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A chance de realização de uma meta é de 80%; se forem três, esse total cai para 51%.  
 
Com a virada do ano, chega a esperança de se começar tudo do zero; de se realizar tudo que não 
foi feito no ano anterior. Nesse momento, aquela longa lista de objetivos traçados para 2005 é 
resgatada e percebe-se que poucos deles foram cumpridos. "Mas, tudo bem, bola pra frente", 
pensa-se. E mais uma relação de metas é acrescentada a anterior. De acordo com Paulo Kretly, 
presidente da FranklinCovey no Brasil, se o executivo desejar realmente tornar reais as idéias que 
estão no papel em 2006, o ideal é focar-se em uma única grande meta.  
 
A fórmula é simples: quanto menos objetivos, mais foco. Uma pesquisa realizada pela companhia 
aponta que a probalidade de se alcançar metas quando se estabelece um grande alvo é de 80%; 
com dois é de 64%; com três é de 51%. Esse porcentual cai para 33% com cinco metas. Assim, 
para ter mais chances de ser bem-sucedido é preciso desvencilhar-se da extensa lista. E o 
primeiro passo é eleger os objetivos que são mais importantes.  
 
Dessa maneira já elimina-se alguns tópicos. Outro critério importante a ser considerado é avaliar 
o que foi realizado em 2005 e poderia ter sido melhor realizado. A partir daí, elege-se o que ainda 
precisa ser feito e aperfeiçoado em 2006.  
 
Para ser realizável, uma meta não pode ser simplesmente algo que se deve fazer. Mas sim algo 
que se gostaria de fazer. "Pense sobre o que mais te motiva na vida pessoal e o que mais te 
motiva no trabalho. Reflita também sobre o que deixou de fazer em 2005 e o que sentiu falta de 
realizar", recomenda Kretly.  
 
Acima de tudo, os objetivos devem ser realistas. "Ganhar mais em 2006" não é uma meta. Mas, 
"buscar oportunidades para aumentar em 30% os meus rendimentos" sim. Isso porque é 
específica e clara. O porcentual de aumento ou qualquer outro objetivo deve ser realista. "Não 
adianta querer dar a volta ao mundo em 2006. Isso é algo que precisa de um planejamento 
anterior para ser realizado", ressalta Kretly. "Da mesma maneira quem sequer tem um carro, não 
pode determinar que terá um Mercedez."  
 
Para não perder o foco coloque sua grande meta em um local visível. "É preciso ser específico e 
claro, para bater o olho e já lembrar da meta", diz Kretly. Além disso, estabeleça um prazo para 
que seja cumprida e, periodicamente, avalie que pé está sua concretização. Para ter um incentivo 
ainda maior, o executivo recomenda que se comunique a meta do ano para as pessoas mais 
próximas e queridas. "Quando comunicamos, nos comprometemos." O que pode ser guardado 
com o profissional é a relação dos "7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes". Considerado guru 
por muitos executivos, Stephen Covey o autor do best-seller fez um resumo atualizado das 
práticas que levam os profissionais a serem bem-sucedidos.  
 
"Hoje, sofremos mais pressão na vida pessoal e profissional do que há uma década. Atribuo isso, 
em parte, à tecnologia, que tem acelerado nosso passo, além de nos separar, em vez de nos 
aproximar", diz. "Por isso, acho pertinente refletir sobre os 7 Hábitos sob o ponto de vista dos 
novos desafios do mundo tecnológico".  
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