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É não foi fácil, eu tive dívidas e passei dificuldades. Até que
eu descobri uma forma de retomar o controle da minha vida
e ter prosperidade no meu trabalho.

O meu papel é te mostrar como você pode de forma
simples evoluir 10 pilares e assim ser promovido.

O meu maior desejo é de que você tenha o controle da sua
carreira e vida profissional.

Trazendo mais liberdade e conforto para você e sua
família. Proporcionando melhores experiências e uma maior
qualidade de vida.

Tenho certeza que se eu consegui, você também pode
chegar lá.

Vamos juntos!
Felipe Prado

Seja Promovido

UM POUCO
DA MINHA
HISTÓRIA
"Depois de ajudar

diversas pessoas em
suas carreiras eu

desenvolvi um método
capaz de te levar  muito

mais rápido à sua
promoção"

Meu nome é Felipe Prado e antes dos meus 25 anos eu era
Gerente em uma multinacional farmacêutica. 

Com 28 anos era o responsável por toda a divisão de
medicamentos nessa mesma empresa. Cheguei a ter um
salário superior a 20 mil reais por mês.

Mas eu não falo isso pra me gabar, pois minha história nem
sempre foi assim.

Estudei em escola pública e nunca tive nada de mão beijada.

Fui demitido de grandes empresas e tive que aprender de
forma dura com os erros que cometi.

Mas se eu cheguei até aqui, você também pode.

Eu sei como é difícil alcançar uma posição melhor no
trabalho, pois já percorri o caminho contrário.

FELIPE PRADO 
Fundador do Seja Promovido
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SOBRE AS
FACULDADES,
MESTRADOS,
MBAS. . .

Eu não sei em que ponto da carreira você está, mas Infelizmente você já deve ter
percebido que as faculdades não nos ensinam a ir bem no mercado de trabalho.

As faculdades são boas em ensinar competências técnicas, mas a parte técnica é
apenas um dos pilares para uma carreira de sucesso.

E você sabe qual é o resultado disso? 91% dos profissionais são contratados por
questões técnicas, mas são demitidos por questões comportamentais. 

Então o profissional é contratado por ter um bom currículo, ter estudado em boas
escolas, ter participado de projetos interessantes e ter determinadas certificações.

Mas posteriormente o mesmo é demitido porque não trabalha bem em equipe,
não tem atitude, não é colaborativo, não se relaciona bem com as áreas internas
da empresa ou com clientes.

Essas são as tão famosas Soft Skills, que derivam de uma inteligência emocional
poderosa e se desdobram em habilidades capazes de alavancar a sua carreira.

Estudos feitos nos Estados Unidos apontam que pessoas que possuem Soft Skills
bem desenvolvidas ganham anualmente U$S 29 mil dólares a mais por ano.

A boa notícia é que está cientificamente comprovado que é possível desenvolver
essas habilidades.

E nesse livro eu vou te apresentar os principais conceitos e técnicas capazes de
acelerar o seu processo de desenvolvimento nessa área tão importante para as
nossas carreiras.
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MAS ANTES,
PRECISO QUE VOCÊ ENTENDA...

Ninguém está interessado em que você seja
promovido.

É isso mesmo que você leu: ninguém.

Raros são os casos em que as empresas estão
verdadeiramente preocupadas em
desenvolver os seus funcionários nas
habilidades que eu vou passar para vocês
nesse livro.

Sabe o por que?

Por que o mercado está mais preocupado em
gerar resultados no curto prazo e
pouquíssimas empresas e líderes estão
pensando no longo prazo.

O mercado possui uma oferta cada vez maior
de pessoas capacitadas e demitir e contratar
pessoas novas se tornou extremamente
comum.

E olha, eu não estou dizendo que as empresas
não sabem a importância de manter os
colaboradores engajados e evoluindo em suas
carreiras.

O que eu estou dizendo é que na prática não
é isso que acontece na maioria dos casos.

Na maioria dos casos o discurso encontra
barreiras de comunicação.

Os líderes que deveriam estar preocupados
em desenvolver os seus times, acabam
dedicando tempo muito maior em entregar
os seus resultados a qualquer custo.

No tempo que sobra, esses líderes se
dedicam a fazer o próprio Marketing Pessoal
e vender os próprios projetos internamente.

Os poucos e bons chefes às vezes aparecem
em nossas vidas e eu espero muito mesmo
que você tenha um desses.

Mas o que eu irei te ensinar aqui não
depende de nenhum chefe. Depende apenas
de você.

Falando em chefes, nesse Ebook eu preparei
um material sobre os 11 comportamentos que
irão fazer qualquer gestor feliz.

É isso que você leu: você irá aprender a
adotar esses comportamentos, que são
universais, e terá uma relação muito melhor
com o seu gestor adequando alguns detalhes
em sua comunicação.

Então vamos ao conteúdo. Estou ansioso
para ver você evoluindo!
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Você já deve ter ouvido falar que temos 2
cérebros: "o lado direito e o lado esquerdo",
uma mais lógico, racional e o outro mais
artístico, emotivo e criativo.

A verdade é que isso é um mito.

Também já deve ter escutado que não
usamos 100% do nosso cérebro e que temos
um potencial inexplorado inimaginável.

Outro mito.

A verdade é que usamos 100% do nosso
cérebro, apenas não usamos 100% o tempo
todo.

A realidade é que o nosso cérebro evoluiu de
baixo para cima e de dentro para fora.

Podemos observar essa evolução no
desenvolvimento dos bebês.

O modelo que melhor representa de forma
simplificada as relações entre regiões
diferentes do nosso cérebro é o a seguir:

O NOSSO CÉREBRO

Mas não se engane ao pensar que cada uma
dessas áreas age de forma isolada.

Tudo está conectado e não existe
Inteligência Emocional, sem o
entendimento dessas conexões.
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Há 150 mil anos atrás a nossa espécie estava a beira da
extinção no leste da África.

Se víssemos um homo sapiens daquela época e
comparássemos conosco, não veríamos diferenças
físicas. 

Apesar disso em termos comportamentais éramos
completamente diferentes.

Não tínhamos significância na natureza e
permanecemos assim pela maior parte da nossa
existência como espécie.

Aproximadamente 70 mil anos atrás a população total
de seres humanos no planeta Terra era de 6 mil
pessoas.

Estivemos à beira da extinção.

Esses 6 mil que lá viveram são nossos avós. Todos nós
somos herdeiros desses 6 mil indivíduos.

Nesse período, tudo era uma ameaça em potencial:
leões, cobras, hipopótamos, elefantes, clima, bactérias.

Tudo isso estava contra a nossa existência.

Um dos ambientes mais difíceis de se viver.

Graças eles estamos aqui hoje e somos o mamífero
dominante no planeta.

Herdamos os nossos genes desses caras que
precisavam estar antenados a tudo que era negativo
e a todas as ameaças.

Por isso temos uma tendência natural às coisas
negativas, chamado pelos especialistas de Viés de
Negatividade.

Nos atentamos mais a notícias negativas. Emoções
negativas são mais forte e duram mais, lembranças
negativas permanecem por mais tempo.

Em um dia 97% bom, basta 3% para acabar com ele.

NOSSOS ANCESTRAIS
A função principal do nosso cérebro é sobreviver.

E os perigos naquela época residiam no "agora" e não
no longo prazo.

Assim sendo, temos que aprender a entender que é
por essa razão que temos uma tendência natural à
procrastinar, à buscar recompensas imediatas, ao
negativo e etc.

A questão é que não vivemos mais na savana africana.

E grande parte do sucesso em nossas vidas, depende
de entendermos as fugas naturais da nossa mente e
controlarmos elas.

O nosso sistema Límbico faz parte de um cérebro
"mais primitivo" e está diretamente conectado com a
nossa sobrevivência.

É nessa área que são processadas as nossas emoções e
é a partir de lá que quando sentimos raiva, por
exemplo, essa emoção toma parte de todo o nosso
corpo em milésimos de segundos.

O coração acelera, o corpo fica quente e você sente
energia.

Por mais paradoxal que possa parecer, não temos
controle direto sobre as emoções. Não temos nenhum
controle quando essas reações acontecem em nosso
organismo.

Mas existem formas completamente acessíveis de
controlar indiretamente essas emoções.

E é dessas técnicas que iremos falar nesse livro:

Das relações da mente emocional, com a mente
racional.

Aprendendo a melhorar uma, melhoramos a outra.

Através dessa conexão, iremos desenvolver as Soft
Skills tão importantes para o mercado profissional.
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A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
A inteligência emocional é influenciada por
uma combinação de traços de personalidade.
Níveis mais altos dela são associados com
inúmeros benefícios.

Por isso, sua medida, o Quociente Emocional
(QE), tem sido considerado como um bom
radar para contratações em processos
de recrutamento.

Especialistas até o colocam à frente do QI
(Quociente de Inteligência) em questão da
eficiência para determinar um bom
profissional.

O que é inteligência emocional?

Inteligência emocional é o nome que se dá ao
conjunto de competências relacionadas a
lidar com emoções.

Mais especificamente, a como (e o quanto) se
percebe, processa, compreende e tem
habilidade de gerenciá-las.

Dentre as competências que a IE
compreende, estão, as soft skills - tema
central desse livro.

Dá para aumentar a inteligência emocional?

Embora existam aspectos permanentes que
determinam o nosso temperamento e
personalidade.

Muitos dos circuitos cerebrais da mente
humana são maleáveis e podem ser
trabalhados, impactando o nível de
inteligência emocional.

As Soft Skills e a Inteligência Emocional:

“Habilidades como resiliência, empatia,
colaboração e comunicação são todas
competências baseadas na inteligência
emocional e que distinguem profissionais
incríveis da média”, afirma Daniel Goleman,
psicólogo expert no assunto e autor do
bestseller Inteligência Emocional.

O especialista, por sua vez, define o termo
Soft Skills como “traços e comportamentos
que caracterizam nossos relacionamentos
com outros”.

Formas de desenvolver social skills

Neste livro eu vou te levar por uma jornada
de aprendizado das soft skills mais
importantes no mercado de trabalho.

Mas seria muito fácil, da minha parte, apenas
te apresentar essas habilidades.

Sinceramente, você pode encontrar essas
respostas em qualquer artigo de blogs por ai.

A minha ideia nesse livro é de ir mais a fundo
no assunto e passar conceitos que serão as
bases para melhorar toda e qualquer relação
profissional que você possua.

Se ainda assim você estiver curioso, pode ir
às últimas páginas desse livro e dar uma
espiada.

Mas depois volte aqui! =)
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OS 4 PILARES
DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Auto-Consciência

Auto-Gerenciamento

1 - Competências Pessoais: Inteligência Intrapessoal 

É construída através da auto-consciência e do auto-
gerenciamento, que focam mais em você mesmo do
que em suas interações com outras pessoas. 

É a sua habilidade de estar consciente sobre as suas
emoções e administrar os seus comportamentos e
tendências.

É a sua habilidade em perceber as suas emoções e
permanecer consciente quando elas acontecem.

É a habilidade de usar a consciência das suas
emoções e agir diretamente sobre elas de forma
ativa.

AUTO-CONSCIÊNCIA

Consciência Social

Gestão dos Relacionamentos

2- Competências Sociais: Inteligência Interpessoal 

É construída através da consciência social e da
gestão de relacionamentos.

É a habilidade de entender o mood de outras
pessoas, comportamentos e motivações em busca
de melhorar a qualidade de suas relações.

É a sua habilidade em perceber as emoções em
outras pessoas e entender o que realmente está
acontecendo.

É a habilidade de usar a consciências das suas
emoções e dos outros para administrar relações de
forma bem sucedida.

O QUE EU FAÇO
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AS EMOÇÕES
A Inteligência Emocional é relacionada à nossa
habilidade de identificar os sinais internos do que
estamos sentindo, e também a entender como eles se
relacionam com todos os sinais externos que
recebemos do ambiente ao nosso redor.

Para decodificar as expressões características das
emoções, um dos psicólogos mais reconhecidos no
campo, Paul Ekman, viajou o mundo inteiro em busca
do que fosse universal, compartilhado por todos e
independente da cultura. 

