
GUIA PARA 

CRIAR METAS 

ALCANÇAVEIS

Entenda como criar metas 

que você consiga alcançar!



O que é
meta?

O termo objetivo diz respeito a um 

fim que se quer atingir, um 

objetivo que se deseja alcançar.



Por quê
ter
metas?

Metas dão direção.

Isso faz você se manter 

fisicamente e 

mentalmente focado 

no caminho para onde 

deseja ir!



TIPOS DE META

Meta a curto prazo
Metas que você alcança em 

um prazo curto.

Dias, semanas, meses.

Metas a longo prazo
Metas que são mais abrangentes porque   

demoram mais para serem alcançadas. Um, 

dois, 5 anos.



Gerenciar metas te dá 

retorno em todas as áreas 

da vida.



O QUE FAZ A META SER

IRREALISTA?

MÁ GESTÃO 

DO TEMPO

Ás vezes nossas metas 

não são alcançadas por 

esbarrar na falta de 

gestão do nosso tempo

RECURSOS

Definir metas que 

talvez não tenhamos 

recursos para financiar

ESPECIFIDADE

Quando escrevemos 

metas que não são 

específicas, fica mais 

difícil de alcançar



 

Como a Alice no país 

das maravilhas ouviu 

do gato, 

"Quem não sabe para 

onde ir, qualquer 

caminho serve." 

Crie 

metas
SMART
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ESPECÍFICA
Você deve saber o resultado do seu objetivo!

ALCANÇÁVEL
Tem que ser uma meta que você sabe que pode atingir.

RELEVANTE
Esse objetivo é relevante? Ele vai te ajudar hoje e a longo 

prazo?

TEMPO - ESTABELEÇA PRAZOS

Tenha prazos claros para cada meta, início meio e fim.

MENSURÁVEIS
Você deve saber quando atingirá o objetivo.
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ESPECÍFICA
Quero fazer exercícios no mínimo 2x por semana no 

próximo mês.

ALCANÇÁVEL
Eu consigo separar 2 horas da minha semana para cuidar 

do meu corpo e mente.

RELEVANTE
Esse objetivo vai me fazer viver com mais saúde, vai 

aumentar minha autoestima e melhorar todos os aspectos 

da minha vida.

TEMPO - ESTABELEÇA PRAZOS
Estou desenvolvendo o hábito de fazer exercícios, ao 

completar esse primeiro mês dia tal, vou refazer minha 

meta para conseguir ir 3x por semana fazer exercícios.

MENSURÁVEIS
Vou anotar em um planner na geladeira todos os dias que 

eu for para a academia.



Boas metas e 

bons 

desafios!
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