
Como planejar 
objetivos de vida



Antes mesmo de começarmos o 
nosso negócio, 
havia uma pergunta que deixava a gente 
intrigada. Durante mais de 20 anos, 
trabalhamos em empresas de grande porte, 
dentro do RH e o que mais ouvíamos era: 

_ “às vezes eu não sei por quê estou 
trabalhando aqui”

_ “tenho tanta vontade de mudar de profissão”

_ “não sou feliz nessa área que estou hoje, 
você pode me ajudar mudar?”
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E, quando essas situações chegavam até nós, devolvíamos o questionamento 
com:

_ “Porque você levanta da cama todos os dias?”
_ “Qual o real motivo pelo qual você escolheu vir até aqui e dispender 
8/9 horas do seu dia?”
_ “O que te move de verdade?”

Em alguns casos, meses depois víamos essas pessoas pedindo demissão, 
agradecendo pela conversa, mas principalmente por termos despertado a 
possibilidade de outros caminhos, a possibilidade de se questionar.
Foi assim que a Descobrirlab nasceu, pois não podíamos mais lutar contra o 
nosso próprio trabalho. Isabella e Letícia, profissionais de RH, contratando e 
desenvolvendo pessoas, sem conectar o que é essencial para a carreira 
dessas pessoas: o porque se faz o que se faz.

 Imagine que 3 perguntinhas colocam em xeque toda a convicção de uma carreira. Ou seja, o trabalho 
que fazíamos de desenvolver pessoas e suas carreiras como RH ia por “água baixo”. 
Tempo, dinheiro da empresa e nossa dedicação, tudo indo pelo ralo com 3 perguntas?
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Você já se fez estas 
perguntas?



Cada um de nós tem uma explicação para as escolhas de carreira: uns dirão que 
são os filhos, outros dirão que é o compromisso com aquilo que lhe foi dado de 
atribuição e muitos não saberão responder porque  de fato levantam da cama todos 
os dias. 

As pessoas que se dizem mais felizes, se 
consideram assim porque vivem o 
presente, apreciam o caminho da sua 
jornada e alcançam seus sonhos. 

Mas, e você, tem sonhos que te fazem 
levantar da cama todos os dias?

"Como planejar objetivos de vida"



Para tornar um sonho real, é necessário “fatiá-lo” em objetivos. Objetivos devem ser fatiados em 
metas. Metas devem ser fatiadas em tarefas. É! É isso! Parece simples, e se você fizer esse exercício 
que estamos propondo, é muito simples e você verá o seu sonho se tornar realidade!

Nós não somos nada se não tivermos nossos objetivos, metas e tarefas traçadas. São elas que nos 
farão levantar da cama todos os dias com energia para buscar o que for necessário para que 
possamos alcançar a nossa recompensa, ou seja, o nosso tão bem colocado, sonho. 

Saber onde se quer chegar já é um bom passo para começar. Porém traçar pequenas metas que te 
ajudem a chegar a este objetivo, e então ao sonho, faz toda a diferença. Essas duas palavrinhas 
mágicas: metas e objetivo são capazes de gerar na gente esperança, foco, planejamento e 
reconhecimento, além de uma série de outros fatores que colaboram para uma vida melhor e mais 
feliz.
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Esclarecer melhor a diferença de metas e objetivos, 
se faz necessário para o sucesso do seu 
planejamento: metas são os degraus que você tem 
que subir para alcançar os grandes objetivos que te 
levarão ao sonho conquistado. 

Um bom exemplo disso, falando de profissão:

Você quer se tornar um grande advogado 
reconhecido no Brasil, para isso a primeira meta é 
ingressar na faculdade, depois a outra meta é 
concluir cada uma das matérias, assim passar por 
todos os semestres, colar grau, fazer bons estágios, 
passar na prova da OAB, ser um advogado e assim... 
ir subindo degrau por degrau até que você alcance o 
topo de ser o tal advogado reconhecido que você 
queria inicialmente.
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É fato que a vida às vezes muda algumas rotas e que no meio do caminho surgirão “pedras” que em 
muitos momentos lhe farão desistir. Sim! Pode ser que todo o seu plano lhe leve de encontro a uma 
pedra e você se sinta tão pressionado, tão “acuado” que esquece dos degraus que já subiu, do trajeto 
que já fez e desiste com uma dificuldade qualquer.

Então, para você conseguir alcançar o seu objetivo e consequentemente seu sonho, existem diversas 
maneiras e metodologias para tornar o seu caminho mais claro e planejado, sabendo quais os 
tamanhos de cada degrau e qual o esforço que deverá fazer para subir cada um deles. Ainda assim, 
existirão degraus que podiam parecer menores, mas que quando você colocar o primeiro pé, vai 
saber qual o tamanho do preparo e do esforço que precisará. 

