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Um guia SIMPLES e OBJETIVO para você 

movimentar ainda mais sua CARREIRA e 

determinar quais RUMOS deseja seguir.
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uma carreira de sucesso



Seja uma profissional de vanguarda, 

destaque-se no mercado de trabalho e 

conquiste sucesso investindo em você. 

Conheça os 20 passos para o sucesso 

profissional e coloque todos eles em 

prática.
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As pessoas tem ideias diferentes sobre o 

que é sucesso. Mas os conceitos e as 

formas para alcançá-lo, independente da 

forma e modelo que ele tomar, na maioria 

das vezes são os mesmos. Acompanhe aqui 

quais são as formas para avançar na sua 

trajetória profissional – dentro do seu 

estilo.
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1. NÃO PERCA O FOCO DA SUA

VIDA PESSOAL



Sua vida pessoal NUNCA deverá ser colocada de lado. O 

sucesso dos seus objetivos profissionais e sociais 

dependem muito da sua capacidade para administrar sua 

vida pessoal e melhorar a sua qualidade de vida.

Todos precisam de motivação, e não há quem consiga 

manter a motivação e o bom desempenho na vida quando 

se está à beira de um ataque de nervos.

1. NÃO PERCA O FOCO DA SUA VIDA PESSOAL
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Quando necessário, encontre um tempo para recarregar 

as energias. Retire-se dos negócios, tire férias recupere 

as forças. Retome as atividades com novas ideias e maior 

produtividade.

ATENÇÃO: Desenvolva cuidado com sua vida pessoal.

1. NÃO PERCA O FOCO DA SUA VIDA PESSOAL
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2. FIQUE ATENTO AO 

MERCADO DE TRABALHO

MERCADO DE 

TRABALHO



2. FIQUE ATENTO AO MERCADO DE TRABALHO

Observe, analise e acompanhe  os movimentos, as tendências 

e as necessidades do mercado. Atualize-se, estude e 

mantenha-se atualizado. As empresas líderes de mercado 

estão sempre de portas abertas para profissionais de 

vanguarda. As empresas buscam por profissionais que gostam 

de desafios e que conseguem resultados consistentes diante 

de tarefas complexas. 
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2. FIQUE ATENTO AO MERCADO DE TRABALHO

Os profissionais que se dispõe a acompanhar, conhecer e 

estudar as novos movimentos e as novas possibilidades que o 

mercado oferece, garantem o próprio crescimento dentro da 

empresa e abrem novas oportunidades profissionais.

ATENÇÃO: Preparem-se para dar conta de TAREFAS 

DESAFIADORAS.
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3. FAÇA NETWORKING



3. FAÇA NETWORKING

No mundo moderno sem uma rede de relacionamento 

ativa a pessoa não é nada. Ter uma rede de 

relacionamento ativa pode fazer toda diferença na 

carreira e na vida de qualquer profissional. 

Uma boa  indicação é muito mais efetiva, dá muito mais 

resultado do que uma propaganda, principalmente na 

hora de fechar um negócio ou na hora de conquistar 

uma oportunidade de emprego.
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3. FAÇA NETWORKING

Fiquem atentos, porque pessoas de confiança, para gerir 

um departamento ou uma empresa, não são encontradas em 

qualquer esquina, ou através do Google. Portanto, fiquem 

de olho nas oportunidades, armazenem todas as 

possibilidades e mantenham os contatos atualizados.

ATENÇÃO: Relacione-se bem. FAÇAM UMA REDE DE 

RELACIONAMENTO
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4. AUDIÇÃO SELETIVA



4. AUDIÇÃO SELETIVA

Cuidado com o que ouve e mais cuidado ainda com o que 

você fala. O ser humano é naturalmente sociável e 

gosta de se comunicar. Mas, infelizmente, também 

acaba falando mais do que deve em certos momentos. 

Isso pode botar tudo a perder.
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4. AUDIÇÃO SELETIVA

Muita atenção com as fofocas corporativas. Elas 

devem ser ignoradas. Para isso, desenvolva a audição 

seletiva e compartilhe apenas informações e 

experiências que agreguem valores e que possam 

somar no seu desempenho profissional.
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4. AUDIÇÃO SELETIVA

Absorva conhecimentos relevantes. Comporte-se de 

forma gentil.

