
administrador de em
presas paulista Álva
ro Barros, de 36 anos, 
gerente-geral da Via
com, programadora 
americana de televi

são, reserva as duas primeiras sema
nas do ano para fazer uma lista de 
suas metas para os próximos 12 me
ses. "Divido em duas partes: os ob
jetivos pessoais e os profissionais", 
diz. Cada uma das abas é subdivi
dida em diversos temas. Filhos, fi
nanças, férias e saúde ficam na aba 
pessoal. Novos clientes, aumento de 
receita e contratações são alguns dos 
assuntos inseridos na aba profissio
nal. Ao terminar, Álvaro imprime o 
documento e, pasme, coloca-o em 
uma pasta que o acompanha no dia 

a dia. Toda segunda-feira de m a n h ã 
ele faz uma grande revisão dos obje
tivos. É quando Álvaro desdobra as 
grandes metas em ações pontuais. 

"Minha primeira atividade é a prepa
ração dos objetivos da semana", diz. 
Diferentemente da listagem anual, 
suas metas podem sofrer algumas al
terações no decorrer do mês. Pode ser 
que você ache Álvaro extremamen
te metódico. Ele, porém, encontrou 
uma maneira eficiente de concreti
zar seus objetivos e minimizar as 
frustrações no trabalho e no plano 
pessoal. "Já perdi a ilusão de cum
prir tudo. Mas, sem dúvida, com es
se método realizo muito mais coisas 
do que se não o fizesse", diz Álvaro. 

Existem várias formas de execu
tar uma meta. 0 natural, no entanto, 

é fazê-lo sempre à mesma maneira 
— aquela a qual estamos acostuma
dos e que já sabemos que dará certo. 
Especialistas em estilos cognitivos 
(ou estilos de personalidade) comen
tam que usar a mesma fórmula de 
execução tem vantagens, mas que 
há situações em que o mé todo es
truturado tem de dar lugar a um 
processo mais livre, mais criativo. 
Se você trabalha em projetos dis
tintos ou com equipes diferentes e 
não compreende esse ponto, corre o 
risco de entrar em atrito com o time 
ou o gestor da tarefa. "Estruturar o 
objetivo ajuda a alcançá-lo com agi
lidade e eficiência", diz Gazi Islam, 
professor de comportamento orga
nizacional do Insper, de São Paulo. 
Mas viciar-se em um método de es-



t ruturação pode ser arriscado. Gazi 
lembra que, até os anos 1980, fixar 
um objetivo e traçar caminhos pa
ra concretizá-lo era a regra. Estudos 
mais recentes passaram a contestar 
essa teoria. "Para funções criativas 
ou voltadas à inovação, o ideal é ter 
uma cabeça mais aberta e deixar o 
fluxo rolar, sem fórmulas", diz. 

QUAL É O SEU ESTILO? 
0 ponto de partida é conhecer sua 
forma de pensar. De acordo com um 
estudo recente dos cientistas ame

ricanos Kachina Allen, Steven Iba-
ra, Amy Seymour, Natalia Cordova, 
e Matthew Botvinick, o cérebro usa 
dois modelos básicos de planeja
mento. O primeiro afirma que uma 
ação leva a outra. Por exemplo: pri
meiro faço A, depois faço B para che
gar ao C. O segundo diz que duas 
ações s imul tâneas são mais efica
zes para atingir um objetivo. Ou se
ja, faço A e B ao mesmo tempo para 
chegar ao C. Para Rafael Alcadipani, 
professor adjunto da Escola de Ad
min i s t ração de Empresas da Fun- to Corporativo, de São Paulo. 

Conhecer de que manei-

dação Getulio Vargas (FGV-Eaesp), 
de São Paulo, no entanto, existem 
muitos outros modelos de planeja
mento mental. "0 mais importan
te é saber qual é seu jeito de chegar 
ao resultado. Para isso, é preciso ex
perimentar e descobrir qual fórmu
la funciona melhor para si." Essa é a 
maneira de detectar os erros e corri
gi-los nas próximas execuções. "Tam
bém é a forma de identificar os êxitos 
e repeti-los", diz Jane Souza, con

sultora da Soma Desenvolvimen-
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