
 

Já é dezembro: Hora de planejar 
 

Por Sonia Jordão 
 

Planejamento significa construir uma ponte mental de 

onde você está agora até onde deseja estar quando tiver 

alcançado o objetivo. Ao planejar precisamos buscar respostas 

para as perguntas: “o quê”, “por que”, “como” e “quando fazer”. 

Planejamento é um estudo realizado, antecipadamente, 

das atitudes e decisões, com o menor risco possível e com a 

máxima efetividade para se atingir os objetivos e as metas pré-

fixadas. É decidir antes de iniciar a execução do que fazer, de 

que maneira, como e a quem compete fazer cada atividade. É 

um processo de análise em que a tomada de decisões deve 

acontecer com base em objetivos, fatos e estimativas.  

Um bom planejamento toma tempo, exige esforço, cria 

compromissos e responsabilidades, permite a avaliação dos 

resultados e auxilia no momento de tomar as decisões. 

Planejamento e controle são inseparáveis. Você planeja e 

depois controla para ver se o que foi traçado está sendo 

cumprido, e quando necessário corrige-se a rota. É preciso 

pensar nos passos que se dará em seguida, para não perder o 

controle do próprio destino. Portanto, é fundamental saber aonde 

se quer ir e qual o caminho a seguir. Tudo que é bem planejado 

tem maior chance de sucesso. Todo planejamento poderá 

precisar de revisões ou adaptações em função das 

circunstâncias. 

Ao fazer o planejamento você precisa também se 

preocupar com os detalhes. Mais do que os grandes planos, são 

os pequenos detalhes que levam ao sucesso.  

Para conseguir vencer é preciso pensar em todos os 

cenários possíveis para evitar surpresas desagradáveis. Assim, 

se consegue antecipar as mudanças, diminuir as incertezas e 

prever um pouco o futuro. No mundo globalizado é preciso 

pesquisar o que acontece em todos os lugares e não só nas 

imediações. Só através de um bom planejamento não seremos 

pegos de surpresa e, se formos, estaremos prontos para dar 

uma resposta rápida.  

FRASE PARA REFLEXÃO: 
 

Se você não sabe para onde vai, todos os caminhos o levarão a lugar nenhum. (Henry Kissinger). 

Mais um fim de ano está 
chegando. Agora é o momento 
ideal de motivar a equipe para 
conseguir atingir as metas no 
próximo ano.  

Já pensou em realizar uma 
palestra motivacional? Contrate 
Sonia Jordão para ministrar 
essa palestra e tenha um rápido 
retorno do investimento.  

Há várias formas de 
mobilizar pessoas: ameaçá-las 
com punições, induzi-las através 
de recompensas ou fazer com 
que queiram atingir os objetivos.  

Nessa palestra são 
mostrados motivos para que as 
pessoas queiram executar suas 
tarefas, para que consigam 
descobrir os objetivos que as 
levam a estarem ali, ou seja, o 
prazer de fazer para assim 
conseguirem ter uma nova 
postura diante da vida e 
conseqüentemente do trabalho.  

Benefícios esperados com 
essa palestra: 

• Pessoas mais felizes.  
• Maior comprometimento 

dos colaboradores.  
• Aumento de produtividade.  
• Melhor relacionamento 

entre pessoas.  
• Melhores resultados da 

organização como um todo.  
Visite o site: 

www.soniajordao.com.br e 
conheça mais detalhes 
sobre esse e outros 
trabalhos de Sonia Jordão.  

Entre em contato: Tel 
(31) 3417 1915, ou e-mail: 
tecer@soniajordao.com.br 
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FRASES MENTIROSAS 
 

ANFITRIÃO: Já vai? Ainda é cedo! 
BÊBADO: Sei exatamente o que estou dizendo. 
DEVEDOR: Amanhã, sem falta! 
INIMIGO DO MORTO: Era um bom sujeito. 
LADRÃO: Foi um homem que me deu isso. 
ORADOR: Apenas duas palavras... 
OTIMISTA: Os últimos serão os primeiros... 
VAGABUNDO: Há 3 anos que  procuro 
emprego, mas não acho nada. 
VICIADO: Essa vai ser a última. 