Disso, conseguiu mapear cinco emoções básicas
universais:

Elas são as mesmas que figuram como personagens
no filme “Divertidamente”, no qual Ekman atuou
como consultor especialista durante a produção.

Embora as cinco emoções mapeadas abaixo sejam
encontradas em todos, seus gatilhos variam de
pessoa a pessoa. 

Além disso, cada uma delas tem um propósito: as
emoções não seguem a regra dicotômica bom/ruim
– e não devem ser evitadas, mas sim compreendidas
em suas particularidades.

O que é emoção?

Imagine a seguinte situação: você acabou de chegar no aeroporto, e seu vôo já está na última chamada. Você sai
em disparada pelo aeroporto, tentando passar pela fila enorme de pessoas aguardando na checagem de
segurança… quando você avista o seu melhor amigo de infância, quem você não encontrava há anos. 

Antes que você possa falar alguma coisa, seus olhos lacrimejam de animação, e você esquece completamente da
pressa que você estava sentindo. 

A sua emoção é a resposta do seu corpo perante um estímulo externo. Essas reações no nosso estado bioquímico
são ditadas pela amígdala, uma pequenina parte da região límbica do nosso cérebro. É ela a responsável por ditar
mudanças rápidas em nossos corpos.

O que é sentimento?

Agora, sentimentos são as associações mentais que fazemos a partir de uma emoção. Ou seja, um sentimento é
influenciado pela experiência pessoal de uma pessoa, assim como suas crenças, ou memórias.

Nossos sentimentos são, assim, desencadeados por emoções, e coloridos por nossos pensamentos, memórias e
imagens que estão inconscientemente atreladas àquela emoção em particular para você. 

Ou seja, enquanto seres humanos, nós possuímos um repertório emocional básico em comum, mas os
sentimentos variam a cada indivíduo de acordo com as suas experiências e situações vividas.
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ESTADOS DE RAIVA

A raiva contém tanto irritação quanto fúria. A
intensidade desses estados varia: podemos sentir
uma irritação leve ou forte, porém só podemos sentir
fúria intensa. 

Todos os estados de raiva são desencadeados por
uma sensação de estarmos bloqueados em nosso
progresso.

OS ESTADOS EMOCIONAIS
Você deve estar se perguntando: "mas eu não tenho
apenas essas 5 emoções - raiva, tristeza, alegria, nojo
e medo - cadê o resto delas?

Dentro de uma família de emoções, encontramos os
estados emocionais, que veremos a seguir:

RESPOSTAS EMOCIONAIS:

Respondemos a um estado emocional com nossas
ações. Nossas respostas a uma mesma emoção
podem variar dependendo das circunstâncias.

ESTADOS EMOCIONAIS
RAIVA

RESPOSTAS EMOCIONAIS
RAIVA

AÇÕES DE RAIVA

Por exemplo, podemos suprimir nossos sentimentos
de frustração no local de trabalho, mas gritar e
esbravejar com um membro da família para expressar
nossa frustração. Suprimir nossa frustração pode ser
construtivo quando essa atitude nos ajuda a evitar
discussões, mas destrutivo se o fato de não
expressarmos nossa opinião nos fere.
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AÇÕES DE MEDO

Por exemplo, podemos evitar sentir ansiedade no
trabalho, mas ruminamos nossa ansiedade quando
chegamos em casa.

Evitar a ansiedade pode ser construtivo quando isso
nos ajuda a fazer uma apresentação em uma sala
cheia de colegas, mas pode ser destrutiva se nos
impede de confrontar uma relação difícil com o
nosso chefe.

ESTADOS DE MEDO

O medo contém ansiedade e terror. A intensidade desses estados varia: Podemos sentir uma ansiedade leve
ou forte, porém só podemos sentir terror intenso. terror intenso.

Todos os estados de medo são desencadeados por uma sensação de ameaça de malefício.

OS ESTADOS EMOCIONAIS

ESTADOS EMOCIONAIS
MEDO

RESPOSTAS EMOCIONAIS
MEDO

Evitar, ficar paralisado,
preocupar-se, retirar-se, ruminar,
titubear, gritar.
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ESTADOS DE ALEGRIA

A alegria contém paz e êxtase. A intensidade desses estados varia. Podemos sentir uma paz leve ou profunda,
porém só podemos sentir um êxtase intenso.

Todos os estados de alegria são desencadeados por uma sensação de conexão e/ou prazer sensorial.

AÇÕES DE ALEGRIA

Por exemplo, podemos exclamar para expressar
nosso sentimento de encanto entre amigos, mas
sentir admiração em silêncio quando estamos
sozinhos.

Expressar assombro exclamando pode ser
construtivo como um meio de compartilhar o
espanto, porém destrutivo se for em resposta a fazer
gozação com alguém.

OS ESTADOS EMOCIONAIS

ESTADOS EMOCIONAIS
ALEGRIA

RESPOSTAS EMOCIONAIS
ALEGRIA

Complacência, alegrar-se,
conectar, exclamar, manter,
querer mais, saborear.

Schadenfreude: Satisfação
quando algo de mal acontece a
alguém

Fiero: palavra italiana que
descreve a alegria
experimentada quando alguém
enfrenta um desafio que
expande suas capacidades.

Naches: Termo iídiche que é
aplicado aos sentimentos de
orgulho por ver as conquistas
dos filhos, descendentes ou
alunos. É crucial para motivar
a educação de bebês e crianças.
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ESTADOS DE TRISTEZA

A tristeza contém desapontamento e angústia. A intensidade desses estados varia: Podemos sentir um
desapontamento leve ou forte, porém só podemos sentir uma angústia intensa.

Todos os estados de tristeza são desencadeados por uma sensação de perda.

AÇÕES DE TRISTEZA

Por exemplo, poderíamos evitar nos sentir
desamparados em público, mas procuramos conforto
em casa.

Evitar sentir-se desamparado pode ser construtivo
para superar uma dor intensa, mas destrutivo, se não
buscarmos apoio quando precisamos.

OS ESTADOS EMOCIONAIS

ESTADOS EMOCIONAIS
TRISTEZA

RESPOSTAS EMOCIONAIS
TRISTEZA

Buscar consolo, lamentar,
protestar, retirar-se, ruminar,
sentir vergonha.
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ESTADOS DE MEDO

Nojo contém descontentamento e abominação. A intensidade desses estados varia: Podemos sentir um leve ou
forte descontentamento, porém só podemos sentir uma abominação intensa.

Todos os estados de nojo são desencadeados pela sensação de que algo é tóxico.

AÇÕES DE NOJO

Por exemplo, poderíamos evitar sentir uma aversão
em relação aos outros no trabalho, mas sentirmos
aversão às pessoas sobre as quais lemos nos
noticiários.

Evitar a aversão pode ser construtivo para superar
nossos preconceitos, mas pode ser destrutivo se nos
levar a nos envolvermos com uma pessoa prejudicial.

OS ESTADOS EMOCIONAIS

ESTADOS EMOCIONAIS
NOJO

RESPOSTAS EMOCIONAIS
NOJO

Desumanizar, evitar, retirar-se,
vomitar.

Obs.: Uma grande quantidade de cientistas acredita na existência de mais 9 emoções universais, sendo
elas: amor, ódio, constrangimento, vergonha, ciúmes, inveja,  surpresa, culpa e desprezo. 13



A TIMELINE
DAS REPOSTAS EMOCIONAIS
Nossas emoções se desenrolam em uma linha do tempo. Tal linha começa com um gatilho que leva a uma
experiência emocional, e por fim resulta em uma resposta.

Circunstâncias atuais e sentimentos
O evento
Nossa visão de mundo, influenciada por nossas
experiências anteriores, história pessoal e
roteiros universais herdados sobre eventos
importantes heredados sobre eventos
importantes.

GATILHO

O gatilho ocorre em contexto

EXPERIÊNCIA

A experiência emocional que é desencadeada inclui
sentimentos subjetivos e sensações físicas. Estas
colorem nossa percepção de uma situação.

RESPOSTA

Temos a opção de escolher como respondemos,
apesar de às vezes ser difícil sentir que estamos no
controle de nossas respostas. Algumas respostas são
mais construtivas que outras.

GATILHO EXPERIÊNCIA RESPOSTA

Atividade Física - qualquer uma. Lembre-se que o seu cérebro faz parte do seu corpo;
Alimentação Saudável - Você sabe quando pode ser alimentar melhor;
Meditação - atividades que te ensinem e ajudem a se concentrar no presente e em você;
Gratidão - agradecer diariamente por 3 coisas que aconteceram no seu dia, comprovadamente eleva os níveis
de felicidade e bem estar.
Reflexão assistida: - Identifique possíveis padrões nos seus comportamentos – começando por observar seu
humor ao longo do dia, do mês, no trabalho e em casa, ao encontrar determinadas pessoas. Responda a
pergunta “o que estava passando pela minha cabeça no momento?” em situações que você perceber
mudanças no seu humor – quanto mais próximo da situação, mais você ajuda a sua memória a recuperar os
pensamentos e sentimentos corretos; Anote os aprendizados, descobertas e respostas que for tendo sobre
você mesmo

CONTROLE:

Ao passo que não temos nenhum controle de nossas experiências emocionais quando as sentimos, temos
determinado controle sobre os gatilhos e as respostas que podemos dar.

Os melhores exercícios estudados e comprovados para  que tenhamos melhores respostas emocionais são:
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ATIVIDADE
E X E R C Í C I O  D I Á R I O  D E  G R A T I D Ã O  -  3 0  D I A S

Nº GRATIDÃO POR QUÊ

COMPLETOS

Sorvete
Mesmo cansada, a minha

esposa me trouxe o meu sorvete
favorito hoje.

1

2

3

Hoje eu ajudei meu
colega no trabalho

Me senti muito bem ao ver
que a minha ajuda melhorou o

dia dele

Poder sentir o sol ao sair na
rua me fez muito bem, sei que

nem todos tem essa
possibilidade

x

Hoje fez um dia
lindo

Agradecer diariamente por 3 coisas que aconteceram no seu dia, comprovadamente eleva os níveis de
felicidade e bem estar. Pode ir desde as coisas mais simples - como um sorvete, até coisas mais profundas -
como agradecer por sua família, casa, cama, coberta, capacidade de ler e etc.

Você pode agradecer por mais coisas se quiser, o importante é a consistência.  Anotar ajuda a sua mente a
fazer conexões, por isso recomendo que você anote, ao invés de apenas pensar.



ATIVIDADE
E X E R C Í C I O  D I Á R I O  D E  G R A T I D Ã O  -  3 0  D I A S

Nº GRATIDÃO POR QUÊ

COMPLETOS



VISÃO DE MUNDO
AS CRENÇAS:

Quando olhamos para a linha do tempo das emoções, você pode observar que tudo começa no gatilho. É a partir
dali que toda a cadeia emocional se inicia, assim sendo se tivermos um melhor controle e entendimento desse
momento, teremos uma melhor Inteligência Emocional. Vamos nos aprofundar agora no entendimento desses
gatilhos, especificamente em nossas crenças:

Circunstâncias atuais e sentimentos
O evento
Nossa visão de mundo, influenciada por nossas
experiências anteriores, história pessoal e roteiros
universais herdados sobre eventos importantes
heredados sobre eventos importantes.

GATILHO

O gatilho ocorre em contexto

Através da repetição - Ver, Ouvir, Sentir e
Experimentar repetidas vezes;
Através de forte impacto emocional.

É sobre essa visão de mundo, que aqui iremos chamar
de "crenças", que eu quero falar.

As nossas crenças são formadas de duas formas:

REPERTÓRIO CRENÇAS ATITUDES RESULTADOS

Quando nascem, as pessoas são folhas em branco. Os sentimentos dos pais durante a gestação, as
experiências de vida, a educação recebida, o sistema familiar, as ideias transmitidas pelos pais e professores,
as interpretações individuais e a convivência com os amigos vão preenchendo essa folha com crenças.

Todos os estímulos recebidos ficam registrados nessa folha, que se torna uma lente com a qual o indivíduo
enxerga o mundo.

