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Os objetivos não são atingidos 
sozinhos!
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Há um provérbio chinês que nos diz o seguinte: 
“Se quiser derrubar uma árvore na metade do 

tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado”. 
À primeira vista este ensinamento pode parecer um 
tanto quanto clichê, mas lhe garanto que possui um 
valor enriquecedor. 

Antes de compreender seu verdadeiro significado, 
vamos analisá-lo separadamente. A meta exemplifi-
cada no provérbio está clara: derrubar uma árvore. 
Você há de concordar que é possível derrubá-la ainda 
que o machado não esteja tão amolado, certo? Sendo 
assim, a meta seria alcançada de qualquer maneira. 
Mas calma lá! Será que o responsável pela tarefa não 
sofreria um desgaste maior? E quanto ao tempo de 
execução, será que não seria reduzido se o machado 
estivesse amolado? 

Sim!
Ao dispor de seu tempo para amolar o machado 

(tarefa menos desgastante), a árvore seria derrubada 
com mais facilidade e, sem dúvida, em um período 
bastante reduzido. Logo, conhecer o melhor caminho 
e empregar recursos mais eficientes para alcançar 
seus objetivos e metas é tão importante quanto o 
objetivo ou a meta em si. 

E não é preciso ir tão a fundo no assunto para nos 
depararmos com exemplos semelhantes em nossas 
rotinas. Tornou-se algo corriqueiro dentro das or-
ganizações que os colaboradores estejam física e 
psicologicamente desgastados na execução de suas 

tarefas, motivados principalmente pelo pensamento 
arcaico de que “tempo é dinheiro”.

Negligenciar o planejamento estratégico de uma 
tarefa na intenção de compactar o tempo e alcançar 
resultados mais rápidos é o verdadeiro significado para 
a expressão “o tiro saiu pela culatra”. Pode ser que, 
na prática, o profissional tenha a impressão de que 
esteja caminhando na melhor direção para atingir seu 
objetivo, mas logo os obstáculos começarão a surgir.

Há uma analogia simples para essa questão. Você 
possui dois caminhos para chegar ao trabalho: um 
deles é mais próximo de seu destino e poderia levá-lo 
mais rapidamente, mas possui um histórico bastante 
conhecido de engarrafamento; o outro caminho é con-
siderado um pouco mais distante, em contrapartida, 
possui um fluxo menor de veículos. Qual deles você 
escolheria? Pois bem.

Para se obter resultados mais efetivos na vida, 
seja pessoal ou profissionalmente, é importante que 
cada indivíduo pare por alguns instantes e defina a 
estratégia mais coerente para cada situação. Lhe 
garanto que essa é a melhor maneira de se reduzir a 
possibilidade de fracasso e potencializar ainda mais 
as chances de sucesso.

Então, amigo leitor, que tal optar pelo trajeto que o 
levará com mais eficácia até seu objetivo e suas metas 
finais? Mas para isso é necessário deixar o comodismo 
de lado e começar a amolar o machado agora mesmo! 

E o planejamento, como vai?
No primeiro artigo da temporada “COMO CONS-

TRUIR OBJETIVOS E METAS ATINGÍVEIS?”, ex-
pliquei a importância de estipular metas e objetivos 
na vida, além de sugerir um pequeno (mas crucial) 
desafio ao leitor: a retomada dos planos engavetados. 

Estou confiante de que você esteja tão animado 
quanto eu para este processo! Então seguiremos para 
a próxima etapa.

Mas antes de adentrarmos ao assunto em pauta, 
quero esclarecer uma dúvida bastante comum no 
universo corporativo, a diferença entre “estratégia” 
e “planejamento”. Entenda melhor abaixo:

·        O que fazer: A estratégia define o que deve 
ser feito para que você atinja seu objetivo;

·        Como fazer: O planejamento, por sua vez, 
é o processo que colocará a estratégia em prática. 

Em um exemplo prático, vamos supor que sua meta 
seja emagrecer dez quilos. O que deve ser feito para 
que você consiga chegar ao peso estipulado? Aderir 
uma alimentação mais saudável e investir em uma 
rotina de exercícios? Pois bem, essa é a sua estraté-
gia. Mas quais alimentos você irá comer? De quantas 
em quantas horas? Irá investir na musculação ou na 
corrida? Quantas vezes por semana? Em quanto tempo 
deseja emagrecer? Este é o planejamento e ele é o 
grande responsável por levá-lo à ação.

Cientes dessa questão, vamos prosseguir.
Seja qual for o objetivo estipulado para sua vida, 

o sucesso dele depende diretamente de um plane-
jamento efetivo e do cascateamento em metas e 
submetas. É como disse Pitágoras certa vez: “Com 
organização e tempo, acha-se o segredo de fazer 
tudo e bem feito”. 

Há diversas questões que precisam ser consideradas 
antes de iniciarmos qualquer projeto, e o levantamento 
de cada uma delas tende a nos levar de modo mais 
seguro àquilo que almejamos. Conforme alertei no 
início do artigo, alcançar uma meta sem a definição 
de uma estratégia não é algo impraticável. É possível 

derrubar uma árvore com um machado “meia boca”, 
assim como o trabalhador também chegará ao seu 
serviço, seja pelo melhor trajeto ou não. 