Sabendo o caminho, fica mais fácil acertar o passo e conhecer o seu preparo.
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E para isso, a gente desenvolveu uma série de perguntas 
que vão te ajudar a preencher uma ferramenta de coaching 
que você vai ganhar como bônus, junto com este e-book 
para se planejar melhor.



Essa ferramenta além de ajudar a deixar 
claro tudo o que precisa para alcançar as 
suas metas, ela também lhe servirá de 
consulta , até, como histórico. 

Se você acompanha o nosso blog (se ainda 
não acompanha, corre lá que dá tempo!), 
você sabe que ler as suas metas todos os 
dias e lembrar os motivos pelos quais você 
quer atingi-la, te ajuda a ter mais foco e 
consciência do que te move e porque isso é 
importante para você.
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A ferramenta “Formulando seu Objetivo” permitirá que enxergue de 
maneira clara e tenha uma visão integral e macro do seu sonho.

Abaixo, seguem as perguntinhas que você deve responder, 
preferencialmente fazendo o registro disso tudo à mão.



A Neurociência diz que se nós 
escrevermos à mão, temos mais 
acesso a nossas emoções e 
sentimentos, por conta da ligação 
da escrita com o lado emocional 
do nosso cérebro, então, aproveite 
de mais essa dica para seguir com 
o exercício.

Faça o registro e posteriormente 
preencha a ferramenta, 
certamente o seu caminho ficará 
claro e você mais perto de atingir 
seu objetivo.
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Bom Trabalho e 
uma caminhada 

linda até seu sonho!



PERGUNTAS 
INFALÍVEIS



1. DEFININDO O SEU OBJETIVO

_ O que você realmente deseja?

_ Quem deve estar com você na jornada?

_ Onde esse evento/fato ou objetivo deve acontecer?

_ Quando você quer que isso aconteça?

_ Esse seu objetivo é alcançável?

_ Você vai ser uma pessoa melhor alcançando-o? Por 
quê?

Questionário prático



2. EVIDÊNCIA DE ALCANCE DO OBJETIVO

_ Hoje se você se imaginasse atingindo este 
objetivo, qual a representação mental que ele tem? 
Descreva.

_ Emocionalmente quais são os sentimento de 
atingir este objetivo?

_ Como você se sente agora que conseguiu 
alcança-lo?

Questionário prático



3. MOTIVADORES PARA ALCANÇAR O SEU 
OBJETIVO

_ Quais são os benefícios que o alcance deste 
objetivo traz para você?

_ O que você ganha com o alcance deste objetivo?

_ As pessoas a sua volta terão algum tipo de 
benefício por você ter conseguido atingi-lo?

_ Quais os ganhos que essas pessoas tem?

_ O que você sente de ver as pessoas assim?

Questionário prático 



4. SABOTADORES

_ O que pode impedir de alcançar a sua meta?

_ Que tipo de resultado suas ações podem gerar 
que prejudiquem a você?

_ Que tipo de ações para alcançar o seu objetivo  
podem prejudicar ou afetar negativamente as 
pessoas a sua volta?

_ Há outra forma de chegar ao seu objetivo sem que 
pessoas sejam prejudicadas de alguma maneira? Se 
sim, qual é esta outra forma?

Questionário prático 



5. RELEVÂNCIA

_ Porque alcançar este objetivo é tão importante para 
você?

_ O que você irá satisfazer em termos de valores para 
você?

_ Qual a relevância de alcançar?

Questionário prático 



6. RECURSOS

_ Precisará contar com a ajuda de alguém? Quem 
são essas pessoas? Elas estão dispostas a te 
ajudar?

_ Precisará de recurso financeiro? Você já o tem 
liberado, se não qual tipo de recurso financeiro 
pretende usar e como irá fazê-lo?

_ Precisará adquirir novos conhecimentos? Quais 
são? Tem capacidade autodidata para eles ou terá 
que contar com algum curso ou consultor 
especializado? Se sim, já pensou nas alternativas 
que favoreçam para que seu objetivo seja 
alcançado?

Questionário prático



7. PRIMEIRO PASSO

_ Qual o primeiro passo a ser dado?

_ Você consegue planejar os demais passos?

_ Sabe exatamente quando você tem que tornar 
cada um dos passos uma realidade? Descreva cada 
passo e coloque uma data onde acredita que vai ser 
possível alcançar.

Questionário prático 
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https://www.linkedin.com/in/leticia-lima-2440321a/
https://www.linkedin.com/in/isabella-martins-164193b/


descobrirlab@descobrirlab.com.br

Gostou do e-book? Compartilhe com os amigos.
Acesse o site para saber mais sobre a Descobrirlab e conhecer 

nossos cursos online e programas de coaching de vida e carreira.


