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Poucos são os empregados que sabem quais as metas da companhia em que trabalham. É o que 
revela pesquisa feita pela consultoria FranklinCovey Brasil em vários países. Dos 12 mil 
trabalhadores entrevistados, apenas 37% entendem claramente o modelo de atuação da 
organização e só 15% conhecem os objetivos da empresa. A principal razão para isso é a falta de 
clareza dos líderes no momento em que vão transmitir a estratégia da empresa para seus 
funcionários, diz o estudo. 
 
"Muitos não conseguem dizer quais são essas estratégias e quando tentam, passam de maneira 
confusa", observa Paulo Kretly, presidente FranklinCovey Brasil. Na opinião dele, o mais grave é 
que esses executivos, em vez de destacar as prioridades de maior relevância, listam uma série 
delas, o que dificulta para seus subordinados a tarefa de definir um foco de atuação. "O foco, 
aliás, é fator fundamental para garantir uma equipe alinhada com suas metas de longo prazo", 
ressalta. 
 
Diante desse cenário, o relatório constatou que 45% dos funcionários começam o dia com um 
planejamento claro de suas atividades. Ou seja, a maioria chega no trabalho e passa um longo 
tempo respondendo e- mails e atendendo telefones. Eles seguem puramente as atividades do dia-
a-dia, sem planejar o que será feito. "Todos deveriam abrir sua agenda e definir prioridades, 
programando os horários para o cumprimento das tarefas", sugere Kretly. 
 
Apesar disso, o estudo revela que aproximadamente um em três funcionários está certo de que 
suas atividades diárias estão contribuindo para o progresso da empresa em direção as metas 
propostas, o que significa que poucos compreendem quais são as suas funções. 
 
Com base nestes dados, a FranklinCovey vem ap licando em diversas empresas - como Monsanto, 
Microsoft e Bayer - o workshop "Foco - Atingindo Suas Maiores Prioridades". A iniciativa visa 
tornar as organizações mais eficazes nos resultados que desejam atingir. "Uma empresa de 
sucesso age sempre focada em suas prioridades e em direção ao cumprimento das metas 
estabelecidas", defende. 
 
Na opinião do executivo, para obter a colaboração de seus funcionários, a organização precisa 
traduzir estas metas em execuções diárias. Desta forma, Kretly acredita que as pessoas começam 
a saber de fato quais são suas funções dentro da estratégia da empresa. "E isso é importante 
para que as equipes enxerguem os resultados de forma clara", diz. 
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