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Resumo:  

      Este estudo descreve e avalia uma ferramenta de acompanhamento e controle 

para melhoria na efetividade do autoplanejamento proexológico. Metodologicamen-

te a pesquisa caracteriza-se como, analítica descritiva e utilizou-se da análise empí-

rica para coleta dos dados. Os dados demonstraram eficácia da ferramenta proposta  

e favorece, mediante sua utilização, que as consciências possam obter avanços no 

autorrendimento proexológico, facilitando assim o alcance do completismo existen-

cial. Verificou-se que a estratégia de pontuação desenvolvida pelo pesquisador, pos-

sibilitou objetividade à análise do equilíbrio ou desequilíbrio na condução das di-

mensões ou áreas da vida. 

 

Abstract:  

      This study describes and evaluates a follow up and control tool for improvement 

in the effectiveness of the existential programological self-planning. Methodologi-

cally the research is characterized as, analytical descriptive and the empiric analysis 

was used for the collection of data. The data demonstrated effectiveness of the pro-

posed tool and it favor, by its use, that the consciousness can obtain progresses in the 

existential programological self-efficiency, facilitating like this the reach of the 

existential completion. It was verified that the punctuation strategy developed by the 

researcher, made it possible objectivity to the analysis of the balance or unbalance in 

the conduction of the dimensions or areas of life. 

 

Resumen:  

      Este estudio describe y evalúa una herramienta de acompañamiento y control 

para mejorar la efectividad del auto-planeamiento proexológico. Metodológica-

mente, la investigación se caracteriza por ser analítica descriptiva y se utilizó el aná-

lisis empírico para la recolección de los datos. Los datos demostraron la eficacia de 

la herramienta propuesta y ésta permiti, mediante su utilización, que las conciencias 

pudieran obtener avances en el auto-rendimiento proexológico, facilitando así el 

alcance del completismo existencial. Se comprobó que la estrategia de puntuación 

desarrollada por el investigador, posibilitó la objetividad para el análisis del equili-

brio o desequilibrio en su manejo de las dimensiones o áreas de la vida. 
 

INTRODUÇÃO 

Resultado. Este artigo é resultado da autopesquisa deste autor ao longo dos últimos 4 anos, testando 

a metodologia de mensuração e gestão, proposta pelos pesquisadores Kaplan e Norton (1996), ambos  
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professores da Harvard Business School, e que mediante adaptação para o contexto da Ciência Proexo-

logia, se propôs a planejar, acompanhar e controlar um conjunto de áreas existenciais. 

Adaptação. Essa metodologia ou ferramenta de gestão pessoal foi adaptada após o autor tomar 

contato com os conteúdos do curso Autogestão Existencial, proposto pela Associação Internacional da 

Programação Existencial – APEX, que dentre inúmeros temas apresenta as áreas existenciais e as funções 

básicas da autogestão existencial, em especial a função do autoplanejamento. 

Definição. A Autogestão Existencial é a coordenação dos recursos pessoais, considerando as cir-

cunstâncias e situações ao longo da vida, visando o cumprimento da programação existencial, e tendo 

cada uma das pessoas, série de papéis a serem representados no cotidiano (cidadão, marido ou esposa, 

filho(a), pai ou mãe, funcionário). Mediante essa definição, fez total sentido para este autor, afinar o auto-

monitoramento e controle do dia a dia, utilizando algum tipo de subdivisão de áreas da vida. 

Áreas. Esta subdivisão, respeitou o conteúdo disposto no curso, tratando de 8 áreas existenciais, 

todas elas com o objetivo de avaliar o autorrendimento nas diversas áreas vitais de um indivíduo, con-

forme abaixo:  

1.  Extrafisicalidade. 

2.  Finanças. 

3.  Interassistencialidade. 

4.  Interconsciencialidade. 

5.  Intraconsciencialidade. 

6.  Profissional. 

7.  Saúde Holossomática. 

8.  Outras.  

Eficácia. Além de utilizar tal subdivisão os estudos foram ampliados mediante o entendimento que 

um bom acompanhamento e controle seria melhor desenvolvido caso fosse precedido de planejamento 

eficaz, e também de autoplanejamento proexológico. Sempre envolvendo a definição de objetivos, indica-

dores, metas, iniciativas estratégicas e no final, ações específicas para a consecução da autoproéxis. 

