


Bem-vindo(a) a 

Isto não é um livro de exercícios nem um livro 
de leitura, é um espaço proposto à reflexão e 

organização de informações que você já possui! 
Esperamos que ao final desse processo você tenha 
conectado alguns pontos e que o propósito dessa 

experiência fique claro: entender seus valores, 
esclarecer sua estratégia e organizar um plano de 

vida baseado em metas e ações.

Recomendamos que para um maior aproveitamento 
da sua experiência siga as instruções e não tenha 

pressa e nem demore demais. Você irá refletir 
sobre coisas que tem significado e profundidade 

visando seu desenvolvimento. Siga seus instintos, 
analise o que emergir e registre seus pensamentos.

Tome seu tempo e não veja a atividade seguinte 
antes de terminar aquela na qual se encontra. 

Desejamos uma ótima experiência 
no seu processo de criar.se, e boa 

sorte!



Fim do Mundo

Imagine que o mundo está acabando. Algumas 
pessoas foram selecionadas para habitar 
outro planeta, e você é uma delas. Todas as 
necessidades básicas serão atendidas lá, e você 
deve escolher 3 coisas para levar. O que você 
levaria?

Valores Faça abaixo a lista do que você levaria consigo. Não 
passe para o próximo passo antes de terminar a lista e 

se sentir confortável com suas escolhas.



Mapeamento

Agora que a lista está pronta, reflita sobre os 
valores que estas escolhas representam. Pense 
no que motivou você a escolher estes itens, e 
aponte um valor que melhor represente cada 
escolha.

Valores podem ser explícitos ou ocultos, então 
não liste apenas valores que você “goste” ou 
“queira” ter. 

Seja sincero consigo e mantenha o foco em 
entender quais valores pautaram as suas 
escolhas (se precisar, veja a lista de valores na 
página seguinte).

Valores Liste os valores que motivaram essa escolha e não 
passe para o próximo passo antes de terminar. 

Escolhas Valores



AFETO
ALEGRIA
AMBIÇÃO
AMOR
AMOR PRÓPRIO
ARTE
AUDÁCIA
AUTO RESPEITO
AUTOCONFIANÇA
AUTONOMIA
AUTOPRESERVAÇÃO
AUTORIDADE
AUTOSSUFICIÊNCIA
BELEZA
BONDADE
BUSCA
COERÊNCIA
COLABORAÇÃO
COMPAIXÃO
COMPETÊNCIA
CONFIANÇA
CONHECIMENTO
CONSTRUÇÃO
CONTEMPLAÇÃO
CONTROLE

Valores
CRIATIVDADE
CUIDADO
CULTIVO
CURIOSIDADE
DETERMINAÇÃO
DESCOBERTA
DIREITOS
DISCIPLINA
DIVERSÃO
DIVERSIDADE
EDUCAÇÃO
EMPATIA
EQUIDADE
EQUILÍBRIO
ESCUTA
ESPIRITUALIDADE
ESTABILIDADE
ÉTICA
EXCELÊNCIA
FAMÍLIA
FÉ
FELICIDADE
FIDELIDADE
FOCO EM 
RESULTADOS

GRATIDÃO
HARMONIA INTERIOR
HONESTIDADE
HUMILDADE
IDENTIDADE
IGUALDADE
IMAGEM
IMPECABILIDADE
INDEPENDÊNCIA
INDULGÊNCIA
INFLUÊNCIA
INTEGRAÇÃO
INTEGRIDADE
INTERAÇÃO
INTIMIDADE
JUSTIÇA
LEALDADE
LIBERDADE
LIDERANÇA
LIMPEZA
MUDANÇA
NOVIDADE
ORDEM
ORIGINALIDADE
OTIMISMO
PAZ
PARTICIPAÇÃO
PIONEIRISMO

