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Antes de fazer qualquer mudança (radical ou não) na 

sua vida, teste! Neste caso, criar um protótipo, nada 

mais é do que se cercar do máximo de informações 

possíveis sobre o cenário que você deseja 

implementar na sua vida. Você pode dar passos 

menores, fazer pesquisas, conversar com pessoas e, 

quem sabe, experimentar a nova atividade por 

alguns dias ou horas só para ver como se sente. Ao 

final, analise seus achados de forma prática e 

compare a outros protótipos que você ja criou ou 

ainda vai criar. Esta é a hora de analisar a viabilidade 

das suas idéias. Aproveite a jornada! 
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CONSTRUA SEU PROTÓTIPO
Escreva uma breve descrição do seu plano ou idéia que considera implementar: 

Com base no cenário acima, preencha a matriz abaixo pensando no que você já tem certeza, o que 

supõe e as dúvidas que você tem e precisa esclarecer a respeito deste plano. 



Quais serão os recursos (físicos e emocionais) necessários para que você consiga implementar o seu 

plano? 
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Quais perguntas você precisa responder antes de implementar seu plano?

Quais as consequências de escolher e implementar esta idéia? 

Esta idéia é coerente com a direção que você gostaria de dar a sua vida? (Caso não tenha feito 

ainda, complete o exercício "Encontre a Direção" disponível no meu site).

Quais experiências permitirão que você responda estas perguntas? (Cursos, palestras, eventos, 

pessoas, viagems, pesquisas em geral)

Liste abaixo o que você pretende fazer para experimentar esta alternativa  e coloque um prazo para 

concluí-las. Durante as experimentações, anote tudo! Você vai precisar destas anotações mais tarde.



FEEDBACK 
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O que você aprendeu durante o processo de experimentação? Quais aspectos surpreenderam ou 

confirmaram as suas impressões iniciais?

Quais são os pontos fortes desta idéia?

Quais são os pontos fracos? Existe uma forma de minimizá-los ou eles tornam esta opção inviável? 

Repita o processo com quantos planos desejar. Observe as fraquezas e fortalezas de cada 

cenário. Caso as fraquezas deste plano sejam contornáveis, siga com o planejamento. É hora de 

elaborar o seu plano de ação para implementação!  

No processo de coaching eventualmente exercícios como este para "aquecer" o cliente, ajudando- 

o a iniciar reflexões que serão aprofundadas nas sessões. 

 

Autoconhecimento é uma palavra chave no processo de coaching e através dele o cliente tem em 

mãos mais instrumentos para elaborar um plano de ação consistente. 

 

Gostaria de ir mais a fundo nesta questão? Entre em contato comigo! 

 

 

coaching@anamazzini.com 

www.anamazzini.com

QUERO IR ALÉM! 

Nesta etapa você deverá registrar o que aprendeu ao testar a sua idéia. Volte às suas anotações e 

pense com calma antes de responder. Após responder as pertuntas abaixo, escolha um amigo,

mentor, qualquer pessoa com quem você possa trocar idéia sobre seus achados. 