AUTOPLANEJAMENTO PROEXOLÓGICO 

Otimização. O autoplanejamento proexológico envolve o ato de planejar a própria programação 

existencial, definindo objetivos, indicadores, metas e ações, visando otimizar a vida multidimensional do 

indivíduo e acelerar seu completismo existencial. 
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Aprofundamento. Objetivando aprofundar o tema autoplanejamento proexológico associando-o  

à ciência convencional, é possível correlacioná-lo ao ciclo PDCA ou também conhecido como ciclo de 

Deming, uma ferramenta de gestão que envolve as iniciais de 4 palavras apresentadas no idioma inglês – 

Plan, Do, Check e Act – ou seja, para melhorar e controlar processos de maneira contínua é preciso 

planejar, fazer, checar e agir corretivamente.  

Polinômio. No intuito de utilizar a técnica da circularidade, repetindo e tangenciando novamente  

o ciclo PDCA, aproximando-o ao contexto proexológico, é possível conectá-lo ao seguinte polinômio 

autoplanejamento-autacompanhamento-autorresultados-compléxis, ou seja, no final, o objetivo principal 

do planejamento pessoal será sempre o completismo existencial (compléxis) de cada indivíduo. 

BSC. Buscando, no entanto, trazer o PDCA para um modelo ainda mais prático, este autor procu-

rou outras ferramentas de gestão de fácil aplicação e acabou deparando-se com uma metodologia de ges-

tão do desempenho e planejamento estratégico intitulada BSC (Balanced Scorecard).  

Dimensões. O BSC, metodologia proposta por Kaplan e Norton (1996) visou imprimir modelo de 

gestão mais amplo, que considerava além da dimensão financeira, convencionalmente utilizada, as di-

mensões: clientes, processos internos, aprendizado e crescimento, seguindo sequência de causa e efeito. 

Consequência. Nesse modelo, à medida que ocorre o aprendizado e crescimento das pessoas,  

os processos internos são melhorados. Estes processos melhorados, atingem mais facilmente os clientes. 

Em consequência, impactando mais clientes, melhores serão os resultados financeiros. Uma lógica bas-

tante interessante na visão deste autor. 

Êxito. No entanto, a medida o autor tomou contato com as áreas da vida, propostas no curso Auto-

gestão Existencial promovido pela APEX, conteúdo desenvolvido e apresentado pelo pesquisador Laênio 

Loche em 2008, as dimensões propostas por Kaplan e Norton testadas pelo autor ao longo de 2 anos, 

perderam força, por compreender melhor êxito se tais dimensões fossem substituídas pelas áreas da vida 

propostas no curso. 

Detalhamento. Ficaram, portanto, as seguintes áreas a serem tratadas como dimensões: Intracons-

ciencialidade, Saúde Holossomática, Profissional, Interconsciencialidade, Finanças, Extrafisicalidade  

e Interassistencialidade. Abaixo, breve explicação de cada uma das dimensões: 

1.  Extrafisicalidade: dimensão relacionada à interação com as realidades multidimensionais que 

envolvem diretamente o desenvolvimento do parapsiquismo. 

2.  Finanças: dimensão específica à gestão financeira (despesas, receitas, dívidas, aplicações, pé-

de-meia e etc.). 

3.  Interassistencialidade: dimensão de cunho auto e heterassistencial.  
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4.  Interconsciencialidade: dimensão atrelada à compreensão dos relacionamentos interpessoais. 

5.  Intraconsciencialidade: dimensão específica visando a gestão dos traços de personalidade  

– traços-força (potencialidades), traços fardos (fragilidades) e faltantes (inexistentes). 

6.  Profissional: dimensão responsável pelas estratégias quanto a realidade da carreira profissional. 

7.  Saúde Holossomática: dimensão correlata à gestão dos veículos de manifestação. 

Mensuração. No intuito de mensurar e melhor gerir cada uma dessas dimensões, este autor propôs, 

adaptado dos modelos de gestão atuais e vigentes, um conjunto de estratégias de planejamento e men-

suração do desempenho. 