PLENITUDE
POLIDEZ
PRAZER
PRESTATIVIDADE
PRESENÇA
PRIVACIDADE
PROGRESSO
PUREZA
RECEPTIVIDADE
RECONHECIMENTO SOCIAL
RESPEITO
RESPONSABILIDADE
RISCO
SABEDORIA
SAÚDE
SEGURANÇA
SENSO DE PERTENCIMENTO
SENTIDO DA VIDA
SERVIÇO
SIGNIFICADO
SIMPLICIDADE
SINERGIA
SUSTENTABILIDADE
TRADIÇÃO
TRANSCENDÊNCIA
UNIDADE
VENERAÇÃO
VISÃO



Consolidação

Descreva o conceito que as palavras/valores 
que você escolheu tem para você em duas ou 
três frases. Tente ser objetivo e ao mesmo 
tempo deixar a descrição bem clara para que 
você não esqueça ou se confunda com os 
conceitos.

Mostre para duas ou três pessoas e veja se elas 
entendem o mesmo que você. Reescreva até se 
sentir confortável com a descrição.

Está confortável com a lista de valores que 
acabou de criar? 

Se sim, passe para a próxima etapa. 

Valores

Se não, 

tente fazer esse teste: ViaCharacter
www.viacharacter.org/

Os 5 primeiros valores listados são os mais refletidos em suas ações. 

Eles podem servir de inspiração para a consolidação dos seus 
próprios valores.



Senta que lá vem a história

Sara era uma menina de 8 anos, estudiosa 
e dedicada. Seu grande sonho era ter um 
diploma universitário. Ela foi diagnosticada com 
uma doença terminal, e apesar de sua pouca 
idade, ela achava que a educação era a parte 
mais importante da sua vida. 

Determinada a realizar seu sonho, entre 
tratamentos e exames, ela passava os dias 
pensando e planejando como poderia ter seu 
diploma.

As pessoas ao seu redor se comoveram com a 
sua situação, e começaram a se mobilizar para 
divulgar este sonho. Sara deu entrevistas em 
rádio e televisão, até que sua história chegou 
aos ouvidos da reitora de uma universidade.
Comovida, compartilhou a história de Sara 
na reunião do corpo docente e pediu que os 
professores dessem ideias de como poderiam 
contribuir para a realização do sonho de 
Sara. Um dos 80 professores presentes, 
se aproximou do microfone e sugeriu que 

eles preparassem um programa especial de 
formação para Sara. Logo após a sugestão 
houve um silêncio profundo.

A reitora esperou para ver a reação dos outros 
professores enquanto ela mesma refletia sobre 
a possibilidade. Alguns segundos depois, 
um professor se levantou e disse “Eu posso 
preparar uma aula de Biologia”. Logo outro, e 
outro e outro, e em menos de 3 minutos toda a 
sala estava de pé, muito falante e animada.

A reitora designou o professor que deu a ideia 
como coordenador do curso e acompanhou 
pessoalmente todo o planejamento e 
desenvolvimento dos detalhes. Dadas as 
restrições de saúde de Sara, chegaram a um 
formato acessível: 4 anos em 1 dia. Planejaram 
um vestibular adaptado e após cada aula uma 
prova. Sara deveria ser aprovada em cada 
etapa para realmente merecer seu diploma.

Ela entrou em contato com a família de Sara, e 
todos ficaram eufóricos com a novidade.

Mais de 30 professores participaram ativamente 

da preparação de aulas, provas e de toda a 
formulação da programação para que Sara 
saísse formada ao fim do dia. 

Após alguns meses, o plano foi de fato 
realizado. Alunos, professores, técnicos e 
funcionários encheram a faculdade querendo 
participar deste dia. Todos estavam de fato 
comprometidos para fazer o sonho de Sara ser 
realizado.

Ao final do dia, Sara se formou em uma 
cerimônia pública que reuniu mais de 500 
pessoas, uma das maiores graduações da 
história da Universidade. Todos sentiram uma 
satisfação imensa em contribuir e assistir à 
realização de seu sonho.