ATENÇÃO: Despreze os comentários fúteis, 

eleimine as fofocas. DESENVOLVA A AUDIÇÃO 

SELETIVA
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5. FAÇA O QUE VOCÊ AMA



5. FAÇA O QUE VOCÊ AMA - QUALIDADE PROFISSIONAL

A motivação e excelência no trabalho é diretamente 

proporcional ao sentido que a atuação tem para quem 

trabalha. “As pessoas que estão no trabalho errado 

olham para o relógio o tempo todo”. O que você faz em, 

pelo menos, um terço dos seus dias tem que ter algum 

sentido para sua vida como um todo – não pode ser 

apenas um cargo para preencher em formulários. 
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5. FAÇA O QUE VOCÊ AMA - QUALIDADE PROFISSIONAL

Com brilho nos olhos, você terá motivação para fazer 

mais e ir além na busca pelos seus objetivos. “A 

felicidade é uma condição; não é algo que se conquista 

por meio de perseguição direta, mas o resultado de 

nosso engajamento em atividades que tem propósito”, 

disse Aristóteles.

ATENÇÃO: Empenhe-se mais ao seu trabalho. Olhe 

sua profissão com mais atenção e carinho.
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6. APRENDE E COMECE A TRABALHAR EM EQUIPE



6. APRENDA E COMECE A TRABALHAR EM EQUIPE

Infelizmente a dinâmica do mundo moderno e a falta 

de tempo impede que os profissionais analisem seu 

comportamento profissional com profundidade, para, 

quando necessário, possam corrigir os erros cometidos 

nas mais diversas situações rotineiras. Cabe ao 

trabalhador contemporâneo desenvolver boas relações 

interpessoais na empresa e em seu departamento.
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6. APRENDA E COMECE A TRABALHAR EM EQUIPE

O trabalho em equipe  cria uma comunidade disposta a 

resolver todos os problemas em tempo real. A união 

também facilita o trabalho e permite que as alianças 

ofereçam soluções eficazes para os problemas da 

empresa.

ATENÇÃO: Promova o bom relacionamento interno. 

TRABALHE EM EQUIPE
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7. TOLERÂNCIA E RESILIÊNCIA



7. TOLERÂNCIA E RESILIÊNCIA

Todos são muito diferentes uns dos outros. Ninguém 

fará o seu trabalho da maneira que você o faz. Os 

melhores profissionais são os que têm consciência 

deste fato.
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7. TOLERÂNCIA E RESILIÊNCIA

Tolerância e resiliência são fatores pragmáticos para 

qualquer profissional que conserva seus valores. São as 

qualidades que podem te ajudar a conquistar destaque 

em sua empresa.

ATENÇÃO: Adapte-se às mudanças e compreenda a  

diversidade.
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8. O TEMPO DOS RESULTADOS DO TRABALHO 



8. O TEMPO DOS RESULTADOS DO TRABALHO

Tudo na vida acontece em seu tempo certo. Agilidade 

nem sempre é sinônimo de eficiência. Para se ter 

sucesso e resultados consistentes é necessário se 

trabalhar com a combinação de tempo, trabalho e 

experiência adquirida.
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8. O TEMPO DOS RESULTADOS DO TRABALHO

É bom lembrar, que o que é conquistado muito rápido 

pode também ser esquecido com facilidade. Mas 

quando o trabalho é árduo, você amealha experiência e 

ultrapassa metas e resultados, o reconhecimento virá, 

será duradouro e a recompensa, significativa.

ATENÇÃO: Seja paciente, planeje seu trabalho e 

organize suas ações.
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9. SEJA DISCRETO 



9. SEJA DISCRETO

Por pior que seja uma situação, mantenha a calma. Por 

mais insuportáveis que sejam seus colegas de trabalho, 

controle-se e busque novas perspectivas sem fazer 

alarde.
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9. SEJA DISCRETO

As dificuldades existem para nos ensinar a administrar 

conflitos e  expectativas. Evite reclamações e não faça 

desabafos para pessoas que você não sabe se é 

confiável. Cuidado com o seu comportamento, evite 

exageros.

ATENÇÃO: Seja sábio e contenha-se.

Como construir uma carreira de sucesso                 



10. RECICLE SEUS CONHECIMENTOS 



10. RECICLE SEUS CONHECIMENTOS

O mundo não para. Pela primeira vez na história 

produz-se mais informação do que as pessoas são 

capazes de absorver. Aproveite esse momento. 

Estar em dia com o que acontece em seu mercado de 

atuação não é opcional, é obrigatório!
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10. RECICLE SEUS CONHECIMENTOS

Não se contente apenas com o conhecimento já 

adquirido. Questione sempre saia em busca das 

respostas. O senso crítico é a melhor qualidade que um 

profissional pode ter, desenvolva o seu todos os dias.