Ajustes. As informações e datas abaixo descritas formam uma exemplificação que apesar de dispor 

parte da realidade do autor, sofreram pequenos ajustes para facilitar o entendimento dos leitores e manter 

a privacidade do propositor. 

ESTRATÉGIA DE PLANEJAMENTO 

Itens. As estratégias de planejamento e mensuração do desempenho utilizadas pelo autor envolvem 

4 itens fundamentais ao seu desenvolvimento: 

2.1.1.  Objetivos. Visam dar direcionamento, foco, consistência e especificidade às ações exclu-

sivas de cada pessoa, definindo as intenções de médio e longo prazo. Mediante as 7 dimensões estabe-

lecidas, cada pessoa definirá ao menos 7 objetivos, ou seja, um para cada dimensão. 

Guia. O agrupamento dos objetivos para cada uma das dimensões deriva no mapa estratégico, que 

conforme pode ser visualizado a seguir, serve aos moldes de um guia orientador, delineador de um rumo 

pré-estabelecido.  

Figura 1 – Exemplo de Mapa Estratégico 
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Máximo. O mapa estratégico supra representado contém as 7 dimensões anteriormente propostas, 

e um conjunto de objetivos, normalmente elaborados e representados como um verbo, nunca devendo 

superar o número máximo de 15 itens, pois além dessa quantidade dificilmente uma pessoa conseguirá 

acompanha-los com relativo êxito. Em sua essência os objetivos devem cobrir aspectos que propiciem 

um sentido específico, assegurando o desempenho à uma finalidade e direção global. 

2.1.2.  Indicadores. Tem por finalidade viabilizar o acompanhamento e o controle do desempenho 

da pessoa em relação a cada um de seus objetivos estabelecidos no mapa.  

Alvo. A cada objetivo definido pelo indivíduo, é possível criar um ou mais itens indicando se a pes-

soa está mais próxima ou mais distante de alcançar seus alvos. 

Tabela 1 – Indicadores 

Nos Objetivos  Indicadores 

1. Aumentar o número de assistidos 

Quantidade de livros publicados 

Quantidade de artigos escritos 

Número de cursos ou eventos ministrados 

2. Fortalecer o voluntariado 
Quantidade de horas semanais 

Acompanhamento diário dos e-mails 

3. Conquistar a independência Montante de recurso financeiro aplicado 

Quantificação. Acima foram listados alguns exemplos de indicadores atrelados a cada um dos três 

objetivos descritos. Vale ressaltar a importância da inclusão de algum tipo de elemento quantificador pa-

ra a mensuração do indicador, sendo algum tipo de número, quantidade, nível, montante entre outros 

itens possíveis de serem avaliados. 

2.1.3.  Metas. É a definição quantitativa dos resultados a serem obtidos e ou seus respectivos pra-

zos, para cada objetivo estratégico, conforme relação de indicadores pré-estabelecidos. 

Segue abaixo representação e exemplificação, aos moldes de um crescendo, contendo as metas pa-

ra os anos de 2015 e 2016, mediante os indicadores estabelecidos e atrelados aos objetivos definidos no 

primeiro momento. 

Tabela 2 – Metas 

Nos Objetivos Indicadores Metas – 2015 Metas – 2016 

1. 
Aumentar o número  

de assistidos 

Quantidade de livros publicados 1 1 

Quantidade de artigos escritos 2 3 

Número de cursos e/ou eventos ministrados 15 cursos e 10 

palestras 

20 cursos e 15 

palestras 
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2. 
Fortalecer  

o voluntariado 

Quantidade de horas semanais 10 horas por semana 12 horas por 

semana 

Acompanhamento diário dos e-mails Verificar a cada dois 

dias 

Verificar 

diariamente 

3. 

Conquistar a 

independência 

financeira 

Montante de recurso financeiro adquiridos R$500.000,00 R$800.000,00 

Quantidade de novos imóveis adquiridos 1 2 

Quesito. Cada pessoa deverá definir suas metas levando em conta ao menos 2 quesitos:  

1.  Algum quantitativo plausível de ser alcançado. 

2.  Espécie de componente desafiador que envolva um mínimo de esforço para que seja alcançado. 

2.1.4.  Ações. Relaciona as principais atividades necessárias a serem colocadas em prática para 

atingir os objetivos estratégicos previamente definidos. Se existe um objetivo, algum tipo de intenção 

está presente, e se a intenção é real e foi planejada, precisa de algum movimento ou ação para que seja 

colocada em prática. 