Sara continuou advocando a educação até  seu 
último dia. Seu legado permanece até hoje 
naqueles que a conheceram ou aqueles que 
ouvem essa história. 

Estratégia



Visão

Sara tinha uma visão e meta claras. Isso fez 
com que ela conseguisse comunicar o que 
queria e assim outras pessoas puderam se 
engajar para viabilizar seu sonho.

Estratégia Se você tivesse que escolher uma meta para se dedicar 
pelo próximo ano, 5, 10 ou 20 anos, você sabe qual 

seria?

Descreva.

Se você não sabe, se inspire na história da Sara. Ela já 
não está mais aqui mas seu legado permanece. 



Definição de meta

Mostre sua visão para para duas ou três 
pessoas e veja se elas entendem o mesmo que 
você. Reescreva até que fique claro, de forma 
que você se senta confortável com a descrição.

Para ter certeza que sua meta está bem 
descrita, vamos usar a metodologia SMART. 
Ela caracteriza a meta em 5 critérios que 
toda a meta deve ter. Diferente de outras 
metodologias, ela tem como foco o objetivo 
em si e não a forma de atingi-lo. Acreditamos 
que essa metodologia explicita os fatores 
necessários para que você tenha clareza da sua 
meta e da sua motivação para atingir o que 
propôs. 

Exemplo: 
Meta inicial: Sara tinha como meta concluir o 
ensino superior.

Estratégia

R - Relevante
Descreva aqui em detalhes que benefícios você terá por atingir essa meta e por que ela é 

relevante para você.
EX: porque eu quero deixar meus pais orgulhosos e provar para mim mesma que consigo fazer isso.

A - Alcançável
Descreva aqui em detalhes por que você acha que ela é alcançável e desafiadora.

EX: porque eu já estou estudando para passar no vestibular.

M - Mensurável
Descreva aqui como você irá medir se alcançou ou não sua meta.

EX: ter o diploma impresso na parede do meu escritório.

S - Específica
Descreva aqui em detalhes o que significa a sua meta.

EX: ter um diploma do curso de administração da Universidade da Califórnia.

T - Definida no tempo
Aponte aqui em que dia, hora, minuto, segundo, que você irá atingir sua meta.

EX: dezembro de 2018



Consolidação da meta

Agora que você reflitiu sobre todos os critérios 
de uma boa meta, reescreva sua meta 
assegurando-se de que ela é SMART. 

Exemplo:
Meta reescrita: Sara tem como meta ter um 
diploma universitário do curso de administração 
da Universade da Califórnia para colocar na 
parede do seu escritório, deixar seus pais 
orgulhosos e provar para si mesma que ela é 
capaz. Ela irá atingir sua meta em dezembro de 
2018.  

Você pode ter metas para diferentes áreas 
da sua vida, por exemplo estudos, carreira 
e família. No entanto é importante que você 
estabeleça no máximo 3 metas por vez. Assim 
que atingir uma de suas metas você pode 
estabelecer novas, mas até que isso aconteça 
é importante que você se foque em suas 
prioridades. 

Para cada meta, repita o processo SMART.

Estratégia Reescreva sua meta assegurando-se que ela é SMART 
e não passe para a próxima fase até que a sua meta 

esteja clara.



Roadmap

De acordo com a meta determinada, divida o 
tempo em 4 partes partindo do dia de hoje até 
a data de realização. 

Para cada marco, determine uma submeta a 
ser atingida para a concretização futura da 
meta principal. Lembre-se de utilizar o SMART.

Plano de ação Marque na linha do tempo abaixo seus 4 marcos 
dentro da meta determinada. 

