
Você já fez as suas?

RESOLUÇÕES
DE ANO NOVO



Anualmente, muitas pessoas fazem reso-
luções para o ano novo que se inicia. Algumas resolu-
ções mais comuns são: emagrecer, deixar de fumar, 
conseguir ou mudar de emprego, economizar dinhei-
ro etc. É muito comum a ideia de que a passagem de 
ano pode trazer novos rumos em suas vidas, porém, 
o importante não é só desejar, mas realmente fazer
um planejamento para o futuro.
É claro que as resoluções não se resumem apenas ao
lado pessoal, mas são e devem ser aplicadas ao lado
profissional. Desta forma,  preparamos este conteúdo
com algumas resoluções práticas para que sua em-
presa alcance melhores resultados.
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Origem e explicações científicas para as         
Resoluções de Ano Novo

As resoluções de ano novo já remontam da época dos povos 
babilô-nios, que faziam promessas aos seus deuses no início de 
cada ano. Tanto no judaísmo quanto no cristianismo encontramos 
relatos de que os religiosos procuravam melhorar a si mesmos 
anualmente. Atualmente, esta prática se espalhou pelo mundo e 
por todas as reli-giões.  Entretanto, vemos que dificilmente 
nossas resoluções são cumpridas. De acordo com o professor de 
psicologia da Universida-de de Scranton, John C. Norcross, o 
problema principal está relacio-nado à violação da abstinência. Isto 
ocorre quando a pessoa conse-gue começar o propósito, mas, 
por algum motivo, “enfia o pé na jaca”, “quebra a promessa” e, 
por isso, acha que não vai conseguir continuar.
Na prática nós conhecemos bem esse princípio, pois quem nunca 
começou uma dieta, depois quebrou o ciclo e acabou 
desistindo? Acredito que todos já fizemos algo semelhante, pois 
também há um outro problema: fazemos promessas que 
dificilmente conseguimos cumprir. Muitas das promessas que 
realizamos estão relacionadas a algo que é grandioso, é penoso ou 
mesmo impossível de ser pratica-do por você mesmo. Infelizmente, 
há pesquisas que apontam que as pessoas que fazem as 
resoluções não têm a confiança de que vão conseguir realizá-las. 
Praticamente, prometemos algo só por prome-ter, sem que haja um 
real compromisso em realizar.

Quais as resoluções 
de ano novo que devo 
fazer para o meu 
negócio prosperar?

Agora que sabemos a origem e 
as explicações científicas sobre 
o assunto, podemos passar
para as resoluções que podem
fazer a diferença em seu negó-
cio, são elas:



Planejamento estratégico das ações
Quando falamos de planejamento estratégico das ações, 
estamos falando de analisar as ações que devem ser im-
plementadas, como elas deverão ser realizadas, até 
quando devem ser executadas e, não menos importante, 
definir as pessoas que serão responsáveis por elas. Todo 
o planejamento deve ser pautado e discutido com todos
os envolvidos no projeto, portanto, não se deve esquecer
que o planejamento não pode ser individual, exceto se
você for o único que poderá executar a ação.

Promover melhorias institucionais
Poderíamos tratar de melhorias físicas, mas queremos 
focar no que interessa: as pessoas. É importante estabe-
lecermos metas e novos hábitos que podem trazer bene-
fícios para todos. Enfatizamos, ainda, que as melhorias 
devem ter como principal objetivo, o engajamento da 
equipe. Além disso, é importante que se escute mais as 
pessoas envolvidas nos processos, que se entenda o que 
elas desejam que melhore dentro da organização. Pe-
quenas mudanças podem fazer a diferença.

Incluir ou ampliar a cultura de inovação em sua 
empresa
Este é um ponto bem específico, mas que pode fazer 
uma grande diferença em diversos processos internos da 
organização. A partir do momento que se propõe a im-
plementação da cultura de inovação na empresa, as 
portas se abrem para diversas possibilidades. Ressalta-
mos que há a necessidade de se ouvir os envolvidos aqui 
também, mas com o intuito de conhecer as ideias para 
inovar naquele determinado projeto. Outra ideia que 
pode alavancar a inovação, é conhecer as inovações para 
o segmento em que a em que a empresa atua.. Participe



Comemore
É muito importante que celebremos as nossas conquistas, 
ainda mais quando se relacionam ao seu trabalho e a dos 
outros que fazem parte da sua equipe. Por isso, sempre 
esteja disposto a comemorar, mesmo que pequenas con-
quistas, mas comemore. Além disso, é imprescindível reco-
nhecer o bom trabalho de todos, elogiar, dar pequenos 
prêmios de reconhecimento, mesmo que sejam apenas 
simbólicos. Enfim, não deixe a oportunidade de reconhecer 
os esforços daqueles que estão lutando diariamente com 
você, passar. Portanto, reconheça os esforços de cada um.

de feiras,  enfim procure engajamento com outros do 
mesmo segmento da sua empresa a fim de aprimento da 
sua empresa a fim de aprimorar o seu conhecimento e ave-
riguar quais as práticas que estão dando mais certo.

Invista em conhecimento

Ouse
Outro fator que pode ser implementado tanto na sua vida 
pessoal quanto na profissional é a ousadia. Não ter medo 
de errar e ousar, são duas coisas que se complementam.
Obviamente que não estamos propondo um tiro no escuro, 
mas que novas ações sejam realizadas, mesmo com riscos, 
e que estes sejam analisados. No entanto, é indispensável 
que se deixe uma margem de erro permitida para possíveis 
fracassos.  

É imprescindível que haja um investimento específico em 
conhecimento, além de ser algo voltado para si, deve-se 
incentivar o investimento no aprendizado dos seus colabo-
radores. É de entendimento de todos que tudo muda 
o tempo todo, por isso, a atualização constante é algo fun-
damental para quem está ativo no mercado de trabalho.



Sabemos que o ano de 2020 foi um ano problemático, enfrentamos 
uma pandemia, diversos problemas econômicos, sociais e políticos 
que influenciaram drasticamente na vida de todos os brasileiros.
Algumas pessoas que realizaram as suas resoluções de ano novo, 
talvez jamais tenham previsto que tantas coisas ruins iriam aconte-
cer. Muitas perdas se sucederam, perdas de negócios, perdas de 
vidas, enfim, perdas que com certeza são irreparáveis para alguns.
Infelizmente existem coisas que não podemos prever, mas um bom 
planejamento sempre poderá ter uma margem para perdas, por isso, 
sempre tenha reservas para casos excepcionais, pois ninguém sabe o 
que o amanhã nos resguarda.
Mesmo assim, continuamos esperançosos sempre de que novos e 
bons dias virão, a esperança se renova a cada dia em nossos cora-
ções, vislumbrando um amanhã mais bonito e melhor para todos 
nós de forma geral.
Esperamos que as resoluções de ano novo aqui sugeridas façam 
parte do seu sucesso pessoal e da sua empresa em um futuro próxi-
mo. Além do mais, desejamos um feliz ano novo e muito sucesso 
para todos!

Conclusão
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