 

Atingimento. Seguem alguns exemplos de ações que podem ser atreladas às metas estabelecidas 

no intuito de alcança-las, conseguindo, em última instância viabilizar o atingimento dos objetivos estra-

tégicos. 

Tabela 3 – Ações 

Nos Indicadores Metas – 2015 Ações – 2015  

1. Quantidade de livros publicados 1 
Reservar 2 horas nas sextas pela manhã para 

escrita do livro. 

2. Quantidade de artigos escritos 2 
Escrever até Setembro de 2015 novo artigo 

para a Revista Conscientia. 

3. 
Número de cursos e/ou eventos 

ministrados 

15 cursos  

e 10 palestras 

Ministra 2 cursos Introdução à Proéxis. 

Ministrar 5 cursos Autogestão Existencial. 

Ministrar 2 Oficinas A.P.E. 

Ministrar 2 cursos Identificação das 

Diretrizes da Proéxis. 

Ministrar 2 cursos Inteligência Financeira. 

4. Quantidade de horas semanais 
10 horas  

por semana 

Reservar as sextas e os sábados à tarde, além 

de quarta-feira, à noite. 

5. 
Acompanhamento diário dos e-

mails 

Verificar a 

 cada dois dias 

Respeitar o horário reservado na agenda para 

verificação de e-mails pessoais. 

6. 
Montante de recurso financeiro 

adquiridos 
R$500.000,00 

Guardar mensalmente o montante de 

R$5.000. 

7. Quantidade de novos imóveis 

adquiridos 
1 

Comprar apartamento ou sala comercial para 

investimento. 
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Monitoramento. A medida que o plano foi estabelecido por completo, uma nova fase foi neces-

sária, o acompanhamento efetivo das ações e metas definidas, visando monitorar a aproximação ou dis-

tanciamento de cada um dos itens. 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 

Checagem. Este autor verificou, no entanto, que mesmo após todo o trabalho de planejamento es-

tratégico, elaboração do mapa de objetivos, construção do BSC, envolvendo além dos objetivos, um con-

junto de indicadores, metas e ações e a colocação disso tudo em operação, que nada adiantaria se não 

fosse posto em prática algum tipo de checagem e aplicação de ações corretivas verificadas no ciclo 

PDCA. 

Fechamento. Dessa maneira, o autor estipulou um acompanhamento mensal dos indicadores defi-

nidos, com fechamentos trimestrais, ou seja, 4 momentos ao longo do ano para acompanhar todos  

os objetivos, indicadores e metas, propondo novas ações corretivas para o aproveitamento integral do pla-

no. 

Notas. Um ponto fundamental implementado por este autor foi a definição de um modelo de pon-

tuação, intitulado score, para cada um dos indicadores, definindo um conjunto de notas que possibi-

litassem monitorar de maneira quantitativa, eliminando ao máximo possível qualquer subjetividade. 

METODOLOGIA  

Modelo. Dentre todas as metodologias descritas ao longo deste trabalho, a que necessita maior 

emfoque quanto à sua explicação é o modelo de score adotado pelo autor.   

4.1. Score. Para cada um dos indicadores e metas, a cada fechamento de trimestre, o autor definiu 

notas entre 0 e 1, utilizando também os decimais 0,25 – 0,5 – 0,75. Outra opção possível neste modelo  

é quando aquela meta não se aplica a aquele trimestre, pode e deve receber a nota N.A. (não se aplica).  

Disposição. A título de exemplificação o score N.A. pode ser disposto em casos onde a meta  

e ação devam ocorrer no segundo semestre do ano, e a pontuação está sendo feita sobre o fechamento do 

primeiro trimestre, ou seja, neste momento esta meta não se aplica pois não é possível seu alcance. 