Hoje

Marco 2
dezembro 2015

Marco 3
novembro 2018

Marco 4
dezembro 2018

Passar no vestibular 
de administração 

da Universidade da 
Califórnia

Passar em todas as 
matérias obrigatórias do 
curso de administração 

da Universidade da 
Califórnia

Ser aprovada 
no trabalho de 

conclusão de curso

Receber um diploma 
universitário do curso 
de administração da 

Universade da Califórnia 
para colocar na parede 
do seu escritório, deixar 
seus pais orgulhosos e 
provar para si mesma 

que ela é capaz. Ela irá 
atingir sua meta em 
dezembro de 2018.

Marco 1
dezembro 2013



FOFA - mapeamento

Considerando seu contexto atual e visando a 
sua meta reflita e registre:

Quais são suas forças que podem te ajudar a 
atingir sua meta? Considere fatores internos.

Quais são suas fraquezas que podem atrasar 
o atingimento da sua meta? Considere fatores 
internos.

Quais são as oportunidades que podem te 
ajudar a atingir sua meta mais rápido ou 
superá-la? Considere fatores externos.

Quais são as ameaças que podem impedir ou 
atrasar o atingimento de sua meta? Considere 
fatores externos.

Ao preencher sua FOFA, foque-se em fatos 
comprováveis e não em possibilidades remotas.

Plano de ação Reflita e registre suas impressões antes de passar para 
a próxima etapa.

FORÇAS OPORTUNIDADES

AMEAÇASFRAQUEZAS



Análise da FOFA

A FOFA pode ser analisada de muitas formas.

Sugerimos que você analise essa matriz 
refletindo sobre como suas forças podem 
contribuir para superar suas ameaças e como 
suas oportunidades podem contribuir para 
minimizar suas fraquezas. 

E aí, como você pode explorar o que tem hoje 
para atingir sua meta?

Plano de ação Reflita e registre suas conclusões antes de passar para 
a próxima etapa.

FORÇAS OPORTUNIDADES

AMEAÇASFRAQUEZAS



Espinha de peixe

A técnica da espinha de peixe visa definir 
as diferentes causas de um determinado 
resultado, utilizando para isso perspectivas pré-
definidas de análise.

O objetivo é chegar às CAUSAS fundamentais 
do resultado, para poder padronizar uma causa 
que gera um resultado positivo, e eliminar uma 
causa que gere um resultado negativo.

Aqui, utilizaremos a espinha de peixe para 
analisar o problema:

 - Lacuna entre a realidade e a submeta a ser 
atingida. 

As categorias representadas no diagrama ao 
lado são flexíveis e variam de acordo com o 
problema. Não precisam ser preenchidas, elas 
são um “guia” para o processo de pensamento
 e você pode alterá-las.

Plano de ação
Submeta:

Passar no vestibular da Universidade da Califórnia para o 
curso de administração até dezembro de 2013

Problema:

Quais são as 
causas de 

Sara ainda não 
ter passado 
no vestibular 
do curso de 

administração 
da Universidade 
da Califórnia.

Competências 
pessoais

Conhecimento Fatores 
externos

OutrosRecursos 
financeiros

Hábitos

Ainda não 
terminei o 

ensino médio
Universidades 
não aceitam 

alunos menores 
de 15 anos

Baixa 
produtividade 

em períodos de 
estudo

Não ter recursos 
suficientes para 
fazer um curso 
extra curricular 

de redação



Espinha de peixe - Priorização

O próximo passo será priorizar as principais 
causas, para isso você terá 5 pontos para 
distribuir entre 3 causas. 

Você pode colocar os 5 pontos em uma 
causa só ou distribuí-los entre várias causas, 
lembrando que você deve selecionar no 
máximo 3 causas para serem priorizadas. 

Se a causa for um fator externo e imutável, 
por exemplo: universidades não aceitam 
menores de 15 anos, analise sua capacidade 
de contornar a situação ou escolha outra causa 
que seja passível de ser mudada dentro da sua 
situação atual e no seu prazo determinado.

Após a priorização, elimine as causas não 
priorizadas, escolha uma ou duas para serem 
trabalhadas e siga para o próximo passo.