As crenças são representadas por todas as ideias que você viu, ouviu ou concluiu e acabaram se tornando
uma verdade absoluta na sua vida.

Tudo o que os indivíduos fazem — a forma como eles pensam, sentem e agem — é resultado de suas crenças,
e é justamente por isso que muitas pessoas agem de formas diferentes em situações idênticas.

A questão é que somos feitos de crenças que nos impulsionam a ser melhores e conquistar mais, e crenças
que nos limitam e nos restringem.  E são dessas crenças que iremos falar nas próximas páginas.
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CRENÇAS LIMITANTES
CRENÇAS IMPULSIONADORAS
Imagine que você queira aprender a tocar violão. Você adora música e sempre sonhou saber tocar violão.
Mas quando era criança achava que não sabia desenhar tão bem quanto os colegas de aula.

Então você cresce achando que não têm talento artístico. Aí quando você pensa em aprender violão vêm
aquela voz interior e diz “Não tenho talento artístico. Melhor nem tentar.”

Então você desiste de tentar aprender porque acha que não vai conseguir.Essa é uma crença limitante.

Crença limitante é algo em que você acredita e que limita você de alguma forma.

Veja alguns exemplos abaixo e anote se você se identificar com alguma delas:

Passei da idade pra isso.

Não tenho as qualificações necessárias.

Eu não consigo.

Tenho medo de falhar.

Não consigo um bom emprego.

Não há nada que possa ser feito.

Sou assim e não consigo mudar.

Não tenho tempo o suficiente.

É preciso sorte pra ter sucesso.

Isso é impossível de fazer.
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CRENÇAS LIMITANTES
CRENÇAS IMPULSIONADORAS
CRENÇAS VS FATOS

Crenças não necessariamente são fatos. Muitas vezes não existe correlação entre crença e realidade. Aí é
que encontra-se a oportunidade. 

A crença limitante não têm embasamento. É apenas uma crença errada. Livrar-se dela é algo benéfico. 

Diferente de fatos. Esses são reais e contra esses não há nada que se possa fazer. O segredo é saber
diferenciar entre os dois.

Claro, eventualmente a crença pode ter fundamento. Vamos dizer que você acredita que não é possível
aprender falar inglês fluentemente em apenas uma semana. Se você pensa isso, concordo com você.

Pode aprender algumas palavras, algumas frases. Até mesmo engajar num pequeno diálogo. Mas
fluentemente certamente não vai conseguir.

Ou se você tem ambição de virar jogador de basquete profissional mas têm um metro e meio de altura
realmente eu diria que as chances são pequenas.

Mas mesmo assim não é impossível. Muggsy Bogues é uma prova disso. Com apenas 1,60 m chegou à NBA,
a liga de basquete profissional norte-americana. 

Lembre-se sempre do que disse Nelson Mandela, “Sempre parece impossível. Até que seja feito.”.

Mas esses são casos extremos. Muitas vezes temos crenças limitantes sobre coisas muito mais próximas
do nosso alcance de serem realizadas.

O segredo está em saber diferenciar o que é simplesmente uma crença que pode ser superada do que é
uma realidade que não têm como ser mudada.A maior parte das coisas que você quer alcançar pode ser
alcançada. Você só precisa sair da frente do seu próprio caminho.

COMO SUPERAR CRENÇAS LIMITANTES?

1) Identifique uma das suas crenças limitantes

Pense no que você gostaria de fazer e porquê não está fazendo. O que está impedindo?
Tome nota da sua crença limitante. A lista acima pode te ajudar a identificar.

2) Reconheça que é apenas uma crença

Reconheça que a sua crença pode não passar de uma crença que não é verdade.

3) Conteste a sua própria crença. 

Questione a sua crença levantando questões como estas:

• Essa crença realmente têm fundamento? Quais são os fatos que comprovam?
• Eu sempre pensei dessa forma? Se não, o que mudou?
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CRENÇAS LIMITANTES
CRENÇAS IMPULSIONADORAS
• Existem evidências contrárias à minha crença?
• As outras pessoas concordam com essa crença?
• Como seria pensar exatamente no oposto dessa crença?
• Essa crença está me ajudando a progredir nos meus objetivos?
• Como eu pensaria sobre essa crença se eu fosse alguma dessas pessoas a seguir?
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CRENÇAS LIMITANTES
CRENÇAS IMPULSIONADORAS
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CRENÇAS LIMITANTES
CRENÇAS IMPULSIONADORAS
Ao argumentar contra o seu próprio pensamento inicial muitas vezes você pode perceber que não é bem
como você estava pensando levando você a mudar o paradigma para algo mais positivo e encorajador:

“Conheço o fulano de tal que têm um excelente emprego e não têm curso superior. Se ele pode também
posso.”; “Tenho uma amiga que tomou a iniciativa no relacionamento e está namorando com o cara até
hoje.”; “Têm muitas empresas que abrem negócios quando a economia está ruim e sucedem.”

4) Perceba as consequências

Quais são as consequências de se agarrar à sua crença limitante? Se agarrar a crença de que você não é
capaz de falar em público porque falhou na sua primeira tentativa pode privar você de falar no futuro e ter
uma carreira mais bem sucedida.

5) Adote uma nova crença

Escolha algo novo em que acreditar. Algo que irá ajudar a melhorar a sua vida. Pode não ser fácil essa
transição.

Dependendo do tempo que você pensou e viveu àquilo que levou você a crer no que crê pode ter criado
um vínculo emocional muito grande e enraizado a crença com muita força.

Mas se você quer ir em frente e mudar precisará ter força e coragem de fazer essa mudança de
pensamento e adotar a nova crença.

6) Coloque em prática

Tome uma atitude e comece a implementar coisas que suportem a sua nova crença. 

Vamos dizer que você tinha uma crença limitante que dizia “Sou velho demais para iniciar a praticar
exercícios”. 

Depois de passar pelos passos anteriores você resolveu adotar uma nova crença “Nunca é tarde para
começar”. 

Então hoje mesmo sai para dar uma caminhadinha de 15 minutos para começar a prática de exercícios e
criar o hábito a partir daí.

Eu tenho certeza de que só pelo fato de você ter chegado até aqui em meu livro, você está comprometido
em evoluir, aprender e melhorar.

Com as dicas desse livro e os conteúdos que posto em minhas redes, você será capaz de evoluir em sua
carreira e ser promovido.

Assim como diversos outros alunos meus foram também.
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O PODER
DO MINDSET

Existem dois tipos mindsets, e um deles te coloca mais próximo do sucesso. São ideias
inovadoras, apresentadas por Carol Dwek em seu livro "Mindset - a nova psicologia do
sucesso", que reafirmam o poder e a influência de nossas atitudes mentais sobre nossas
vidas.

Seu significado traduzido é:

Mind = mente

Set = configuração

Mindset é, portanto, "configuração mental".

Ou poderíamos dizer que mindset é o conjunto de crenças configurados em sua mente.
Vamos aos dois tipos:

O MINDSET FIXO

As pessoas de mentalidade fixa acreditam que nasceram com uma “cota” de inteligência
que não irá mudar. Errar para elas é algo insuportável. Por essa crença limitante elas
tendem a evitar desafios e experiências novas com medo de parecerem menos
inteligentes.

Em outras palavras, o mindset fixo diz que as coisas são como são e você não é capaz de
mudá-las.

Na prática, veja como essas pessoas agem:

— Isso é muito difícil. Melhor nem tentar.
— Olha só, você errou! Sabia que ia errar! Que vexame! Pare logo antes de errar de novo!
— Droga! Aquela pessoa é melhor do que eu!
— Não tenho idade pra isso!
— Ele conseguiu, mas teve sorte. Queria ver se não tivesse...
— Pra tá com aquela mulher linda só pode ser rico!
— Com certeza pisou em muita gente pra ter o sucesso que tem hoje!

Muitas crenças limitantes que vimos no capítulo passado, concordam?
Cada vez que você reafirma um pensamento como esse, você se distância do seu sucesso.

Afinal, você quer ter sucesso sem precisar pisar nos outros, certo? Quer estar com
alguém que te agrade, mas não apenas por seu dinheiro, quer conquistar coisas
independentemente da sua idade. 23



O PODER
DO MINDSET
O MINDSET DE CRESCIMENTO

Já as pessoas de mentalidade de crescimento acreditam que sua inteligência melhora
cada vez mais pela aprendizagem e que o caminho do sucesso está no resultado do seu
trabalho intenso e do seu esforço.

O mindset de crescimento, contrário do fixo, é valente e esforçado. Em realidade, sua
essência é essa: com esforço, sempre posso me desenvolver.

Por mais amedrontador que seja o desafio, o mindset de crescimento vai à luta com
confiança na vitória, pois pensa da seguinte forma:

— Já aprendi muitas coisas e sei que sou capaz de aprender muitas outras.
— Caramba! Ele conseguiu! Então quer dizer que se eu me esforçar eu também posso chegar
lá, ou pelo menos chegar mais perto!
— Se eu errar, vou aprender com o erro e continuar com ainda mais conhecimento.
— Recebi um feedback, foi duro, mas agora sei onde concentrar meus esforços para me
tornar ainda melhor.
— Uau, essa pessoa é melhor do que eu! Ótimo, agora tenho um melhor exemplo para me
inspirar e desafiar!

Quero dar uma atenção maior a essa última frase, pois hoje em dia está muito comum
culparmos as comparações. Como se as comparações, ainda mais expostas no mundo de
hoje com as redes sociais, fossem razão para uma geração de pessoas deprimidas.

O problema não está em se comparar, afinal é a partir de uma comparação que somos
capazes de entender quais são as melhores práticas, os melhores modelos, é através da
comparação que podemos evoluir. A comparação está presente em tudo na nossa vida e
querer negar ela para te fazer se sentir melhor seria algo leviano da minha parte.

Não precisamos evitar as comparações, precisamos sim encarar as comparações de
forma positiva: através dela encontrar formas de se superar e de se desafiar. Aprender
com outras pessoas que o que você pensava que era impossível na verdade é possível.

E através dessa mentalidade buscar uma versão melhor de você e não que você queira ser
igual aos outros.

Para crescer e prosperar em sua carreira e na vida, é necessário que o mindset de
crescimento ganhe as batalhas que se passam em seu mundo interno — na sua mente!
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MINDSET DE CRESCIMENTOMINDSET FIXO

Desafios

...evito desafios

Obstáculos

...desisto facilmente

Esforço

Desnecessário

Críticas

Ignoro

O sucesso alheio

Ameaça

O PODER
DO MINDSET

Desafios

...abraço desafios

Obstáculos
...persisto

Esforço
Necessário. É o caminho.

Críticas

aprendo

O sucesso alheio

Inspiração

A PROFECIA AUTO REALIZÁVEL

Carol Dwek provou em seu livro, que é sim possível adotar um novo tipo de Mindset, e através de seus
estudos em Stanford, demonstrou os resultados práticos ao adotar essa configuração mental. Estamos
falando de pesquisas com sólidos estudos científicos e não de papo motivacional: A coisa funciona!

Em um de seus estudos ela provou que dentro de um ano a um ano e meio, alunos nativos americanos de
uma escola em uma reserva foram dos piores em seu distrito aos melhores, e esse distrito incluía seções
ricas em Seattle. 

Isso aconteceu porque o significado de esforço e dificuldade foi transformado através de um novo modelo
de aprendizado. Antes, esforço e dificuldade faziam eles se sentirem burros, faziam terem vontade de
desistir, mas agora, é perante os desafios e ao esforço que seus neurônios estão criando novas
conexões, conexões mais fortes e assim ficando mais inteligentes: é a Profecia Auto Realizável.

25



O PODER
DO MINDSET

Cercar-se de pessoas inspiradoras; com mindset de crescimento;
Entender o contexto do outro. Não julgue tão rapidamente! Cada um tem suas lutas próprias. Procure
ser compreensivo - isso vai te ajudar a manter um ambiente de calma em seu próprio mundo interno;
Podemos mudar a nós mesmos; mas não aos outros. Podemos apenas influenciá-los, com bons
exemplos. E, para isso, devemos nos esforçar — com o foco em nós mesmos — para ter uma postura
digna de bom exemplo.