Range. Segue abaixo exemplo de score atribuído a dois indicadores, com suas metas e ações espe-

cíficas. No mês de março, no momento da mensuração, o pesquisador atribuiu uma nota para cada item, 

respeitando o range proposto e posteriormente fez um fechamento. 
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Tabela 4 – Score 

DIMENSÃO: INTERASSISTENCIALIDADE 

Março/2015 - Realizado Score Objetivo 

Estratégico 
Indicadores Metas – 2015 Ações – 2015 

Fortaceler  

o Voluntariado 

Quantidade de 

horas semanais 

10 horas por 

semana 

Reservar as sextas  

e os sábados à trade, 

além da quarta-feira  

à noite 

Está sendo feito parcial-

mente, mas melhorou  

os resultados de 2014. 
0,5 

Acompanhar  

os e-mails da IC 

Ver 

diariamente 

Respeitar o horário reser-

vado na agenda para ve-

rificação de e-mails pes-

soais 

Estou mais focado nessa 

questão, mas ainda precisa 

melhorar para alcançar  

a nota máxima. 

0,75 

Aproveitamento parcial 62,5% 

Aproveitamento. Este fechamento representa a média das notas atribuídas à cada dimensão. Sen-

do que no exemplo supracitado, os scores foram 0,5 e 0,75 pontos, tendo como aproveitamento parcial, 

especifico desta dimensão, uma pontuação de 62,5%. 

Fórmula. Segue exemplificação da fórmula utilizada para o desenvolvimento deste cálculo (utili-

zando a tabela acima como referência): 

 

Score (indicador 4) + Score (indicador 5)  x 100 = Nota da dimensão 

         Número de Indicadores 

Ou seja: 

0,5 (indicador 4) + 0,75 (indicador 5)  x 100 = 62,5% 

   2 

Gráfico. Uma vez atribuída nota a cada uma das dimensões, e ao final do ano, passados os quatro 

trimestres, é possível avaliar, utilizando um gráfico de barras os resultados em cada uma das dimensões  

e suas especificidades. 

4.2. Equilíbrio das áreas. Após a atribuição de notas para cada uma das áreas da vida, um segun-

do cálculo é necessário para avaliar o equilíbrio ou desequilíbrio entre a priorização de cada uma das di-

mensões/áreas da vida. 

Somatória. Com todas as notas fechadas, aos moldes da tabela abaixo representada, é necessário 

efetuar a somatória geral das notas, em todas as 7 dimensões. 

Tabela 5 – Somatória Geral das Notas 

Aproveitamento Geral 

Extrafisicalidade 18,75% 

Finanças 37,50% 

Interassistencialidade 6,25% 
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Nivelamento. Após somatória das notas, no intuito de nivelar os percentuais de cada uma das di-

mensões/áreas da vida, efetua-se uma divisão, encontrando agora uma distribuição que irá perfazer um 

novo conjunto numérico, adequado ao máximo de 100% da pontuação, e não mais o número encontrado 

na somatória geral, neste caso representando pelo percentual: 242%.  

Cálculo. Segue exemplificação da fórmula utilizada para o desenvolvimento deste nivelamento: 

Aproveitamento da Dimensão (Intraconsciencialidade)  = Nota Equilibrada da Dimensão 

                    Somatória do Aproveitamento geral 

Ou seja: 

54,17 (Dimensão Intraconsciencialidade)  x 100 = 22,4% 

                         242 (somatória) 

 

Análise. Após recalcular as 7 dimensões, é possível verificar se existe equilíbrio, defasagem, ex-

cesso entre outras análises sobre cada dimensão e ou área existencial. 

Tabela 6 – Dimensões / Áreas da Vida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clareza. A compreensão e provavelmente maior clareza sobre os dados apresentados na tabela 

acima destacada, ocorrerá com a visualização em um gráfico pizza, que será apresentado e discutido na 

sequência, no item resultados e discussões. 