Mas você concorda que há um desgaste desne-
cessário neste contexto? Se podemos optar por 
um caminho melhor e mais seguro, por que não 
utilizá-lo?

Abraços a até a próxima!
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Nos Estados Unidos, o Tesouro americano calculou que os 
pagamentos por resgates passaram de US$ 590 milhões 
só nos primeiros seis meses deste ano e a preocupação 

com os ataques chegou à Casa Branca. O presidente Joe Biden 
fez uma reunião com mais de 30 países, incluindo o Brasil, para 
aumentar a cooperação global cibernética.

Apenas neste ano, as perdas globais podem chegar a US$ 6 
trilhões - três vezes o PIB do Brasil -, de acordo com estudo 
conduzido pela consultoria alemã Roland Berger no terceiro 
trimestre de 2021. 

O Brasil tem sido um dos principais alvos globais e, segundo 
a pesquisa, o país já ultrapassou o volume de ataques do ano 
passado apenas no primeiro semestre, com um total de 9,1 mi-
lhões de ocorrências, considerando apenas os de "ransomware", 
que restringem o acesso ao sistema infectado e cobram resgate 
em criptomoedas para que o acesso possa ser restabelecido. 

Esse número coloca o Brasil na quinta posição mundial de 
ataques, atrás apenas de EUA, Reino Unido, Alemanha e África do 
Sul. Lidando de perto neste cenário durante o período, listamos 
aqui as previsões para que as empresas possam antecipar cada 
uma delas e, assim, poder melhorar a segurança, produtividade 
e eficiência de sua organização durante 2022:

1) Os ataques de ransomware se intensificarão, 
levando as empresas a reforçar suas estratégias de 
proteção e recuperação de desastres -  os ataques 
de ransomware estão se tornando mais prevalentes e não 
estão mais limitados a grandes empresas: SMBs, utilitários, 

O ano passado foi desafiador para as empresas em função das constantes mudanças no mercado. Um dos fatores mais 
notáveis é que, para se adaptar à nova realidade e agilidade dos negócios foi necessária a aceleração na implementação 
de projetos de transformação digital. Nesse contexto, mais tecnologia requer um maior foco em segurança cibernética.

provedores de saúde, emissoras, governos locais e distritos 
escolares foram atingidos. 

Os hackers estão agora empregando novas táticas para forçar 
suas vítimas a pagar o resgate, como não apenas criptografar 
dados, mas ameaçar publicá-los se eles não receberem suas crip-
tomoedas. Em setembro de 2021, o Departamento do Tesouro 
dos EUA anunciou sanções contra exchanges de criptomoedas 
sobre pagamentos de ransomware.

Estes múltiplos fatores, combinados com a escassez de talentos 
de TI, conduzirão as organizações a implementar melhores me-
didas de prevenção e detecção, bem como adotar uma estratégia 
abrangente de recuperação de desastres.

2) Gerenciar e garantir plataformas de colaboração terá 
um foco ainda maior para TI -  as empresas estão apostando 
em opções de trabalho híbrida e remota. Como resultado, as 
principais soluções de colaboração como o Microsoft Teams, 
continuam a evoluir rapidamente, fornecendo um fluxo contínuo 
de novos recursos para melhorar a colaboração tanto para fun-
cionários no escritório quanto para funcionários em home office. 

As equipes de TI têm sido pressionadas a entender e configurar 
esses novos recursos e implantá-los em suas organizações de 
maneira segura. Isso inclui garantir a adesão correta, seguir as 
melhores práticas do ciclo de vida, controlar o acesso externo 
e o acesso aos hóspedes, estabelecer políticas administrativas 
fortes para bate-papo, reuniões, eventos ao vivo e outros re-
cursos de colaboração.

3) A ameaça interna será mais acentuada do que nunca: 
devido ao aumento da rotatividade de funcionários, muitos mais 

usuários entram e saem da rede empresarial, correndo risco de 
não remover imediatamente o acesso àqueles que saem. Por 
outro lado, os trabalhadores estão cada vez mais questionando 
políticas e condições de trabalho. 

Uma demanda comum é o teletrabalho contínuo, o que signi-
fica que as equipes de TI devem proteger dispositivos remotos 
e serviços de nuvem como o Microsoft 365. Com a persistente 
escassez de talentos de TI, soluções automatizadas de alta 
qualidade estarão em alta demanda.

4) As migrações se tornarão mais complexas e exi-
girão mais tempo -  o e-mail está perdendo seu domínio 
como o principal método de comunicação dentro das organi-
zações. Com o advento de serviços de mensagens no local de 
trabalho como Microsoft Teams, Google Workspace e Slack, 
os métodos preferidos de colaboração agora são conversas 
de bate-papo em tempo real que resultam em dados sendo 
armazenados menos no Exchange Online e mais no Share-
Point Online.

Consequentemente, os profissionais de TI precisarão ajustar 
prioridades e estratégias para migrações de dados. Em parti-
cular, eles precisarão analisar os dados envolvidos com base 
na complexidade, padrões de uso e importância dos negócios, 
considerando cuidadosamente como garantir a coexistência 
perfeita das informações. 

Como resultado, veremos um maior foco em análise e pla-
nejamento antes de qualquer migração e os projetos de M&A 
levarão mais tempo.
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