COMO DESENVOLVER UM MINDSET DE CRESCIMENTO?

Há três pontos fundamentais para desenvolver o seu mindset de crescimento:

Em seu mundo interno, você é o único capaz de evitar que o mindset fixo reine.

Portanto, mãos à obra. Agora é com você e não há tempo a perder.

MINDSET DOS VENCEDORES

Michael Jordan o melhor jogador de basquete de todos os tempos também levou tempo para se tornar
Michael Jordan.

Veja você, em uma de suas frases ele diz tudo: “Eu errei mais de 9.000 arremessos em minha carreira. Perdi
quase 300 jogos. Em 26 oportunidades, confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória e eu errei. Eu
falhei muitas e muitas vezes na minha vida. E é por isso que tenho sucesso”.

Acredite, ele não foi o melhor por acidente. Jordan tinha uma mentalidade de crescimento e acreditava que
por meio de trabalho duro e dedicação ele poderia melhorar o suficiente para se superar.

Tenha a certeza: em pessoas de sucesso em todo o mundo, você vai encontrar sempre este mesmo padrão!

E se você gosta de basquete mas ainda não assistiu a série da Netflix: Last Dance, está perdendo o seu
tempo. E se você não gosta, está perdendo também. A série é muito boa independente do seu gosto pelo
esrporte.
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ATIVIDADE

1) Aceite seu mindset fixo.

Comece aceitando o fato de que todos nós temos um pouco de mindset fixo. Somos uma mistura de mindset
fixo e de crescimento e precisamos reconhecer isso. Aceitar não é uma vergonha. O fato de ter a consciência
do mindset fixo te ajuda a não ter tantos problemas para lidar quando ele se manifestar.

2) Descubra o que desencadeia o mindset fixo em você, os “gatilhos mentais”.

Isso pode acontecer quando você pensa em assumir um novo e grande desafio, quando esbarra em uma
crença limitante, autocobrança excessiva, perfeccionismo, falta de habilidade ou competência para lidar com
uma certa situação, medo, estar sob pressão, preguiça, recebeu uma crítica, conheceu alguém que é muito
melhor do que você, teve um desentendimento.

Quando você começar a prestar mais atenção e entender seus gatilhos mentais, não faça julgamentos, basta
observar.

Liste essas situações abaixo:

3) Questione de forma lógica:

Faz sentido essa forma de pensar? Existem pessoas que conseguiram nas mesmas condições que você ou
piores? Você já conseguiu evoluir em alguma coisa que pensava que não conseguiria?

E X E R C Í C I O  P A R A  U M  M I N D S E T  D E  C R E S C I M E N T O

Eu não falo bem em vídeos, não sei se o meu canal vai dar certo
MINDSET FIXO:

GATILHOS

Quando vejo alguém falando muito bem em um vídeo e acabo me
comparando, ou então quando vejo um canal /Instagram de muito sucesso.

FAZ SENTIDO?

Na verdade já vi pessoas que não falam tão bem quanto eu fazerem sucesso,
então isso não deve me impedir. Acredito que tenho melhorado a cada um
dos meus vídeos e vou continuar melhorando. Eu já fiz apresentações muito
boas, então é só questão de tempo até ficar bom em frente à câmera.



ATIVIDADE

4) Dê um nome a sua “persona” com mindset fixo.

Imagine que essa persona é uma pessoa que não é você e encontre um nome diferente para ela. Pode ser
alguém em sua vida, um personagem de livro ou filme, apelido. Talvez você possa dar um nome de que não
goste, para te lembrar que ela não é a pessoa que você quer ser.

E X E R C Í C I O  P A R A  U M  M I N D S E T  D E  C R E S C I M E N T O

Felipinho
5) Como eu pensaria se tivesse um mindset de crescimento?

Imagine que agora você tem um mindset de crescimento. Como seria a sua forma de pensar perante esse
gatilho novamente?

Caramba! Essa pessoa fala muito bem e faz muito sucesso! O que será que
eu posso aprender com ela e colocar em pratica nos meus vídeos?  Como
foi que ela começou?   É só questão de tempo e disciplina, eu vou melhorar!

MINDSET DE CRESCIMENTO:

6) Tente se certar o máximo possível de pessoas com mindset de crescimento e que te inspiram:

Olhe ao seu redor, quem são as pessoas que te inspiram, quais são as pessoas que tem esse mesmo mindset?
Tente estar mais próximo delas. Pode ser fisicamente e pode ser através de vídeos e livros.

Liste quem são essas pessoas que você quer ter por perto, para você se lembrar:

Caiolo
Alemão

Lucas
Guigo

Pedro Calabrez
Joel Murilo Gun

Érico

7) No que você quer ficar bom, agora que sabe que irá melhorar com disciplina e esforço? E como vai fazer
para chegar lá?

Vou gravar vídeos todas as semanas por pelo menos um ano. Assintindo,
aprendendo e testando novas possibilidades, assim melhorando a cada vídeo
novo que eu fizer..



ATIVIDADE

1) Aceite seu mindset fixo.

Comece aceitando o fato de que todos nós temos um pouco de mindset fixo. Somos uma mistura de mindset
fixo e de crescimento e precisamos reconhecer isso. Aceitar não é uma vergonha. O fato de ter a consciência
do mindset fixo te ajuda a não ter tantos problemas para lidar quando ele se manifestar.

2) Descubra o que desencadeia o mindset fixo em você, os “gatilhos mentais”.

Isso pode acontecer quando você pensa em assumir um novo e grande desafio, quando esbarra em uma
crença limitante, autocobrança excessiva, perfeccionismo, falta de habilidade ou competência para lidar com
uma certa situação, medo, estar sob pressão, preguiça, recebeu uma crítica, conheceu alguém que é muito
melhor do que você, teve um desentendimento.

Quando você começar a prestar mais atenção e entender seus gatilhos mentais, não faça julgamentos, basta
observar.

Liste essas situações abaixo:

3) Questione de forma lógica:

Faz sentido essa forma de pensar? Existem pessoas que conseguiram nas mesmas condições que você ou
piores? Você já conseguiu evoluir em alguma coisa que pensava que não conseguiria?

E X E R C Í C I O  P A R A  U M  M I N D S E T  D E  C R E S C I M E N T O

MINDSET FIXO:

GATILHOS

FAZ SENTIDO?



ATIVIDADE

4) Dê um nome a sua “persona” com mindset fixo.

Imagine que essa persona é uma pessoa que não é você e encontre um nome diferente para ela. Pode ser
alguém em sua vida, um personagem de livro ou filme, apelido. Talvez você possa dar um nome de que não
goste, para te lembrar que ela não é a pessoa que você quer ser.

E X E R C Í C I O  P A R A  U M  M I N D S E T  D E  C R E S C I M E N T O

5) Como eu pensaria se tivesse um mindset de crescimento?

Imagine que agora você tem um mindset de crescimento. Como seria a sua forma de pensar perante esse
gatilho novamente?

MINDSET DE CRESCIMENTO:

6) Tente se certar o máximo possível de pessoas com mindset de crescimento e que te inspiram:

Olhe ao seu redor, quem são as pessoas que te inspiram, quais são as pessoas que tem esse mesmo mindset?
Tente estar mais próximo delas. Pode ser fisicamente e pode ser através de vídeos e livros.

Liste quem são essas pessoas que você quer ter por perto, para você se lembrar:

7) No que você quer ficar bom, agora que sabe que irá melhorar com disciplina e esforço? E como vai fazer
para chegar lá?



Bom, ao chegar até aqui você já deve ter notado que o nosso cérebro é como se fosse um Hardware, desses
que encontramos nas câmeras dos nossos celulares, ou então nos computadores que usamos no trabalho.

De forma paralela, as palavras que usamos e os pensamentos que adotamos são o software da nossa mente.

Se você gosta de tecnologia deve saber que um bom software é capaz de melhorar em muito a performance
de um hardware.

Já viu como funcionam os carros da Tesla? Os carros da Tesla recebem regularmente atualizações de
software automáticas que adicionam novas funcionalidades e melhoram as existentes através de Wi-Fi.
Incrível, não é?

Você pode fazer o mesmo com as palavras que usa e os pensamentos que tem.

AS PALAVRAS TÊM PODER

Assim como a sua mente pode trabalhar para operar mudanças em sua vida, você também deve tomar
cuidado com as palavras que escolhe para se expressar.

Além delas terem o poder de estimular as pessoas ao seu redor – ou até mesmo o contrário, de desmotivá-
las e afastarem os seus amigos, as palavras devem ser pensadas para promover a positividade.

Por isso é necessário buscar também uma mudança do seu vocabulário. Procure pelas palavras positivas e
substitua as frases negativas por novas ideias.

Uma forma simples de começar a ajustar a sua forma de pensar é simplesmente adicionar uma única
palavra ao final de frases carregadas de crenças limitantes:

RECONFIGURAÇÕES MENTAIS

Perceba que ao adicionar essa simples palavra, você coloca uma sensação de movimento e de mudança na
frase. De que as coisas não são estáticas.

Mudando a forma como você conversa com você mesmo, você será capaz de ir mais longe!
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A PROATIVIDADE
A palavra proatividade é atualmente muito comum nos livros sobre administração e na literatura que trata
sobre o sucesso, seja ele profissional ou pessoal.

Em geral encontraremos que “ser proativo” significa “ter iniciativa” e “correr atrás”, mas tornar-se proativo
vai além disso, e requer mais atenção.

É sobre encaramos a vida como um todo.

Lidar com problemas e desafios que parecem nunca ter fim é uma realidade compartilhada pela maioria das
pessoas – um colega dificulta seu trabalho, alguém na família precisa de ajuda, uma conta imprevista abala
o orçamento do mês, o carro quebra, e assim por diante.

Enquanto algumas pessoas são “travadas” pelas adversidades, outras conseguem superá-las.

São os proativos, indivíduos que assumem a responsabilidade por construir uma vida e uma carreira de
sucesso, dando mais valor à própria força do que aos problemas em seu caminho.

Perceba como o mundo ao nosso redor está cheio de gente reclamando – da política, do clima, da crise, dos
colegas, do chefe, do cliente e qualquer outra questão.

Elas vivem num círculo de preocupação, dando espaço para as adversidades governarem suas vidas e
pensando muito pouco no que são capazes de fazer por si mesmas.

Quem age dessa maneira é chamado de reativo, pois encontra um determinado problema e reage a ele
dando meia volta e criando uma desculpa para explicar porque não seguiu adiante.

Também podemos ver, do outro lado, algumas pessoas capazes de feitos extraordinários, gente que supera
a falta de dinheiro, famílias abusivas, educação precária e até mesmo doenças graves para chegar onde a
maioria apenas sonha.

Elas vivem num círculo de influência, usando tudo ao seu alcance para conquistar alguma meta.

Elas não dizem que perderam por culpa de algum fator externo, e então desistem.

Pelo contrário, descobrem como explorar cada pequena vantagem na situação para virar o jogo a seu favor,
pensando o tempo inteiro no que podem fazer por si mesmas.

Quem age dessa maneira é chamado de proativo, pois encontra um determinado problema e age para abrir
passagem entre os obstáculos, transformando os desafios em ferramentas que os deixarão mais
preparados, física ou mentalmente.

COMO SER PROATIVO, NA REALIDADE?

Um grande mito é o de que a proatividade é algo natural e que só algumas pessoas privilegiadas podem agir
dessa forma.

Algumas pessoas certamente podem ter mais facilidade em apresentar essa característica, mas ela sem
dúvida nenhuma pode ser desenvolvida por qualquer um que queira.

Ela pode e deve ser treinada e uma boa forma de começar é entendendo os focos mentais que você pratica.
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Você pode classificar as situações e circunstâncias da vida em três categorias:

Coisas que você pode influenciar através de suas escolhas, que estão em seu Círculo de Influência; coisas
que podem lhe dizer respeito, mas sobre as quais tem pouca ou nenhuma influência e ainda assim ocupam
a sua mente estando em seu Círculo de Preocupação; e por último as situações que não ocupam a sua
mente e a sua atenção.

