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A graduação em administração de 

empresas e os 33 anos de atuação na área 

de informática me deram uma base 

bastante sólida para o gerenciamento da 

minha vida como atleta amadora e 

instrutora de pilotagem de bicicleta. 

Um dos aprendizados que eu trouxe do 

mundo corporativo para o esportivo foi a 

aplicação de indicadores e metas SMART 

para a definição e o atingimento de 

objetivos, seja para o meu preparo para 

uma competição ou, por exemplo, para o 

desenvolvimento de um novo projeto de 

cursos. 

Método SMART: é o conjunto de 

indicadores usados na definição de 

objetivos para amparar as fases de um 

plano, de um projeto. 

A palavra SMART é um acrônimo para as 

palavras Specific (especifico), Measurable 

(mensurável), Attainable (atingível), 

Relevant (relevante) e Time Bound 

(temporizável). Cada uma das palavras 

representa uma etapa da técnica e todas 

são indispensáveis para o êxito da 

estratégia. 

É comum pessoas terem dificuldade de 

manter a assiduidade nos treinos. A 

demanda diária de tarefas do trabalho e da 

vida pessoal acaba tirando o foco, a 

disposição e disponibilidade para os treinos 

regulares. Mas é sabido também que 

muitas pessoas lidam bem com tal 

demanda e conseguem manter a 

frequência nos treinos diários. 

Acredito que, a partir do momento que 

definimos metas e objetivos e somos fiéis 

aos mesmos, usamos de criatividade, 

priorização e técnicas de gerenciamento do 

tempo para dar conta de todo o cenário. 

Por isto sou convicta de que, se 

estabelecermos um objetivo, faremos o 

nosso melhor para alcançá-lo. 

Mas fique atenta com os auto boicotes. O 

seu objetivo tem que seguir algumas regras 

para que o mesmo seja alcançado. 

Então vamos ao uso do método SMART 

para que você não caia em armadilhas. 

S: Specifc (Específico) 

A primeira regra da técnica SMART é que 

seu objetivo seja específico. O seu objetivo 

tem que ser claro e não pode deixar 

margem para dúvidas, interpretação dúbia 

ou controversa. 

Para que o seu objetivo seja realmente 

específico, você precisa ser clara e pontual. 

Por exemplo, ao invés de dizer: “Quero 

melhorar meu desempenho”,  um 

pensamento genérico e subjetivo, seja 

assertiva na hora de definir tal objetivo: 

“Quero melhorar meu desempenho em 

20% em um prazo de 6 meses.” 

M:  Measurable (Mensurável) 

Todo objetivo deve ser traduzido em 

número, pois o que não pode ser medido, 

não pode ser gerenciado. 

 

Providencie ferramentas para medir suas 

conquistas, aplicativos (app), dispositivos 



 
 

MALHA ROSA UM SERVIÇO DA CICLOFEMINI ESCOLA DE PILOTAGEM DE BICICLETA  
CONTEÚDO DE USO RESTRITO FAVOR NÃO REPRODUZIR E/OU DISTRIBUIR 

 

Metas e Indicadores SMART aplicados ao Ciclismo MALHA ROSA CLUBE DE CICLISMO 

como GPS, anotações, todo tipo de 

medição necessária para a sua avaliação. 

Exemplo de um objetivo mensurável: 

Aumentar a velocidade média em um 

determinado percurso por onde você 

pedala com frequência. 

A: Attainable (Atingível) 

É importante que o seu objetivo seja 

atingível, realizável. Suas metas devem 

seguir uma razoabilidade e palpabilidade 

mínima para que não sejam irrealizáveis e 

distantes — o que fatalmente gerará 

desmotivação descontinuidade do seu 

projeto.   

 

Por exemplo: Se você percorre um 

determinado percurso em uma velocidade 

média de 20Km você não deve estabelecer 

aumentar esta velocidade para 30Km de 

média em 30 dias. É importante saber que 

o crescimento no esporte demanda tempo 

e muita dedicação, é um processo 

paulatino de crescimento. 

Claro que isto não significa que seus 

objetivos não possam ser ambiciosos. 

Apenas significa que devem ser 

estabelecido de forma a gerar uma 

motivação diária para o seu treino e que 

possa ser medido. 

Para que seu objetivo seja passível de 

realização e saia do campo do impossível 

faça alguns questionamentos: 

1- Possuo os recursos necessários 

para atingir meu objetivo: 

equipamentos, acompanhamento 

médico, recursos financeiros, 

tempo, entre outros. 

2- O tempo dedicado aos treinos é 

suficiente ao atingimento do meu 

objetivo? 

3- As tarefas diárias de trabalho e 

vida pessoal permitem que eu 

tenha a carga de treino necessária 

para o atingimento de meu 

objetivo?  

R: Relevant (Relevante) 

O seu objetivo deve ser relevante para a 

sua realidade. O R também é traduzido 

como Realista, pois nem tudo que é 

possível é condizente a determinada 

realidade. 

Por exemplo: É possível pedalar 60Km com 

velocidade média de 30Km. Sim totalmente 

possível. Mas este objetivo é condizente 

com a sua realidade? Há quanto tempo 

você pedala, qual a média de velocidade 

que costuma alcançar em pedais desta 

quilometragem, você sabe usar 

corretamente a bicicleta? Uso de marcha, 

postura, cadência, pedalar em pelotão, etc. 

Por isto fique atenta ao auto boicote para 

não julgar-se incapaz. O seu objetivo deve 

ser estabelecido de acordo com a sua 

realidade. 

T: Time-Bound (Temporizável) 

Para o sucesso do alcance do seu objetivo é 

imperativo definir prazo para a realização e 

cumprimento. Quando definimos um prazo 

criamos o senso de urgência que é 

indispensável para o seu sucesso. Ao 

definir um prazo, uma data específica você 

evitará a procrastinação, a desmotivação, o 

retardamento, ou seja, as faltas nos 

treinos. 



 
 

MALHA ROSA UM SERVIÇO DA CICLOFEMINI ESCOLA DE PILOTAGEM DE BICICLETA  
CONTEÚDO DE USO RESTRITO FAVOR NÃO REPRODUZIR E/OU DISTRIBUIR 

 

Metas e Indicadores SMART aplicados ao Ciclismo MALHA ROSA CLUBE DE CICLISMO 

O método SMART é uma ferramenta 

corporativa que traz resultados 

surpreendentes para empresas dos mais 

variados ramos, e certamente trará 

resultados incríveis para seus objetivos 

com a prática do esporte que tanto gosta. 
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