4.3.  Lançamento de Dados. Conforme ressaltado no item 4.1 deste artigo, após a construção do 

autoplanejamento proexológico, a coleta dos dados de acompanhamento e monitoramento ocorreram 

logo após o fechamento de cada trimestre, ou seja, uma mensuração entre março e abril, outra entre ju-

Interconsciencialidade 37,50% 

Intraconsciencialidade 54,17% 

Profissional 62,50% 

Saúde Holossomática 25,00% 

Somatória 242% 

Dimensões / Áreas da Vida 

Extrafisicalidade 7,76% 

Finanças 15,52% 

Interassistencialidade 2,59% 

Interconsciencialidade 15,52% 

Intraconsciencialidade 22,40% 

Profissional 25,87% 

Saúde Holossomática 1,34% 

Somatória 100% 
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nho e julho, a terceira entre setembro e outubro e a quarta e última entre os últimos dias de dezembro,  

e primeira semana de janeiro. 

4.4. Análise dos dados. A medida que os dados foram lançados e mensurados, sofreram análises  

e geraram um conjunto de informações, que estão apresentadas em um gráfico, no item resultados e dis-

cussões deste artigo, possibilitando com isso a definição de novas ações, ou mesmo a redefinição das 

ações estabelecidas anteriormente. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Resultado. Este item apresenta os resultados encontrados quanto ao acompanhamento e controle do 

autoplanejamento proexológico elaborado e mensurado com um score definido e apresentado na seção 

metodologia deste artigo. Toda a pontuação e mensuração foi desenvolvida no intuito de analisar o equi-

líbrio ou desequilíbrio das dimensões e ou áreas da vida. 

Evolução. Conforme atribuição de notas às dimensões, findados os quatro trimestres, este autor 

deparou-se com o gráfico disposto a seguir, envolvendo dimensão a dimensão, as notas mínimas e máxi-

mas, as discrepâncias entre cada dimensão, os itens mais priorizados, os menos priorizados, as grandes 

quedas ou crescimentos de cada dimensão, conforme evolução dos trimestres. 

Figura 2 – Avaliação do 1° ao 4° Trimestre 
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Aproveitamento. De imediato é possível verificar que o aproveitamento deste gráfico ano de 2013, 

embora em crescimento constante, foi frágil na dimensão Extrafisicalidade, fechando o ano com 12,5% de 

metas alcançadas no último semestre, enquanto a dimensão Interconsciencialidade recebeu uma super-

valorização no último semestre do ano (68,75%).  

Variação. As dimensões Profissional e Interassistencialidade apresentaram um relativo equilíbrio ao 

longo do ano, com pequena variação, no entanto, é visível a queda expressiva no alcance das metas na 

dimensão Finanças, caindo de 66,67% para 37,5% no último semestre do ano. As dimensões: Intracons-

ciencialidade, Saúde Holossomática e Interconsciencialidade apresentaram melhoria contínua no alcance 

das metas, sendo esta última a maior constância no crescimento (31,25% - 37,5% - 50% e 68,75%). 

Motivos. No item, aproveitamento geral, último dado apresentado no gráfico, verifica-se ao longo 

dos 4 semestres, que a nota geral não superou a casa dos 50%, fechando o ano (4o trimestre) com um 

score geral de 47% de aproveitamento sobre as próprias metas estabelecidas. Ou seja, existem falhas na 

condução de todas as áreas da vida, podendo ser reflexo de um conjunto de motivos, tais como: 

1.  Falha no planejamento – excesso ou superdimensionamento das metas; 

2.  Dificuldade na operacionalização das atividades do cotidiano (erro nas escolhas do dia a dia); 

3.  Excesso de atividades assumidas (dispersão); 

4.  Falta de posicionamento e priorização;  

5.  Falha na definição dos autolimites; 

6.  Dificuldade de abrir mão; entre outros possíveis motivos. 

Contexto. Torna-se evidente, portanto, a necessidade de reperspectivação das metas e até mesmo 

dos objetivos, avaliando e corrigindo os motivos mais presentes e equivocados no contexto em questão. 

EQUILÍBRIO ENTRE AS ÁREAS DA VIDA 

Aspectos. Um aspecto primordial às pessoas que desejam a boa condução das áreas da vida é o 

equilíbrio na priorização de ações para o alcance das metas previstas. Para avaliar o equilíbrio entre as 

áreas, o autor dispõe de dois tipos de gráfico visando a análise da real distribuição entre as áreas da vida. 

Primeiramente o resultado sobre um trimestre específico, e no segundo gráfico, o ano de 2014 concluído. 

Apontamentos. Os resultados referentes ao ano de 2014 listados no gráfico a seguir, apontam dedi-

cação excessiva à área Profissional (26%), e na outra ponta, falta de priorização nas áreas Interassisten-

cialidade (3%) e depois Extrafisicalidade (8%), denotando o desequilíbrio quanto à priorização entre di-

mensões. As áreas com maior equilíbrio foram Interconsciencialidade (15%) e Finanças (16%). 
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Figura 3 – Áreas da Vida - 2° Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimento. O equilíbrio máximo entre todas as áreas seria alcançado se, ao efetuar todas as con-

tas apresentadas nos itens 4.1 e 4.2 deste artigo, todas as áreas tivessem um rendimento médio aproxi-

mado de 14%, ou seja, 100% dividido pelas 7 áreas. 

Ajustes. Refletindo sobre os 14% que seria o equilíbrio e os percentuais anteriormente descritos, 

para cada dimensão, facilita ao pesquisador interessado, compreender quais dimensões necessitam ajustes  

mais aprofundados, ou seja, um pouco mais de foco e determinação, e quais dimensões podem ser menos 

priorizadas. 

Priorização. No segundo gráfico detalha-se o fechamento do ano de 2014. Basta olhar a figura a 

seguir para perceber nos resultados que a área da Extrafisicalidade ficou prejudicada e não priorizada ao 

fechar o ano, com apenas 4,83% de priorização, quase 10% distante dos 14% almejados. Percebe-se 

também que nas demais áreas há certo nível de equilíbrio, por exemplo, a área da saúde holossomática, 

com 13,9%, e a área Profissional, com 20,35%.  

Figura 4 – Áreas da Vida - Ano 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Redução. De toda maneira, não está difícil no gráfico acima, alcançar o equilíbrio almejado, basta 

fortalecer a priorização da dimensão Extrafisicalidade, levando mais a sério as metas elaboradas e impor 
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uma pequena redução na priorização da dimensão Profissional, e dessa maneira, as demais áreas irão 

equilibra-se praticamente de maneira automática. 

Impacto. Alguns leitores podem se questionar se em determinadas fases de vida algumas áreas ou 

dimensões não teriam maior impacto (gasto de tempo) do que em outras fases (exemplo: uma pessoa na 

meia idade em fase de investimento profissional e um aposentado), no entanto, como as metas são plane-

jadas pela própria pessoa, e é dessas metas e do investimento no cumprimento delas que o equilíbrio  

é calculado, nem isso pode ser justificado para não se ter um mínimo de equilíbrio entre todas as dimen-

sões. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fases. No conjunto, mediante as análises desenvolvidas, é possível verificar em todas as fases: pla-

nejamento pessoal; uso das ferramentas constantes no autoplanejamento; estratégias individuais; constru-

ção do mapa e do BSC, contendo os objetivos, indicadores, metas e ações que o instrumento de acompa-

nhamento e controle testado pelo autor foi válido e de aplicabilidade efetiva.  

Aplicação. A segunda parte do trabalho, que envolveu a aplicação da ferramenta de acompanha-

mento e controle se mostrou eficiente ao facilitar o monitoramento do autor, fornecendo dados sobre suas 

priorizações, despriorizações e necessidades de ajuste. 

Testagem. Fase primordial deste trabalho é a compreensão da metodologia, pois nela consta a mo-

delagem de atribuição de notas às metas estabelecidas e seu devido cumprimento. É com base no score  

e na identificação do equilíbrio ou desequilíbrio das dimensões/áreas da vida que o leitor interessado po-

derá testar essa nova estratégia proposta, envolvendo acompanhamento e controle dos objetivos e metas 

pessoais, verificando sua efetividade. 

Correção. Observar por meio dos gráficos o autorrendimento evolutivo possibilita estabelecer 

trimestralmente ações práticas corretivas focalizando o compléxis. Tal conduta, na visão deste autor,  

é comdição estratégica para todos que possuem inteligência evolutiva e desejam o cumprimento efetivo 

da autoprogramação existencial. 

Completismo. Dessa maneira, portanto, falar em autoplanejamento proexológico é pensar um con-

junto de objetivos, indicadores, metas e ações, que monitorados com frequência, serão as bases para 

 o completismo existencial. 
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