


O QUE SÃO METAS?

Pessoas que escrevem regularmente suas metas, alcançam 9 vezes mais resultados do que
as que não escrevem.

VOCÊ SABIA?

Metas são sonhos escritos em um papel. Elas geram direção, ou seja, nos conduzem de um
ponto A para um ponto B.

DEFINIÇÃO DE METAS



COMO CONSTRUIR METAS PODEROSAS?
Use as sete regras do processo de SMARTirização:

REGRA 1

Meta Específica 

REGRA 2

Meta Positiva 

REGRA 3

Meta Desafiadora e 

com compromisso 

REGRA 4

Meta Ecológica 

REGRA 5

Meta Controlável 

REGRA 6

Meta Mensurável

REGRA 7

Meta com prazo 

definido



META ESPECÍFICA
REGRA 1

Ser específico é tornar suas metas visuais e descritivas. Imagine detalhes, cores,
lugares, momentos, pessoas, cifras, etc.
Quanto mais clara e vivida, mais alcançável sua meta será.

Meta vaga: Quero emagrecer.
Meta específica: Pesarei 65kg até 30 de junho de 2018

Exemplo:



META POSITIVA
REGRA 2

Ser positivo é quando você informa ao seu cérebro o que quer conquistar ao
invés do que quer evitar.

Meta focada no evitar: Não ser demitido.
Meta focada no conquistar: Celebrar meus 10 anos de casa na empresa X /
Ser promovido a gerente de vendas / Aumentar meus resultados em 30%.

Exemplo:



META DESAFIADORA E COM 
COMPROMISSO
REGRA 3
Metas desafiadoras, provém de sonhos audaciosos. Elas produzem entusiasmo e
um senso fresco de propósito. Compromisso é assumir responsabilidade pelo
seu projeto de vida e pelas metas que dele fazem parte.

Meta sem compromisso: Gostaria de fazer uma viagem para Austrália…
Meta com compromisso: Farei uma viagem de 15 dias para Austrália…

Exemplo:



META ECOLÓGICA
REGRA 4

Metas Ecológicas são aquelas que sustentam um equilíbrio de vida. Este
equilíbrio é mantido quando uma meta é conquistada sem prejudicar outros
compartimentos de vida.

Meta anti-ecológica: Terei meu primeiro milhão em 1 ano, custe o que custar.
Meta ecológica: Terei meu primeiro milhão em 1 ano preservando minha saúde, 
família, fé e valores.

Exemplo:



META CONTROLÁVEL
REGRA 5

Meta controlável é quando esta depende essencilamente de suas escolhas e
decisões. Na prática, sua meta deve começar com a primeira pessoa do singular:
Irei – Farei – Serei – Conquistarei – Pesarei...

Meta não controlável: Meu chefe me promoverá em seis meses.
Meta controlável: Superarei os resultados esperados de mim e serei elegível a 
uma promoção em 6 meses.

Exemplo:



META MENSURÁVEL
REGRA 6

Meta mensurável é quando criamos resultados quantificáveis e concretos.

Meta não mensurável: Tirarei notas melhores este ano.
Meta mensurável: Manterei minha média escolar, em 2018, acima de 90% .

Exemplo:



META COM PRAZOS DEFINIDOS
REGRA 7

Meta com prazos definidos é estabelecer dias, mês e ano para suas metas.

Meta com prazo indefinido: Iniciarei minha rotina semanal de estudo de inglês
no mês que vem.
Meta com prazo definido : Iniciarei minha rotina semanal de estudo de inglês
em 13 de Março de 2018.

Exemplo:


