
No caderno em que Thiago Audi
traçou as metas para o ano que
vem, está escrito “fazer o novo
negócio dar certo”. O ex-sócio
da Um Investimentos vai se lan-
çar na área de operações estru-
turadas e quer começar com “o
pé no acelerador”. “É importan-
te estabelecer metas”, diz. “Os
meus objetivos pessoais são
sempre audaciosos — se eu me
proponho a ter R$ 100 mil em
um ano, no seguinte, tenho que
conseguir R$ 200 mil e por aí
vai. Já no caso das metas profis-
sionais, faço de forma com que
sejam realistas. Aí, se consigo ul-
trapassá-las, é lucro”, diz.

Ivo Corradi de Abreu, ‘perso-
nal organizer’, aponta que, na
lista de objetivos, o profissional
deve escrever não apenas aqui-
lo que pretende fazer, mas tam-
bém quem se pretende ser. Para
isso, indica o uso de um sistema
conhecido como mapa mental,
em que se coloca uma palavra-
chave no centro do papel e, des-
te ponto, saem categorias rela-
cionadas, como família, ami-
gos, saúde, lazer. “É bom fazer
uma análise do ano que passou.
Muitas vezes, por causa do tra-
balho, a saúde acabou sendo dei-
xada de lado ou até mesmo a fa-
mília. Essa técnica aumenta a
capacidade de planejamento
em 30% a 40%”, afirma.

Outra dica é escrever tudo a
lápis. Depois de reler, apaga-se
aquelas metas que considera

que não são tão importantes.
“No fim, terá aqueles objetivos
que são extremamente viáveis
e importantes. Escreva-os a ca-
neta. Quanto aos outros, pode
ter certeza de que não passava
de mentira que a gente conta
quando está entusiasmado com
o fim de ano. Quantas vezes as
pessoas não prometem pular
de paraquedas mas morrem de
medo de avião?”

Outra técnica é escrever (não
importa se é em papel, palm,
agenda ou celular) aqueles obje-
tivos que são considerados ur-
gentes e possíveis de serem atin-
gidos. Depois, passa-se para as
metas consideradas importan-
tes. “Mas mantenha o foco pois
não conseguirá realizar os dois
projetos ao mesmo tempo”,
alerta Eliete Teixeira, personal
organizer. “O objetivo tem de
ser detalhado, mensurável — o
que significa que deve já prever
o quanto vai se gastar, por exem-

plo —, atingível, relevante e ain-
da é importante determinar o
tempo para realizá-lo (mês,
dia)”, explica Eliete sobre o mé-
todo criado por Peter Drucker.

Já Adriana Saade, organizado-
ra profissional, indica que o exe-
cutivo use a lista como guia pa-
ra metas urgentes, necessárias e
prazerosas. “No que se refere a
finanças, é importante listar to-
das as dívidas e quando preten-
de quitá-las. Analise também
quanto vai receber. É essencial
que se tenha consciência de que
nem sempre aquilo que se quer
se consegue comprar. Para
quem vive endividado, esse
compromisso deve estar na lista
do ano seguinte”, indica. Adria-
na lembra ainda que existem
inúmeras planilhas que podem
ajudar no orçamento financei-
ro. “É interessante enumerar as
despesas que se paga todo mês,
como condomínio, despesas de
casa, pessoais e com os filhos. É
bom lembrar também que janei-
ro é um mês muito caro, porque
tem vários impostos, lista de
material e uniforme. Por isso,
não se engane com o 13º salário
nem com os bônus.”

Se a meta é conseguir sair no
horário certo do trabalho,
Abreu indica que o executivo
planeje os seus dias com interva-
los para imprevistos. “Não se po-
de colocar compromissos para
as oito horas que se passa no es-
critório. É importante encher a
agenda para cinco horas. O res-
tante acaba sendo usado para as
surpresas do dia a dia.” Segun-

do o especialista, se o profissio-
nal não planeja desta forma, aca-
ba passando da hora do expe-
diente. “É aí que começa o dese-
quilíbrio. Fazer hora extra um
dia ou outro não tem problema.
O problema é quando se torna
uma rotina, porque a produtivi-
dade cai já que se conta com es-
sas horas a mais. Sem falar que
as outras áreas da vida acabam
ficando em segundo plano.”

Rodrigo Geamnal, diretor
executivo da Elos Cross Marke-
ting, conta que, neste ano, por

causa das atribuições do dia a
dia, acabou ficando distante
dos amigos e descuidando da
saúde. “Não fiz muita atividade
física, que é importante não só
pela estética, mas também pela
saúde”, conta. “Vou retomar es-
sas duas coisas em 2013.”

Na lista de prioridades de Gea-
mnal, também entram planos
que hoje parecem impossíveis.
“Nas minhas metas de 2007, es-
crevi que queria chegar ao mer-
cado internacional. Não foi na-
quele ano, mas acabou aconte-
cendo em 2009. Por isso é inte-
ressante sempre guardar essas
listas e voltar a elas.” O executi-
vo conta ainda que, mensalmen-
te, revisa os objetivos traçados.
No trabalho, as metas são coleti-
vas. “Aqui, quando se atinge
um objetivo, ganha-se um pre-
sente. É como quem faz regime
e depois come um chocolatinho
para comemorar os quilinhos
perdidos”, brinca.

Quem acha que não vai conse-
guir se organizar sozinho, pode
contar com a ajuda dos organi-
zadores profissionais. O serviço
custa entre R$ 380 e R$ 2,5 mil.
Segundo eles, o que os clientes
mais pedem é para organizar o
armário, contas, e-mails de tra-
balho e, claro, o planejamento
de tarefas. ■
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ESTILO DE VIDA

“Não fiz muita atividade
física nem encontrei os
amigos. Vou retomar essas
duas coisas no ano que vem”
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PLANEJAR

R$ 2,5 mil
É quanto pode custar o serviço de

organização por um profissional.

Em geral, os clientes contratam

o serviço para arrumar armário,

organizar e-mails e fazer

planejamento das atividades.

Especialistas apontam que é importante rever o que passou e listar objetivos para todas as áreas da vida

Audi: começaemjaneiroemuma novaárea“compénoacelerador”

Apenas 11%
dos entrevistados 
cumprem todas
as tarefas que
se propuseram
no horário normal
de trabalho

LISTA DE TAREFAS Resultado de levantamento feito pelo  LinkedIn com 6,5 mil profissionais no mundo
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