
Estabelecimento
de metas

Talks



Características do 
Comportamento Empreendedor

ESTABELECE METAS E OBJETIVOS QUE SÃO DESAFIANTES 
E TÊM SIGNIFICADO PESSOAL; 

TEM VISÃO DE LONGO PRAZO, CLARA E ESPECÍFICA;

ESTABELECE OBJETIVOS DE CURTO PRAZOS E 
MENSURÁVEIS.



O PROCESSO DE EMPREENDER E A 
CONDUTA EMPREENDEDORA 

COMEÇAM PELA CAPACIDADE DE

VISUALIZAR O FUTURO
E ESTABELECER O RESULTADO QUE SE QUER 

ALCANÇAR.



Conduta Empreendedora
Pesquisas apontam que as pessoas que conseguem melhores 
desempenhos, são pessoas que desenvolveram a capacidade 
de projetar o futuro e compartilhar suas metas de forma 
detalhada com muita antecedência. Portanto, há nesses 
empreendedores uma capacidade de antever onde se deseja 
chegar. 

O QUE FAZ COM QUE O CONTEXTO VISIONÁRIO CRIADO 
PELO EMPREENDEDOR TORNE-SE UMA POSSIBILIDADE 
REAL? INICIALMENTE É A DETERMINAÇÃO DE 
PARÂMETROS QUE OS ORIENTEM PARA UM OBJETIVO 
ESTABELECIDO POR ELE (A).ENTÃO VAMOS COMEÇAR 
PERGUNTANDO O QUE É UM OBJETIVO OU UMA META?  

Vamos aqui responder de uma maneira simples, mas assertiva: 
meta ou objetivo para o empreendedor é o foco, o ponto para 
onde ele (a) mira e, portanto, elege como alvo a ser atingido. 
Assim, estabelecer uma meta é o comportamento 
empreendedor de eleger apenas um alvo a ser buscado a
curto, médio ou longo prazo.



Acerte o alvo

Sabemos que quando resolvemos empreender não é tão 
fácil descartar as muitas possibilidades que surgem e idéias 
que brotam na dinâmica do dia-a-dia. Vivemos num mundo 
de muita diversidade de informações que chegam para nós 

cada vez de forma mais acelerada. Além disso, são muitas 
as distrações que in�uenciam a nossa atenção e inúmeros 

estímulos que desviam o nosso foco com facilidade. 
Portanto, um dos primeiros desa�os ao estabelecermos 
metas está em escolher um só alvo e manter o foco. Esse 
alvo irá nos direcionar, nos dará um norte. Irá facilitar na 

tarefa de traçar um plano e otimizar os recursos para seguir 
esse plano.



QUANDO NÃO TEMOS UM OBJETIVO CLARO (COMO SE FOSSE UMA 
LANTERNA ILUMINANDO UM PONTO ESPECIAL ) 

AUMENTAMOS O RISCO DE DESPERDIÇAR ENERGIA, TEMPO E DINHEIRO 
TOMANDO  DECISÕES ERRADAS, SEM CRITÉRIOS OU DISPERSÕES. 

DEFINA OBJETIVOS CLAROS!
TAMBÉM TENDEMOS A GASTAR MUITOS RECURSOS TENTANDO

CORRIGIR TAIS ERROS. ISSO SEM FALAR  NO DESGASTE EMOCIONAL , 
NA SENSAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO E INEFICIÊNCIA QUE POSSA CAUSAR.



SMART
Dentre as técnicas oferecidas pelo Empretec, o acróstico SMART, é 
útil e serve como guia no auxílio do estabelecimento de metas. Uma 
meta que siga todos os parâmetros do SMART é uma boa meta. 
Entenda o processo e transforme sua atitude:

Temporal – Um prazo de�nido e que possa ser 
monitorado. Esse quesito pode ser uma armadilha, em 
função da tendência a procrastinação ou �exibilidade em 
exagero. Uma data �nal estabelecida ajuda a concentrar e 
eliminar distrações e nos �xar no essencial.  

Realista – Os recursos e as circunstâncias são favoráveis? 
Essa é uma pergunta a fazer para si mesmo ao estabelecer 
uma meta. É necessário avaliar se as �nanças, o tempo, as 
pessoas, os equipamentos etc. estão disponíveis ou 
possíveis no período que precisa.