Preste bastante atenção: se você entender esse simples conceito esse livro já terá superado qualquer
expectativa e valerá ouro para você.

Perceba que a sua atenção sempre estará em um dos círculos e cabe a você decidir em qual pretende dar
mais foco e então expandir:

OS CÍRCULOS DE ATENÇÃO

NÃO OCUPAM A SUA ATENÇÃO

Vou dar um exemplo hipotético para fins de melhor compreensão:

Imagine que você não goste do governo atual do país.

Assim sendo, como foi falado, você tem 3 opções:

Ou você simplesmente acompanha as notícias, para se manter informado, mas não deixa que isso ocupe
demais a sua atenção.

Ou você vive reclamando do governo, e resmungando aos 4 ventos sobre o quão ruim ele é - e coloca essa
situação em seu círculo de preocupação.

Ou então, você decide que por não estar satisfeito com tudo isso e por estar cansado de ficar reclamando,
irá se candidatar a vereador - trazendo então essa circunstância para o seu círculo de influência.

Perceba que esse foi só um exemplo: você poderia decidir se manter informado para votar melhor em uma
nova eleição, ou então organizar uma ação de ajuda aos moradores de rua, pois não gosta da forma como
são tratados nesse governo,  etc. 33



PESSOAS REATIVAS: OU VÍTIMAS

As pessoas reativas concentram seus esforços
no Círculo de Preocupação.

Para elas, existe sempre um culpado por suas
frustrações: o governo, a empresa, o cônjuge, o chefe,
as crises, enfim.

Elas permitem ser controladas pelo ambiente
colocando o seu foco naquilo que não conseguem
controlar.

E o resultado a gente já conhece: reclamação,
passividade, atitudes acusatórias, lamentações e
reatividade, que provocam o encolhimento do Círculo
de Influência e o aumento do Círculo de Preocupação.

Encontrar uma desculpa é geralmente mais fácil e
simples do que esforçar-se para buscar uma solução,
mas é certamente mais frustrante.

Portanto, não se engane, sua capacidade de conquistar
os melhores resultados, está diretamente relacionada
ao círculo ao qual dedica a maior parte de seu foco,
tempo e energia.

VITIMISMO
PROTAGONISMO

PESSOAS PROATIVAS: OU PROTAGONISTAS

Pessoas proativas colocam seu foco e energia
naquilo que podem influenciar ou modificar, e

não se preocupam tanto com o que não
podem.

Elas concentram seus esforços no Círculo de
Influência e agem com protagonismo e

otimismo realista.

Estão sempre pensando em
como podem resolver problemas e não nos

problemas em si.

Aumentando cada vez mais o seu Círculo de
Influência e sua capacidade de entrega na vida

pessoal e profissional, transformando-se em
agente de transformação.
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Perceba que o Círculo de Preocupação nunca deixa de existir. Todos nós reclamamos da vida e nos
queixamos.

Mas o segredo está em dar cada vez mais foco ao que você pode transformar, que assim, com o tempo, você
irá começar a enxergar formas novas de agir, que nem imaginava.

Todos nós sofremos perdas, derrotas e passamos por situações extremamente difíceis. Uns mais e outros
menos,e eu sei como é difícil.

Mas quer você queira, ou não, quando nos colocamos como vítimas ficamos parados no tempo e a única
forma de ganhar movimento é agindo sobre essas situações da forma que pudermos, sendo protagonistas.

VITIMISMO
PROTAGONISMO

Quando somos protagonistas damos velocidade às nossas vidas e à nossa carreira.

Coisas que levariam anos para serem conquistas, são realizadas em meses.

E o melhor: coisas que nunca seriam conseguidas, se nos comportássemos como vítimas, são atingidas
quando nos comportamos como protagonistas.

CARACTERÍSTICAS DE UM PROATIVO/PROTAGONISTA

Responsabilidade

Você nem sempre pode se responsabilizar pelo que acontece – se um cliente decide fechar a empresa para
ficar com a família ou uma crise econômica afeta o país inteiro, não há muito o que possa ser feito.

Ainda assim, há algo sob sua responsabilidade: a forma como você irá agir sobre estas circunstâncias.

Reclamando e culpando tudo como uma pessoa reativa e entrando em um modo de inatividade, ou
buscando formas de prosperar como uma pessoa proativa, encontrando um novo cliente ou descobrindo
alguma maneira de ganhar dinheiro para ajudar quem foi ainda mais afetado pela crise.

Criatividade

Um dos primeiros passos para ser mais proativo é aprender a focar nas soluções.

Indivíduos reativos estão sempre pensando nos problemas, ou no círculo de preocupação, mas o fazem
apenas para reclamar e encontrar culpados.

Enquanto alguém proativo irá analisar os problemas buscando por soluções, usando a criatividade para
encontrar novas respostas e ampliar seu círculo de influência.

Energia

Não há como ser proativo caso você não tenha uma postura de energia.

Pessoas reativas costumam andar cabisbaixas, demonstrando cansaço e até mesmo uma certa apatia, já os
proativos estão de bom humor na maior parte do tempo, pois descobrem maneiras de criar mais e mais
energia para resolver seus problemas.
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Interesse

Um indivíduo proativo nunca está satisfeito, ele sempre irá buscar mais.

Enquanto o reativo acredita já ter feito tudo que podia, ou diz que sempre foi assim e nunca vai mudar.

O proativo questiona todas as situações: O que mais eu posso fazer? Como eu posso mudar para melhor? 

Antecipação

Provavelmente essa é a atitude mais marcante de uma pessoa proativa. Se uma pessoa for observadora ela
pode desenvolver a habilidade de perceber a probabilidade do surgimento de um problema antes mesmo que
ele aconteça.

Dessa forma, muitas vezes é possível agir com rapidez, sendo possível resolver o problema com muita
agilidade.

A habilidade de perceber um possível problema antes que ele ocorra pode até mesmo evitar que a situação
chegue a acontecer, já que pode ser possível tomar medidas para evitá-la.

Execução

As pessoas proativas costumam ter excelente capacidade de organização e de planejamento de ações.

Quem é proativo consegue organizar tanto os pensamentos como as atitudes que são necessárias para
resolver uma determinada situação.

Para a pessoa proativa, mais importante do que entender por qual motivo algo aconteceu, é tomar as atitudes
necessárias para resolver a situação.

Em geral elas conseguem ser bastante práticas para decidir quais são as atitudes necessárias para agir o mais
rápido possível.

Quando você têm atitudes proativas, seu serviço não se resume a executar suas obrigações no prazo
determinado: você aprimora o seu trabalho e os processos envolvidos nele, pensando em novas soluções,
ideias e formas de realizá-lo com qualidade.

Você não irá se limitar a sua função ou departamento. Vai querer que o negócio se desenvolva cada vez
mais.

Não tenha dúvidas de que essas características são extremamente valorizadas nas empresas.

Então a proatividade tem benefícios externos, práticos, visíveis e diretos de seus comportamentos, mas
também tem impactos internos e invisíveis aos outros em diversas áreas da sua própria vida.

Daqui pra frente, guarde essa ideia como um mantra: 

Não importa se está frio, cedo ou difícil. Não importa se falta dinheiro, ou algum outro recurso. Não
importa se alguém agiu de forma incorreta.

O que importa é a sua reação: permitir que esses obstáculos se tornem muros e lhe parem, ou usá-los
como pontes para alcançar seus objetivos.

VITIMISMO
PROTAGONISMO
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VITIMISMO
PROTAGONISMO

Para ficar mais detalhado eu fiz um vídeo explicando esses conceitos: clique na imagem para assistir!
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ATIVIDADE

QUERO? O QUE EU POSSO FAZER?

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não

1) Faça uma lista com coisas que hoje estão em seu círculo de preocupação:

Liste pelo menos 5 coisas

Eu quero fazer algo a respeito disso? E se a resposta for sim;
O que eu posso fazer?

2) Olhe para essa lista e faça as duas perguntas a seguir:

2) O puxa-saco foi promovido e eu não
3) O meu trabalho é muito chato
4) Não tenho nenhum projeto novo
5) Não estou me desenvolvendo

7) Não gosto de um dos meus pares

E X E R C Í C I O  P A R A  S E R  P R O T A G O N I S T A

1) O meu chefe não me valoriza

6) Eu odeio o governo

LISTA DE PREOCUPAÇÃO

LISTA 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vou aprender formas que façam com que ele me valorize!
Tentar entender quais foram as razões para isso acontecer e aprender com isso.
Quero mudar de área, então irei me preparar para uma transição.
Apresentar 3 ideias de projetos para o meu chefe, que ajudem a ele e a mim.
Vou começar a seguir os conteúdos do SejaPromovido!_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



ATIVIDADE

QUERO? O QUE EU POSSO FAZER?

1) Faça uma lista com coisas que hoje estão em seu círculo de preocupação:

Liste pelo menos 5 coisas

Eu quero fazer algo a respeito disso? E se a resposta for sim;
O que eu posso fazer?

2) Olhe para essa lista e faça as duas perguntas a seguir:

E X E R C Í C I O  P A R A  S E R  P R O T A G O N I S T A

LISTA DE PREOCUPAÇÃO

LISTA 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Não importa qual seja o estilo do seu gestor, é crucial que você mantenha um bom
relacionamento com ele.

O líder exerce um grande papel na nossas carreiras, podendo contribuir para a evolução
ou para o nosso fracasso dentro das empresas.

Você sabia que de todos os pedidos de demissão, 80% são em razão de um mau
relacionamento com o chefe?

Quando falo de manter um bom relacionamento, estou me referindo ao respeito mútuo e
ao diálogo, que permitem a resolução conjunta de problemas. Isso está muito longe do
que conhecemos como “puxa-saco”.

Nesse sentido, você deve traçar o perfil do gestor e identificar as principais
características dele. Com isso, poderá desenvolver estratégias para melhorar as formas
de interação e de convivência com ele.

A seguir, separei 11 comportamentos que irão fazer qualquer chefe feliz. Independente do
estilo de seu líder, qualquer um deles irá valorizar essas atitudes.

Mas antes, quero deixar uma frase para vocês que eu acredito que faça muito sentido.
É uma frase do livro "as 48 Leis do Poder":

Eu não acho que você deva levar essa lei ao pé da letra, mas tenha em mente que quando
você ofuscar o brilho do seu gestor você estará causando grande desconforto. 

Então pense bem antes de fazê-lo. Faça com consciência e quando estiver bastante
seguro. E saiba também que existem diversas maneiras de brilhar sem apagar o talento
dele,

8 em cada 10 profissionais pedem
demissão por causa do chefe

Lei nº 1 - Não ofusque o brilho do
mestre

COMO DEIXAR
QUALQUER GESTOR FELIZ
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COMO DEIXAR
QUALQUER GESTOR FELIZ
Seja qual for o tipo de gestor com quem você trabalha, todos querem e precisam das
mesmas coisas. Infelizmente, os chefes nem sempre são bons em expressar essas
necessidades, e é por isso que eu as apresento aqui 

1) Cumpra as suas promessas

Seu chefe quer confiar em você e quer confiar que você vai fazer seu trabalho, para que
todos os outros não fiquem na mão. Essa confiança, porém, só é possível se você cumprir
suas promessas.

Portanto, sempre que aceitar uma incumbência, execute-a religiosamente. Faça o que
prometeu. Nunca se comprometa acima de sua capacidade e evite bancar suas apostas
com declarações vagas como "vou tentar" e "talvez".

Acima de tudo, você precisa que seu chefe o considere uma pessoa confiável. Ao fazer
com que sua palavra tenha um peso real, você alivia a carga de preocupação sobre os
ombros do chefe, tornando o trabalho dele muito mais fácil.

2) Sem surpresas

O quem mantém todo chefe acordado durante a noite é o medo secreto de que os
funcionários estejam fazendo tudo errado sem lhe dizer, na esperança de que o desastre
desapareça antes de se tornar uma catástrofe.

Mesmo que esteja com medo de aborrecer o chefe com uma má notícia, não espere até o 
último minuto para informá-lo, atualize-o sempre sobre os problemas reais que surgirem
ao longo do caminho.