Plano de ação
Submeta:

Passar no vestibular da Universidade da Califórnia para o 
curso de administração até dezembro de 2013

Problema:

Quais são as 
causas de 

Sara ainda não 
ter passado 
no vestibular 
do curso de 

administração 
da Universidade 
da Califórnia.

Competências 
pessoais

Conhecimento Fatores 
externos

OutrosRecursos 
financeiros

Hábitos

Ainda não 
terminei o 

ensino médio
Universidades 
não aceitam 

alunos menores 
de 15 anos

Baixa 
produtividade 

em períodos de 
estudo

Não ter recursos 
suficientes para 
fazer um curso 
extra curricular 

de redação



Espinha de peixe - Consolidação

Para essas 2 causas, você irá criar ações e um 
planejamento visando eliminar esta causa. 
Várias idéias irão surgir. Escolha aquelas que 
você sabe que pode realizar. 

Deixe esse planejamento em um lugar visível 
que você veja todos os dias. Isso facilita a 
manutenção do seu foco nas ações. 

Revise este planejamento  pelo menos 2 
vezes dentro de cada um dos 4 marcos, 
ou sempre que sentir necessidade. Nestas 
revisões verifique o que já foi alcançado, qual 
é a situação atual e defina ações que serão 
realizadas até a próxima revisão. 

Plano de ação
Ações Data Responsável

Baixa 
produtividade 

em períodos de 
estudo

Não ter recursos 
suficientes para 
fazer um curso 
extra curricular 

de redação

Causa

Fazer uma lista de de escolas 
desejáveis.

Preparar uma apresentação 
convincente. 

Visitar escolas para pedir bolsas 
de estudo.

07/05/13

14/05/13

17 a
21/05/13

07/05/13

08/05/13

09 a 
25/12/13

Sara

Sara

Sara

Sara

Sara

Sara

Criar um plano de estudo.

Colocar em um local visível para 
me lembrar.

Pedir ajuda de da minha mãe no 
monitoramento do plano. 



Análise de escolhas

Ao longo da implementação do seu plano 
oportunidades inesperadas podem surgir, como 
no caso da Sara, quando uma ajuda externa 
fez com que sua meta fosse atingida de forma 
imprevisível. 

Para escolher aproveitar ou não essa 
oportunidade considere o quanto ela irá 
contribuir para que sua meta seja atingida vs. 
sua situação atual. 

Use a tabela ao lado para registrar suas 
reflexões e tome sua decisão tendo consciência 
do que estará agregando ou perdendo com 
essa escolha. 

Plano de ação

Me formar em um 
dia, no programa 
desenhado para 
mim 

Continuar estudando 
no até ter idade para 
prestar vestibular

Como contribui 
para a meta?

Pontos fracos da 
oportunidade

Atingir 100% da meta.

Diminui o nível de aprofundamento 
do aprendeizado no curso.

Sigo “o caminho certo” e me sinto 
mais merecedora.

Pode não haver tempo hábil.



Agradecimento
Gostaríamos de te agradecer por ter chegado ao fim dessa experiência. Esperamos que você 
tenha conseguido entender seus valores, esclarecer sua estratégia e organizar um plano de ação 
para hoje, amanhã e os próximos anos. 

Lembre-se que essa é uma plataforma que pode ser útil e reutilizada em diversos momentos 
da vida. Em caso de muitos quereres e poucas ações, não deixe de recorrer ao seu Criar.se 
novamente! Agora você já sabe o caminho. 

Por isso pedimos o envio de feedbacks através do e-mail contato@criar.se. Depoimentos e críticas 
construtivas são importantes para a continuação do projeto, suas impressões são bem-vindas!

Pedimos que você não compartilhe esse pdf afim de contribuir para o futuro desenvolvimento da 
Criar.se. 

Muito obrigada pela confiança e até logo!

           Equipe 


