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deixará confiante e com mais 

força para prosseguir em dire-

ção à meta final. 5- Observe o 

que conseguiu fazer e mude a 

estratégia do que não conse-

guiu: ficar atento a esse proces-

so é importante porque permite 

que você utilize estratégias que 

sejam aptas para atingir a meta 

que você estabeleceu e permite 

que você adapte as estratégias 

conforme as suas características 

pessoais ou suas possibilidades. 

Nesse processo, seja flexível! 

Investir em autoconheci-

mento é bastante útil antes, du-

rante ou mesmo depois uma 

mudança, pois ele nos auxilia 

em todo o processo de mudan-

ça e é importante em cada pas-

so descrito. Se houver dificulda-

des, você pode procurar a aju-

da de um profissional de psico-

logia que te auxiliará nesse pro-

cesso de autoconhecimento. 

Aproveito para, em no-

me do o Instituto Innove, dese-

jar a todos um excelente 2013, 

cheio de oportunidades para 

mudanças e metas alcançadas! 
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1- Identificar a necessidade de 

mudar: diversas situações podem 

nos indicar a necessidade de mu-

dar: dificuldades nos relaciona-

mentos com amigos, com famili-

ares e no trabalho. Os sentimen-

tos de tristeza, inconformismo, 

medo e outros, quando trazem 

prejuízo ao nosso cotidiano, 

também são bons indicativos. 2- 

Defina qual a mudança esperada: 

as perguntas que se devem fazer 

são “como espero ficar com essa 

mudança?”, “o que quero apren-

der a fazer?”, “qual é a minha 

meta?”. Ao definir essa mudança, 

é preciso considerar sua viabili-

dade e se ela é alcançável para 

você. É melhor uma expectativa 

menor, porém possível de atingir. 

3- Defina pequenos passos e 

execute-os: enquanto um pro-

cesso, mudar envolve pequenos 

passos, ou seja, a mudança é 

gradual. Estabeleça e execute 

esses pequenos passos, pois eles 

orientarão e facilitarão que você 

se aproxime da mudança. 4- Co-

memore os pequenos passos al-

cançados: Cada pequeno passo 

alcançado já é parte da mudan-

ça, por isso, fique atento àqueles 

que você já alcançou e comemo-

re! Você perceberá que isso te 

 O sentimento no ano 

novo é de que todas as possibi-

lidades se renovam e as metas 

não alcançadas têm uma nova 

chance de acontecer. E por que 

não conseguimos cumprir as 

promessas de ano novo? Prova-

velmente porque elas envolvem 

o processo de mudança com-

portamental e alguns aspectos 

desse processo precisam ser 

observados. 

Quem já mudou de casa 

sabe que quando essa necessi-

dade surge é preciso encontrar 

um novo local, estabelecer uma 

data limite para mudar, limpar a 

nova casa, transportar os mó-

veis e organizá-los na nova casa 

e ainda acostumar-se aos novos 

caminhos até o trabalho ou es-

cola, novos horários para sair de 

casa, novos vizinhos etc. Cada 

um desses passos já faz parte 

da mudança. As mudanças 

comportamentais também en-

volvem passos básicos que pre-

cisamos seguir quando estabe-

lecemos uma meta ou fazemos 

uma promessa de ano novo. 

 Veja cinco passos que 

podem contribuir para que al-

cancemos as mudanças que es-

peramos. 


