distribuição geográfica", avalia o
diretor geral da empresa para o Cone
Sul, Andrés Urdangarín Dorronsoro.

Mesmo sem contar com a catástro-
fe que abalou o Estado, a empresa ini-
ciou seu planejamento de praxe no se-
gundo semestre de 2008. Na ocasião,
foi realizada uma reflexão estratégi-
ca com os líderes de todas as unida-
des de negócio do grupo e definidos
os principais objetivos para o período
entre os anos de 2009 e 2012 e qual o

plano a ser seguido para atingi-los. A
partir destas premissas, cada unidade
de negócio elaborou o seu panorama
anual. Foram identificados, então, os
vetores de crescimento para o ramo
que orientaram todos os investimen-
tos em marketing, desenvolvimento
de produtos, entre outros setores.

Uma vez definido o planejamento
anual, o executivo conta que a empre-
sa costuma partir para a implantação
propriamente dita com metas trimes-
trais para toda a estrutura, que são
monitoradas pelos líderes ao longo
do ano. "O processo de planejamento
da Bellota é composto por três fases:
planejamento estratégico para quatro
anos, planejamento anual e metas tri-
mestrais. Existem bônus anuais atre-
lados ao alcance dos objetivos defini-
dos", revela. Mesmo diante deste ce-
nário atípico, a companhia reafirmou
seu compromisso de não demitir um
único funcionário.

Assim como a Bellota, organizações
de sucesso planejam e se empenham
para cumprir os objetivos. Assim sen-
do, além de tudo o que foi abordado,
há uma característica que não pode
faltar nem a uma empresa que preten-
de alcançar o topo, nem a um profis-
sional que deseja se destacar dos de-
mais: determinação. Sem este atribu-
to, é quase certo que o planejamento
não vai sair do papel. Boa sorte! C@N
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