Alcançável – O que é possível realizar com base nos seus 
próprios critérios. Nem sempre o que é desejado em 
determinado momento seja possível alcançar. Algo que 
seja inalcançável se transforma numa fonte de 
desmotivação e frustração.

Mensurável – Mensurar um resultado é estabelecer 
indicadores de medida, uma métrica. A métrica nos 
permite avaliar o quanto conseguimos alcançar.

eSpecí�ca - Ou seja , estabelecida com termos claros e 
concisos. Não deixa margem para interpretações 
equivocadas. Permite que possamos visualizar com 
clareza o que queremos atingir. Uma boa meta não 
carece de explicações.
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Estabelecimento de Metas
Estabelecer uma meta implica em priorizar, além de escolher para onde 
direcionaremos nossa atenção e ação. No entanto, ao fazermos 
determinadas escolhas, necessariamente temos que renunciar a muitas 
outras. Temos, nesse processo, que aprender a dizer não, muito mais do 
que sim.  Daí assumimos um fundamento do estabelecimento de metas 
do empreendedor: há de constar nessa meta um sentido singular, um 
signi�cado pessoal, algo que tenha um valor
especial para cada um individualmente. 

QUANTAS VEZES NOS PREDISPOMOS À CAMINHOS QUE 
NÃO CONDIZ COM O QUE REALMENTE QUEREMOS ?

Talvez porque seja um objetivo de alguém que gostamos ou admiramos 
ou até porque queremos agradar. Seja lá o que queiramos atingir, isso 
deve ser importante para nós mesmos e deve estar conectado com a 
nossa visão de futuro. Sendo assim, a meta deve conter algo de especial 
que faça com que todos os esforços para alcança-la valham a pena. 
Podemos indagar: tal meta possui um coração (um  sentimento)? Senão, 
toda caminhada certamente será inútil.



Dica importante para formular 
a meta

ESCREVA COM CLAREZA
BUSQUE USAR UM VERBO FORTE NO INFINITIVO, UM

CRITÉRIO E UM PRAZO FINAL COMPLETO (DIA, MÊS E ANO).

SIMPLES E ASSERTIVO



TREINO DA HABILIDADE PARA 
ESTABELECER METAS 

1) Registrar! O simples ato de 
escrever aumenta em 60% a 
probabilidade de alcançar a meta.

2) Meta não é o mesmo que 
tarefa. A tarefa é uma atividade 
que você precisará executar para 
o alcance da meta que é 
signi�cativa e relevante.

3) Uma meta pode ser revisada, 
mas em geral o planejamento 

para alcança- la é maleável.
A meta em si tem um conteúdo 
mais in�exível e preciso, para não 
corrermos o risco de banalizá-la. 

4) Use técnicas de visualização 
criativa para construir sua visão 
de longo prazo, isso ajuda a 
treinar um novo caminho no 
cérebro em direção ao que 
desejamos no nosso futuro.



O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é um 
entidade privada sem fins lucrativos, que conta com uma rede de 
quase 700 pontos de atendimento presencial em todo o Brasil, 
sendo 31 somente na Bahia. Com o apoio e a orientação do Sebrae, 
as micro e pequenas empresas se fortalecem e geram mais 
empregos e renda para todo o Brasil.
O Sebrae na Bahia foi concebido para apoiar e fomentar a criação, 
a expansão e a modernização das micro e pequenas empresas do 
Estado, capacitando-as para cumprir, eficazmente, o seu papel no 
processo de desenvolvimento econômico e social. Para facilitar o 
atendimento em diversas regiões do estado, foram inauguradas 
diversas unidades de atendimento.
Desta forma, o Sebrae na Bahia fica ainda mais próximo de seus 
clientes, oferecendo soluções em educação, consultoria, acesso ao 
crédito e ao mercado, além de incentivar a abertura de novos 
pequenos negócios e a qualificação das empresas já existentes. 
Tudo para fomentar o progresso econômico e social do povo.

Mais conteúdos aqui:

Sobre o SEBRAE Bahia
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