3) Leve o trabalho a sério

Seu chefe não espera que você seja perfeito, mas todos gostam de funcionários que se
preocupam de verdade com o que fazem e que estejam dispostos a gastar o tempo
necessário para realizar bem e completamente um trabalho.

Pouquíssimas coisas irritam mais os chefes do que funcionários que demonstram uma
atitude irreverente em relação ao trabalho. Ter um senso de humor relativo aos
problemas com os quais depara é bom; fazer comentários bobos nem tanto.

Os chefes se aborrecem em especial com funcionários que tratam o trabalho como uma
extensão da vida pessoal. Portanto lembre-se, no mundo corporativo não basta ser sério,
você deve parecer também.
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COMO DEIXAR
QUALQUER GESTOR FELIZ
4) Opine, e então obedeça

Quando precisa tomar uma decisão, seu chefe depende de você para conselhos e
opiniões, especialmente em áreas de seu conhecimento especifico. De fato, dar
conselhos é a melhor maneira de assegurar que a melhor decisão seja tomada.

Quando você vir seu chefe prestes a tomar uma decisão insensata, também é sua
responsabilidade convencê-lo a tomar uma decisão mais adequada. Procure argumentar
o melhor possível e se expresse com clareza.

No entanto, após a decisão ser tomada, pare de questionar e dê o máximo para executá-
la - não importa se considerou a decisão correta ou não. 

5) Ofereça soluções, não reclamações

Nada é mais irritante para um chefe do que ouvir alguém se queixando sobre as coisas
que ele não está disposto a mudar ou que estejam fora de sua alçada.

Como regra, nunca leve um problema a menos que tenha uma solução para propor ou
esteja pedindo o conselho dele.

Se estiver propondo uma solução, sem dúvida ele irá preferir que seja algo que você
planeja fazer a algo que gostaria que ele próprio fizesse por você. Os chefes odeiam
quando funcionários "delegam pra cima."

6) Comunique-se de forma clara

Os chefes não tem tempo nem inclinação para tentar entender conversa fiada e rodeios.

Ao lidar com seu chefe fale e escreva em frases curtas, utilize o mínimo possível de
palavras para defender um argumento e torne-o facilmente compreensível.

Ao se comunicar de forma clara, você não apenas facilita o trabalho do seu chefe como
torna mais fácil para ele transmitir o que você está fazendo para os superiores dele.

Mais adiante irei te dar dicas para este tópico!
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COMO DEIXAR
QUALQUER GESTOR FELIZ

7) Supere as expectativas

Esse é o maior atalho para ser promovido que eu conheço: supere expectativas
constantemente.

Não é sobre ser o melhor, é sobre sempre entregar a mais do que o esperado.

8) Use o Google

Pesquise e busque soluções o máximo que puder antes de levar uma dúvida até ele.

Tenha o Google e seus colegas como aliados. É mais comum do que parece você
encontrar as respostas que precisa apenas pesquisando na internet.

9) Antecipe Objeções

Seja um matador de objeções. Imagine mentalmente suas apresentações e discussões e
antecipe todas as possíveis objeções e perguntas que você poderá receber.

Assim você terá todas as respostas na ponta da língua e demonstrará um domínio
surpreendente de qualquer assunto que for falar.

Você dificilmente irá prever tudo - nem tente fazer isso. A ideia é gastar pelo menos 30
minutos antes de apresentar alguma ideia pensando nas objeções. Essa é uma técnica de
vendas que pode ser usado por todos em suas carreiras. Com o tempo você irá melhorar
e ficar mais rápido.

10) Dor de dono

Dentro de uma organização, ter “dor de dono” implica em um envolvimento genuíno com
os valores e as diretrizes do negócio. O funcionário com “dor de dono” é um parceiro da
organização, comportando-se naturalmente como um verdadeiro porta-voz do negócio e
transmitindo a missão e a cultura da empresa. Esse envolvimento resulta na economia
dos recursos, na otimização do tempo, no conserto de algo que foi danificado e na
motivação de todos.

11) Faça o seu chefe ter sucesso

Independentemente do que esteja escrito em sua descrição de atividades, seu verdadeiro
trabalho é fazer com que seu chefe tenha sucesso. Não importa importa com que tipo de
chefe trabalhe.
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AS 6 PRINCIPAIS SOFT
SKILSS

Agora que você já possui as bases para desenvolver a sua
inteligência emocional, vamos às Soft Skills mais procuradas

no mercado de trabalho.



uma boa comunicação exige que nos dediquemos a
ouvir o outro;
ela deve ser tanto verbal quanto não-verbal;
controlar as emoções e evitar situações estressantes
ajuda a obter uma comunicação mais eficaz; e
ser enfático e demonstrar suas ideias é fundamental.

Comunicação eficaz é daquelas coisas que parecem que
deveriam ser instintivas.

Mas, pelo contrário, acabam se tornando um desafio para a
maioria dos profissionais. Comunicar-se de maneira eficaz
é muito mais do que falar e ser ouvido.

Uma comunicação eficaz é quando o que falamos é sempre
compreendido pelo interlocutor.

Ela precisa cortar ruídos, impedir desentendimentos e
acabar com a frustração de uma mensagem transmitida
pela metade ou de maneira errada.

Embora todos esses princípios sejam nossos velhos
conhecidos em teoria, muitas vezes são difíceis de se
concluir na prática.

Alguns princípios são essenciais para trocar ideias da
forma certa:

"O maior problema da comunicação
é que não ouvimos para compreender, ouvimos para responder."

Autor Desconhecido

COMUNICAÇÃO EFICAZ

COMUNICAÇÃO EFICAZ
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COMO TER
UMA COMUNICAÇÃO EFICAZ?

1 - Não tenha medo de fazer perguntas

Quem se comunica bem, não tem medo de fazer
perguntas.

Da mesma maneira que acontece quando você sai de
uma aula sem tirar as suas dúvidas, uma reunião tende
a ser menos produtiva quando os envolvidos não falam
quase nada. 

Outro ponto é que dúvidas e fatos não esclarecidos
podem virar um problema maior no futuro.

Por isso, sempre que tiver uma dúvida, faça com que
ela seja ouvida. Assim é que se faz uma comunicação
eficaz.

2 - Tente ser o mais claro possível

Sempre que conversar com alguém, procure verificar
se a pessoa entendeu tudo que você falou.

Comunicar-se com clareza é um hábito, portanto,
precisa ser exercitado sempre que possível.

Repita pontos importantes, confira se as pessoas com
quem conversou compreenderam a mensagem e
disponibilize-se para resolver dúvidas.

3 - Tenha um caderno sempre em mãos

Em todas as reuniões que participar ou for chamado,
leve um caderno com você.

Eu sempre preferi cadernos pequenos, como aqueles
Molesquines, mas isso fica ao seu critério.

Não importa se é um bate papo com seu chefe, ou uma
reunião com 10 pessoas.

Assuntos importantes podem surgir e você não vai
querer esquecer.

Algumas pessoas usam o celular, ou o computador
para fazer anotações.

Eu sei, eu sei, estamos numa era digital, mas se eu
puder te dar um conselho: aposte no bom e velho
caderno.

O problema desses dispositivos é que não fica claro
para a pessoa com quem você está conversando, se
você está anotando, ou simplesmente resolvendo
algum outro problema seu.

Caso na cultura da empresa for comum esse uso, eu
não vejo problemas.

Mas na dúvida, eu tentaria me adaptar ao bom e velho
caderno.

4 - Evite distrações

A primeira coisa a ser feita é evitar as distrações que
podem aparecer durante uma conversa, sendo que
muitas delas acabam interrompendo mesmo a sua
atenção e, em alguns casos, até chegam a atrapalhar o
fluxo do papo.

Portanto, durante o diálogo evite qualquer coisa que
cause distrações, como checar computador ou celular,
principalmente para verificar e-mails, conversas em
aplicativos, redes sociais, dentre outras coisas. O
mesmo vale para conversas paralelas com outras
pessoas e telefonemas.

5 - Coloque-se no lugar do outro

Por fim, a minha última dica é que você sempre tente
desenvolver a empatia, colocando-se colocar no lugar
do outro, a partir da perspectiva dele, antes de emitir
uma opinião. 

Para que isso seja feito, tente entender quais são as
sua motivações, os seus valores, suas necessidades e
expectativas.
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Algumas pessoas são naturalmente mais criativas do que
outras. Entretanto, o tipo de criatividade requisitada por
grande parte das profissões é algo que pode ser
aperfeiçoado com a prática.

Apesar da habilidade ser mais ou menos exigida,
dependendo da área ou cargo, em um mercado tão
competitivo quanto o atual, quem demonstrar mais
facilidade na elaboração de soluções de forma rápida e
inovadora terá a preferência das empresas. 

A idade complexa e o novo mercado de trabalho demanda
inovação, e inovação só vem com criatividade.

E se é tão importante por que ninguém me disse que eu
precisava estudar criatividade?

Pré-conceito

Quantas vezes você já precisou de uma ideia daquelas e
justamente naquela hora não conseguiu pensar em nada? 

Ou ainda, estava tranquilo, fazendo uma atividade qualquer
e de repente uma super ideia surge como um passe de
mágica em sua cabeça?I

sto é mais comum do que se imagina, pois ideias vêm e vão
a todo o momento, mas existem horas que parece que elas
simplesmente somem de nossa vida, é o que chamamos de
bloqueio criativo!

"Criatividade é a inteligência se divertindo.."
Albert Einstein

O PENSAMENTO CRIATIVO

PENSAMENTO CRIATIVO
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COMO DESENVOLVER O
PENSAMENTO CRIATIVO?

Existem muitos obstáculos que impedem a energia da criatividade de fluir. Vamos conhecer 3 deles:

OBSTÁCULO 1: Achar que criatividade é coisa de artista, de publicitário, do pessoal do marketing.

Não! Criatividade é coisa de todo mundo. É a ferramenta mais poderosa que existe para resolver
problemas. E todo mundo tem problemas. Ponto.

OBSTÁCULO 2: Achar que é preciso ter o dom de ser criativo.

Não! Isso não é um dom de algumas poucas pessoas especiais. É a aplicação prática de uma habilidade
inata da espécie humana: a imaginação.

OBSTÁCULO 3: Achar que é complicado ser mais criativo.

Não! É muito mais simples do que parece. Na vida nada se cria, tudo se combina. Por isso criei a palavra
combinatividade. Iphone é a combinação de Palmtop e Celular. Yogoberry é a combinação de Iogurte com
Sorveteria.

Criatividade é quando você usa sua imaginação para criar uma combinação nunca antes feita entre coisas
que já existem no seu repertório. Ser criativo é pensar diferente. Para pensar diferente, você tem que
olhar diferente.

Olhar o mundo com curiosidade
Olhar o mundo como uma criança

PASSOS PARA SER MAIS CRIATIVO:

1) Aumentar o repertório

O que é isso?

Variedade naquilo que a gente aprende, vê, vive, fala, lê. Ler uma revista de um assunto que você nunca
leu. Fazer um caminho que você nunca fez. Escolher um restaurante diferente do que você sempre vai

2) Crie limites

Muitos associam a liberdade plena com o pensamento criativo. Contudo, trabalhar dentro de certos
limites pode fazer muito bem a quem deseja tirar coelhos da cartola.

A liberdade absoluta se traduz na ausência de prazo, por exemplo. Imagine que você deseja tirar um
grande plano do papel, mas ainda não teve as ideias certas para isso. Se não houver um prazo
preestabelecido, a tendência é que você comece a andar em círculos e procrastinar.

Por outro lado, a definição de um deadline pode impor um novo ritmo e fomentar novas ideias. Claro que
o prazo deve ser coerente com o tamanho do projeto, pois, do contrário, o sentimento forte de
urgência pode ter efeito negativo.

O estabelecimento de limites vale também para os materiais e o espaço físico a serem utilizados durante o
processo criativo.
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PENSAMENTO CRIATIVO?

3) Tenha um caderno de Ideias

Uma grande ideia pode surgir em momentos inesperados. Quando você está deitado pronto para dormir,
quando está no banho, dirigindo… Por isso, é fundamental anotar tudo em um caderno para garantir que
uma possível ideia de ouro não se perca pelo caminho.

