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GAP DA META 

Se a equipe que não está alinhada com os propósitos da sua empresa e a 

não existência de planejamentos detalhados e bem estruturados podem fazer 

com que a sua empresa perca mais de R$ 100.000,00 de vendas por ano? 

 

Toda empresa tem ou deveria ter suas metas bem alinhadas e fracionadas 

para o ano de 2021. Além de ter esse alinhamento claro das metas, se faz 

necessário a padronização do método de trabalho junto a equipe para que o 

planejamento seja colocado em prática. A execução das tarefas e assumir a 

responsabilidade passam a ser as premissas básicas para que toda a equipe 

se engaje. 

 

O primeiro ponto é organizar o que a empresa quer alcançar. Depois disso, 

alinhar como deverá ser feito (passo a passo) e por quem deverá ser feito 

(para que se tenha o controle da produtividade de cada pessoa). Colocar 

prazos de entregas de tarefas e análise de indicadores também ajudará no 

planejamento e controle. Toda análise de indicadores ajudará na tomada de 

decisão. 

 

As tarefas poderão envolver todos os membros da equipe, desde o gestor até 

a equipe operacional. Este desdobramento de metas ajudará no aumento da 
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potência dos processos a serem realizados. Lembre-se que o trabalho será 

em conjunto mesmo que o desdobramento seja realizado. 

 

No GAP da meta podemos entender como a lacuna que estará em cada 

espaçamento entre as metas. Exemplo: 

 

Mês: Fevereiro de 2021 

O que? 

Ter um faturamento de: 

R$ 100.000.00 na meta 1 

R$ 120.000,00 na meta 2 

R$ 140.000,00 na meta 3 

R$ 180.000,00 na meta TOP 

 

Qual é a diferença entre a situação atual e a meta proposta? 

O que deve ser feito em cada GAP das metas? 
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Orientações a serem compreendidas  

antes de começar a trabalhar o GAP da meta 
 

• Todos os membros da equipe devem ser orientados a sempre 
estudar para adquirir novos conhecimentos. 

• A cultura da empresa precisa se enraizar na mente da equipe. 

• Analise quais foram os resultados do ano anterior e o que sua 

empresa pode melhorar. 

• Avalie o desempenho de cada membro da sua equipe. Sem 

análise você não poderá tomar decisões concretas com base em 
dados. 

• Metas precisam ser desafiadoras e alcançáveis. 

 
Agora, coloque cada etapa nas lacunas: 
 

• O que devemos fazer? 

• Como vamos fazer? 

• Quem fará parte do plano de ação? 

• Quem vai analisar? 
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