Documentar todas as novas ideias vai lhe ajudar a fomentar o pensamento criativo. Há grandes chances
de encontrar afinidades entre algumas delas para dar vida a ideias ainda mais promissoras.

As anotações não precisam ser apenas a transcrição exata de pensamentos consolidados. Pode ser uma
palavra, uma frase ou qualquer outro elemento que possa ser útil posteriormente.

Eu, por exemplo, tenho uma lista no google sheets. Lá eu classifico as minhas ideias por tipos, áreas de
aplicação, dificuldade de implementação e assunto. Eu gosto porque fica online, e quando eu quero eu
posso fazer filtros e ver ideias de um mesmo assunto juntas.

4) Evite se prender à primeira ideia

Durante um processo criativo, muitas ideias podem aparecer. Cabe à própria pessoa ter discernimento
para separar o joio do trigo. Um ponto importante é evitar que uma ideia aparentemente genial seja
tomada como solução definitiva.

É verdade que a ideia surgida em pouco tempo pode ser boa de fato, mas será que não há como aprimorá-
la? Uma boa solução em casos assim é expor a ideia ao julgamento de seus pares. A avaliação externa pode
render novos insights ou até mesmo mostrar que se tratava de uma grande furada.

Uma outra dica é deixar as "ideias dormirem". Anote as ideias e faça uma revisita no dia seguinte.

O processo de correção e lapidação faz parte da construção criativa. Não há nada de errado em perceber
que certas ideias não eram tão eficazes quanto pareciam em um primeiro momento. É aceitável defendê-
las, mas é preciso reconhecer quando elas carecem de alguns reparos.

5) Enxergue a si mesmo como uma pessoa criativa

Para trazer à tona grandes ideias, nada melhor do que ser uma pessoa criativa, não é mesmo? Por isso,
uma dica importante é se ver como alguém que esbanja criatividade.

Lembrem das crenças impulsionadoras e do mindset de crescimento.

Quem deseja encontrar soluções criativas deve se ver como alguém capaz disso. Uma boa forma de se
manter positivo é não ser tão duro no julgamento das primeiras ideias que surgirem.

Apesar de ser errado se apegar demais a um pensamento inicial (conforme explicado na dica anterior),
tampouco é correto entender que as ideias estão todas extremamente pobres. Uma atitude negativa
levará à desmotivação e impedirá que novas ideias possam brotar em seu cérebro.

6) Faça o Curso Reaprendizagem Criativa

Eu não ganho nada pra isso, mas o Murilo Gun é um cara fantástico e ele esteve estudando e ensinando
criatividade nos últimos anos. Seu curso costumava custar mais de 2 mil reais e eu sei que agora quando
estou escrevendo esse livro o curso dele está de graça. Então aproveita!
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Num mundo onde os imprevistos são uma regra, e não a
exceção, desenvolver resiliência trará benefícios
inquestionáveis à sua vida e à sua carreira!

É difícil chegarmos ao final de um dia sem que nada fora dos
planos aconteça.

Levantar na manhã seguinte com energia suficiente para
buscar seus objetivos será uma tarefa mais fácil quando você
se tornar uma pessoa resiliente.

Para quem ainda não a conhece bem, a resiliência pode ser
definida como a capacidade para se manter de pé em meio
aos acontecimentos negativos:falhas, decepções, imprevistos
e outros tipos de sofrimento causados pela vida.

Ela te ajuda a manter o foco no presente e nas coisas que você
pode controlar. Seu pensamento se volta ao que você
pode fazer da maneira correta agora.

Ao invés de ser paralisado pelo que aconteceu de errado
antes.

Perceba como o primeiro verbo é ativo, ele indica sua
liberdade para controlar a situação, enquanto o segundo é
passivo, tornando você um refém desta mesma situação.

"Pode-se tirar tudo de um homem exceto uma coisa: a última das liberdades
humanas – escolher a própria atitude em qualquer circunstância."

Viktor Frankl

RESILIÊNCIA

RESILIÊNCIA
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COMO TER
RESILIÊNCIA
1) Dê um passo atrás

A primeira atitude para fortalecer sua resiliência é buscar uma perspectiva diferente sobre os desafios que
está enfrentando.

Dar um passo atrás, é se questionar: esse problema é tão ruim assim?Ele está mesmo prejudicando a
minha vida de alguma forma prática, ou o sofrimento está apenas na minha forma de enxergá-lo?

Essa prática tem o objetivo de criar uma visão mais objetiva sobre os fatos.

Imagine que você está olhando bem de perto para um quadro, tão próximo que mal consegue ver toda a
pintura, apenas um pequeno detalhe sem contexto.

Uma situação parecida pode estar acontecendo em sua vida.

Uma proximidade tão grande dos problemas pode fazer com que eles pareçam não fazer o menor sentido,
mas basta dar um passo atrás para entender como esses desafios são parte de um cenário maior.

Muitas vezes, através dessa mudança de ponto de vista, você pode identificar que o seu problema não é
tão grande assim.

Outras vezes, mudar a perspectiva pode te fazer encontrar soluções aonde não via.

É como se você pudesse enxergar um labirinto de cima por um momento e não se deixasse desesperar
pelos caminhos perdidos de quem está dentro dele.

2) Ponha na balança

Quantas vezes nós questionamos se a vida é justa, por ter a impressão de que não merecemos os
obstáculos em nosso caminho?

Essa forma de pensar põe uma carga em nossas costas, e acabamos sofrendo duas vezes por cada
problema: Uma quando ele acontece e outra quando nos sentimos “azarados” por conta disso.

Para evitar o sofrimento em dobro, o melhor hábito é pesar os acontecimentos positivos e negativos em
sua vida.

O psiquiatra Stephen Marmer, da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), afirma que a
proporção encontrada ao fazer seus pacientes se questionarem dessa forma é, geralmente, de 10 para 1
em favor das coisas boas.

Pensando nisso, que tal fazermos um desafio? Escreva num papel ou editor de texto os motivos que estão
lhe incomodando, e para cada um, procure se lembrar de 10 acontecimentos positivos em sua vida.

De forma alternativa, que tal identificar elementos que estão barrando o seu crescimento hoje na sua
carreira e eleger 5 possíveis soluções ou rotas alternativas para solucioná-los? Aqui no livro temos um
framework para você fazer esse exercício no capítulo sobre os círculos de atenção.

Desde um chefe muito difícil de lidar, pares que estão jogando contra você, ou mesmo o aprendizado de
um idioma. Quase sempre podemos resolver nossas dificuldades…e quando não podemos o melhor é
aceitá-las e olhar as 10 coisas boas que estão acontecendo ao mesmo tempo sem notarmos.
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RESILIÊNCIA
1) Endureça!

O terceiro hábito para desenvolver resiliência é descobrir seus verdadeiros limites; expondo-se a
quantidades cada vez maiores de pressão controlada.

Essa prática pode ser realizada de várias formas: Experimente manter a sua concentração num trabalho
por quinze minutos a mais do que o seu tempo normal – recomendo que você aplique a técnica pomodoro
para eleva a sua produtividade. 

Fazer algumas repetições a mais nos exercícios da academia ou tomar um banho gelado no começo do
dia, mesmo que esteja frio.

Claro, a ideia não é prejudicar a saúde, por isso usamos a pressão controlada.

O objetivo é se esforçar até onde for possível, pois algumas pessoas tem o costume de parar algo quando
sentem tédio ou encontrar a primeira dificuldade e o resultado:

Nunca descobrem o que realmente são capazes de fazer.

Acredite: você já possui a força necessária para enfrentar os desafios da vida, mas ela está fora dos seus
“limites”, e você deve expandi-los cada vez mais se quiser encontrá-la!

Tente sair da zona de conforto com mais frequência. Se algo te deixa desconfortável hoje, com certeza
não te deixará mais com a experiência. Cultive o desejo de enfrentar essa resistência inicial que nosso
cérebro causa em nós quando saímos da nossa zona de conhecimento.

Dessa forma você irá evoluir e ficar cada vez mais forte.Melhor em defender o seu ponto de vista com um
chefe, melhor em falar em público, melhor em saber vender os seus projetos dentro da empresa e assim
por diante.

Eu fico fascinado com a quantidade de coisas que sei que ainda posso melhorar.

4) Seja arquiteto de suas próprias circunstâncias

Raramente podemos controlar o que nos acontece, como eu disse no início do texto, imprevistos são a
regra, e não a exceção, mas ainda há algo sob nosso controle todo o tempo, não importa o que aconteça:

A capacidade de escolher como reagimos aos fatos.

Essa ideia, aceita por quase todos os neurocientistas, profissionais de saúde mental e coaches do mundo,
foi imortalizada na citação de Viktor Frankl.

O Dr. Frankl era psiquiatra, judeu e, durante a Segunda Guerra Mundial, foi prisioneiro em um campo de
concentração do exército nazista.

Lá ele viveu experiências terríveis. Seus pais, seu irmão e sua esposa morreram no campo ou na câmara
de gás; sua irmã e ele sobreviveram, mas sofreram incontáveis torturas.

Diariamente ele pensava se morreria ou ficaria vivo, porque a qualquer momento seus captores poderiam
mandá-lo para a câmara de gás.
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Um dia sozinho em seu quarto, Frankl descobriu o que mais tarde chamaria de “a último das liberdades
humanas”, a única coisa que os nazistas não podiam tirar dele.

Enquanto eles controlavam seu ambiente e podiam fazer qualquer coisa com seu corpo, eles não podiam
tirar sua identidade interior, que era a sua liberdade final.

Ele ainda podia decidir como as ações dos nazistas o afetavam internamente e ele descobriu a barreira
entre o que aconteceu e sua reação a esse estímulo, para que ele pudesse escolher livremente como
responder.

Não importava o quão horrível fosse o ambiente ao seu redor, ele ainda tinha controle sobre qual era sua
resposta.

"Pode-se tirar tudo de um homem exceto uma coisa: a última das liberdades humanas – escolher a própria
atitude em qualquer circunstância."

Viktor Frankl

Eu fico fascinado com a quantidade de coisas que sei que ainda posso melhorar.

Você não acha que pode aplicar isso às adversidades que enfrenta durante a sua vida?

Conceito 90/10

Um princípio chamado 90/10 criado por Stephen Covey traz uma ideia simples, mas muito interessante:
10% do que acontece na sua vida são os fatos dela. Os outros 90% é como você reage a esses fatos.

Realmente, nós não temos controle sobre 10% do que nos sucede. Não podemos evitar que o carro
enguice, que o avião atrase, que o semáforo fique no vermelho. Mas, você é quem determinará os outros
90%.

Não há nenhum evento que possa nos mudar por dentro, a menos que você decida ou permita. Não há
pessoas que possam fazer com que você responda de uma maneira particular, a menos que você escolha
reagir dessa maneira. Uma dica em especial que eu te dou nesse sentido é: pare de reagir de forma
automática e responsiva às críticas. Observe com calma, tente entender o que motivou aquela crítica e se
for possível melhorar, busque melhorar. Caso contrário não se afete.

Outra dica é não se importar demais com a opinião dos outros. Isso simplesmente te faz não agir e você
nunca terá controle sobre o que os outros pensam de você.

5. Faça um inventário honesto da sua própria vida

O último hábito para uma vida melhor, através da resiliência, é se esforçar para descobrir como você tem
sido responsável por parte do seu sofrimento.

Quantos obstáculos em sua vida foram criados por suas ações? Quantas vezes sabia qual a decisão
correta, mas ainda assim seguiu outro caminho? Esse não é um exercício de culpa, mas uma ferramenta
para descobrir que, se você trouxe a sua vida até aqui, também é capaz de levá-la na direção desejada.

Fortaleça a sua mente para enfrentar os desafios futuros e alcançar suas metas através da resiliência.
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A empatia é uma aptidão social crucial para o nosso
sucesso.

Mas, nem sempre é fácil compreender sentimentos
alheios, reconhecer e aceitar as diferenças.

Para criar sintonia com o outro, devemos interpretar os
seus sentimentos, pois na maior parte das vezes, esta
comunicação é não-verbal, ou seja, as pessoas emitem
sinais sutis do que desejam. 

Por isso, é fundamental observar os gestos, a postura, a
entonação da voz e até o silêncio.

Mas, antes de enxergar o outro, você deve olhar para o
espelho.

Percorrer o caminho do autoconhecimento é
imprescindível para os que querem ser empáticos. 

Quanto mais consciente de nossas emoções, mais
facilmente entenderemos o outro, e dificilmente iremos
projetar ou julgá-lo.

"Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro
 e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele.."

Carl Rogers

EMPATIA

EMPATIA
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COMO DESENVOLVER
A EMPATIA?

1) Autoconhecimento

Conheça seus pontos fortes, a desenvolver, reconheça suas emoções no momento em que ocorrem,
interprete-as.

Lembre-se de cada pessoa é um mundo. Se você não entender o seu, correrá o risco de achar que as
pessoas tem as mesmas motivações, valores e comportamento.

Aqui no livro nós demos um mergulho no autoconhecimento que será uma ferramenta poderosa para que
você desenvolva a empatia.

2) Ouça com Atenção

Perceba a linguagem corporal, respiração, gestos, expressões, postura. Neste momento, procure silenciar os
seus pensamentos, ou seja, não adianta estar escutando e pensando no que você tem que fazer amanhã. 

Muitos são os que só ficam em silêncio no momento em que o outro está falando para apenas aguardar a
sua hora de falar e/ou aqueles que interrompem com frequência o outro.

Esteja no presente e aprenda a se interessar pela possibilidade do que o outro tem para te falar e trazer de
novidade. Não há como você ser capaz de imaginar tudo o que será falado.

Como bônus você se tornará alguém mais interessante.

3) Evite o Julgamento

Evite olhar para o outro segundo os seus valores, opiniões e emoções. Veja-o como realmente o é. As
pessoas que mais julgam são as que menos se conhecem, via de regra, pois projetam o tempo todo, segunda
as suas perspectivas.

Fique alerta para não rotular o próximo, busque compreendê-lo para saber o que o incomoda.

4) Peça a Opinião dos Outros

Pergunte a outras pessoas o seu ponto de vista referente a alguma situação 

Essa habilidade te ajudará a apurar ainda mais suas próprias habilidades empáticas. Quando te falarem o
ponto de vista diverso, compare em silêncio com a sua forma de pensar e entenda com a cabeça do outro
também. Quanto mais praticar, mais expandirá suas formas de resolução e compreensão acerca de algum
fato.
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Esta não é uma característica fácil de ser ensinada. Pessoas
éticas no trabalho, provavelmente, não aprenderam a
serem assim nos livros, na faculdade, em cursos de
especialização ou em treinamentos. 

É um tipo de “soft skill” que as pessoas carregam e
desenvolvem ao longo da vida – por mais subjetivo que isso
pareça. 

Apesar de a família também ter um papel fundamental
neste quesito, é uma habilidade que junta diversos fatores
– como influências dentro de casa, relacionamentos e
convivências na escola, entre outros. 

A ética é um aprendizado da vida e engloba tanto a postura
em relação à pontualidade quanto a responsabilidade com
o trabalho de maneira geral. 

É um conjunto de valores que nem todos possuem. Esta
habilidade pode ser perdida no meio profissional por causa
da tensa dinâmica do mercado que, muitas vezes, gera
competitividade, individualidade e egoísmo. 

Entretanto, é errôneo pensar que ela deixou de ser
valorizada. 

Na verdade, quanto menor a disponibilidade de
profissionais que valorizem a ética no ambiente de
trabalho, mais essa característica se tornará um diferencial
entre os funcionários.

"A ausência da ética deixa um vácuo
onde se propaga a onda da corrupção."

Antonio Gomes Lacerda

ÉTICA NO TRABALHO

COMUNICAÇÃO EFICAZ
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COMO DESENVOLVER A ÉTICA?
Talvez o que eu vou dizer nas próximas linhas irá te chocar um pouco.

Chegamos na penúltima soft skill mais valorizada no mercado de trabalho segundo a revista Forbes.

No entanto nos deparamos com um traço fundamental do caráter humano e do qual eu acredito que não
possa ensinar a ninguém como desenvolvê-lo.

Espero do fundo do meu coração que você seja uma pessoa ética e espero também que os aprendizados
sobre empatia e o poder da mente te ajudem a nunca considerar faltar com a ética.

Pois em certo nível você deve perceber que toda as vezes que não formos éticos, estaremos aprovando
esse tipo de comportamento em nossas vidas e nossas mentes.

Todos sabemos as consequências em não sermos éticos.

Por isso não irei me estender nesse assunto. Vamos a última soft skill mais valorizada no mercado de
trabalho.
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Essa capacidade possibilita que o profissional seja mais do
que um bom funcionário.

Isso ocorre porque ela é produto da união de todas as
demais habilidades.

É praticamente impossível ser um líder sem saber se
comunicar bem, sem facilidade para trabalhar em equipe,
sem empatia ou criatividade.

Conquistar a liderança e saber manuseá-la faz funcionários
trabalharem como um time, assumirem responsabilidades
e, ainda, conseguirem explorar o melhor das pessoas. Com
a velocidade de produção do mundo globalizado, a busca
por candidatos com essa característica é crescente.

Atualmente, o mercado precisa de líderes proativos,
capazes e independentes o suficiente para darem conta do
recado.

Já que esta, assim como outras “soft skills”, são difíceis de
serem identificadas sem uma convivência, é importantes
que seja pontuada em algum momento do recrutamento. 

Cite projetos que você assumiu no passado ou trabalhos
em equipe que você tenha conduzido. É importante exaltar
algo que mostre sua capacidade de se destacar em um
grupo..

"A maior habilidade de um líder
 é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns."

Abraham Lincoln

LIDERANÇA

LIDERANÇA
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COMO DESENVOLVER
A LIDERANÇA?

1) Busque conhecimento e se prepare

Para liderar é preciso ter conhecimento. Não só sobre liderança mas sobre questões atreladas a sua
profissão. Portanto, participe de cursos, seminários, workshops. Invista em leituras que farão a diferença
no seu desempenho profissional e que te farão ser o líder ideal. Ser líder é ter o conhecimento necessário
para conduzir pessoas e inspirar a confiança.

Só de você ter chegado até aqui, já mostra que está comprometido neste caminho do aprendizado e da
evolução pessoal.

2) Conheça melhor a empresa

Tão importante quanto ter conhecimento para liderar é saber onde este conhecimento será aplicado. É
importante que você demonstre interesse em saber como é a empresa que você trabalha. Portanto,
busque estar por dentro de tudo o que acontece em sua empresa.

Um bom líder entende toda a máquina que movimenta uma organização, e não somente a sua
engrenagem. Isso ajudará a ver como a sua liderança poderá contribuir com o crescimento desta empresa
e com a produtividade da equipe.

Recomendo a  leitura de dois livros se você quiser se aprofundar nesse assunto: Business Model Canvas e
o Verdadeiro Poder do Vicente Falconi.

Estes livros irão te dar uma visão excelente de como funcionam as empresas e com esse conhecimento
você passa a ter comportamentos muito mais alinhados com como as lideranças pensam. Assim dá mais
um passo para ser um líder também.

3) Valorize seus colegas e invista em relações interpessoais

Não é possível ser líder de maneira solitária ou afastada das pessoas. Uma liderança sem boas relações
interpessoais é uma liderança destinada ao fracasso. Procure conhecer seus colegas, entenda suas
qualidades e seus pontos de melhoria, utilize esse conhecimento para direcionar tarefas e motivar
profissionais. 

Também é importante criar empatia e respeito entre você e seus colegas, pois em uma verdadeira equipe,
há confiança e respeito mútuo, especialmente entre líderes e liderados. Crie relações que possam tornar o
ambiente de trabalho ainda melhor.

4) Seja o exemplo

Se você valoriza pontualidade, seja o primeiro a chegar. Se acha que a equipe deveria dominar o inglês,
seja capaz de falar muito bem esse idioma, se acredita que falta conhecimento técnico no grupo, capacite-
se você também nessa área.

É claro que você não pode dominar todos os assuntos, pois é para isso que existe uma equipe
multidisciplinar e a delegação de tarefas. Mas é preciso dar o exemplo. Nada pior que um líder que não
inspira a confiança.
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A LIDERANÇA?

5) Tenha empatia pela equipe

Provavelmente, você já ouviu a frase “não faça com os outros o que não gostaria que fizessem com você”.
Ela se refere a um pilar fundamental da liderança de pessoas e da inteligência emocional: a empatia — ou
melhor, a capacidade de se colocar no lugar do outro.

Líderes que não se colocam no lugar de seus liderados normalmente não conseguem compreender suas
angústias ou seus interesses e, por consequência, não atendem às suas necessidades. Então, sempre que
possível, se coloque no lugar dos liderados.

Percebem como um assunto vai se conectando com o outro?

É por essa razão que eu escrevi esse livro com a intenção de ser mais do que um simples passo a passo
para desenvolver as principais soft skills. A intenção desse livro foi te levar por uma jornada dentro da
inteligência emocional que por fim se desdobra em soft skills.

Ou seja, é preciso ir mais profundamente pra realmente extrair os melhores resultados desses conceitos.

A liderança é um desses assuntos que não envolvem apenas a Inteligência Emocional, e tomaria um livro
inteiro para falar com detalhes sobre essa habilidade crucial.

Inclusive diversos livros foram escritos com esse intuito.

Nesse primeiro momento eu tenho certeza que com tudo o que você viu até aqui, você será capaz de ser
um ótimo líder, através da escuta ativa, comunicação eficaz, empatia verdadeira, entendimento das
emoções, atitude protagonista, crenças impulsionadoras e etc.

Com esses conhecimentos você já será capaz de se destacar de forma significativa de seus pares e
colegas.

E se você quiser se aventurar mais por essa jornada de conhecimento, eu te convido a me seguir nas
minhas redes sociais e ver os conteúdos que eu posto diariamente sobre como desenvolver uma carreira
de sucesso.

Tenho certeza de que se eu consegui chegar lá, você também pode!
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SOBRE O
MÉTODO

Muito obrigado por ter chegado até aqui! E parabéns!

Tenho certeza que ao terminar esse livro você terá evoluído muito em sua jornada
como profissional. Gostaria muito de ter tido contato com esses conteúdos
quando comecei a minha carreira e fico feliz que você esteja tendo esse contato
agora.

Depois de ter conquistado diversas promoções seguidas em menos menos de 10
anos e após liderar diversos times e equipes diferentes, eu me deparei com muitos
perfis distintos de profissionais.

Cada um desses profissionais que eu tive contato têm uma história, e através da
minha experiência eu pude perceber aonde essas pessoas acertavam e erravam
em suas carreiras. 

Após muita observação e ao sentir na pele o quão duro é ser demitido eu resolvi
desenvolver um método, reunindo tudo o que eu sei sobre carreira e desenvolvi
um programa, um plano passo a passo para você conquistar a sua tão sonhada
promoção, assim como eu conquistei as minhas.

Um método que se você avançar cada etapa e se dedicar você será promovido. E
ainda melhor, reduzirá drasticamente as chances de você ser demitido um dia.

O método que eu desenvolvi possui 10 pilares de aprendizado, sendo o primeiro
pilar a Inteligência Emocional - conteúdo deste livro.

O mesmo carinho que eu empreguei nesse livro eu emprego nos conteúdos que
produzo gratuitamente diariamente pra vocês nas minhas redes aonde eu falo de
todos esses pilares.

Então é isso! Continua me acompanhando e contribuindo com essa comunidade
que estamos construindo. Vou continuar dando o meu melhor para agregar valor
na vida e na carreira de vocês! 

Conta comigo e é só o começo!

Muito sucesso nessa jornada!

61



Vamos  nos  conec ta r :
@se japromov ido
se jap romov ido . com
ht tps : / /www. l i nked in . com/ in/ fe l i pe -a r t i gas -p rado/

https://www.instagram.com/sejapromovido/
https://sejapromovido.com/
https://www.linkedin.com/in/felipe-artigas-prado/