ATENÇÃO: Estude! Mantenha-se sempre atualizado.
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EU NÃO VIVO DE SONHOS

EU TENHO OBJETIVOS!

11. ESTABELEÇA METAS CLARAS. TENHA OBJETIVOS!



11. ESTABELEÇA METAS CLARAS. TENHA OBJETIVOS!

O primeiro passo para conquistar o sucesso é defini-lo. 

É necessário saber o que você quer para sua vida. Em 

outros termos, delimitar suas metas e objetivos de 

curto, médio e longo prazo. 
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11. ESTABELEÇA METAS CLARAS. TENHA OBJETIVOS!

Metas claras nos livram da lei do acidente, a tendência 

de que as coisas aconteçam de uma maneira aleatória e 

imprevisível. Os objetivos fornecem um claro senso de 

direção (...). As metas nos proporcionam a sensação de 

poder, propósito e foco.

ATENÇÃO: O perigo de você pensar grande é 

conseguir. Porto algum é para um navio sem leme.
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12. EXPLORE SEUS PONTOS FORTES 



12. EXPLORE SEUS PONTOS FORTES

Além de saber quais são suas limitações, é preciso que 

você saiba quais são seus maiores talentos e 

habilidades. Descobrir seus pontos fortes e usá-los na 

prática a seu favor aumenta suas chances de se 

destacar na vida profissional.

ATENÇÃO: Quem você é? Quais suas qualidades? 

Quais suas características? Quais suas vantagens 

competitivas?
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13. CAPACITE-SE



13. CAPACITE-SE

O mercado de trabalho na atualidade muda 

constantemente. E você não pode ficar para trás. É 

preciso estar atento para saber quais habilidades são 

necessárias para alavancar sua carreira.
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13. CAPACITE-SE

Procure cursos de seu interesse, invista em 

qualificação profissional. Certamente, estar atualizado, 

conta pontos positivos na hora de uma contratação e 

abre portas para as promoções.

ATENÇÃO: O conhecimento nunca para.
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14. SEJA FLEXÍVEL



14. SEJA FLEXÍVEL

As empresas procuram profissionais que saibam 

aceitar as diferenças entre pessoas e estejam 

preparados conviver com situações inusitadas. 

Como construir uma carreira de sucesso                 



14. SEJA FLEXÍVEL

É o famoso “jogo de cintura”. Às vezes, tomar 

decisões e agir de maneira diferente, fugindo do 

convencional, cedendo e se adaptando às situações 

pode proporcionar novas experiências. Mas lembre-se 

de manter o equilíbrio.

ATENÇÃO: Adapte-se as mudanças.
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SEJA
CRIATIVO

15. DESTAQUE-SE! SEJA CRIATIVO!



15. DESTAQUE-SE! SEJA CRIATIVO!

Use a criatividade e tenha idéias inovadoras. 

Demonstre interesse em aprender coisas novas, 

apresente soluções e busque os melhores resultados.
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15. DESTAQUE-SE! SEJA CRIATIVO!

Tenha atitudes positivas, pense em como ajudar 

outros com seus conhecimentos, seja uma pessoa com 

quem todos podem contar.

ATENÇÃO: Inove, crie, invente. Saia do lugar comum.
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16. USE O SEU MARKETING PESSOAL



16. USE O SEU MARKETING PESSOAL

Aprenda a vender a sua imagem em benefício da sua 

própria carreira.

Mostre seu valor pessoal e suas qualidades dando bons 

exemplos no dia-a-dia. Demonstre eficiência, 

interesse, iniciativa, persistência e motivação. Atraia a 

atenção das pessoas, seja interessante.

ATENÇÃO: Invista na empresa EU S/A.
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17. ENCARE NOVOS DESAFIOS



17. ENCARE NOVOS DESAFIOS

Aceite os desafios e aproveite para mostrar sua 

competência quando precisar realizar uma tarefa 

que exige maior responsabilidade ou diferente das 

que está acostumada. 

Na vida profissional, quem demonstra confiança em 

si mesmo tem muito mais chances de se destacar.

ATENÇÃO: Acredite em você. 
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18. TENHA AUTOCONTROLE E CONFIE EM SI MESMO



18. TENHA AUTOCONTROLE E CONFIE EM SI MESMO

Delimitadas as metas é hora de correr atrás de tirá-

las do papel. E, neste processo, domínio próprio é 

essencial. “Sempre que exercemos autodomínio e nos 

disciplinamos a fazer ou dizer o que é certo, 

especialmente sob estresse, criamos resistência às 

nossas tendências naturais. Essa resistência gera 

fricção. Trata-se do mesmo atrito ou calor que, ao 

ser aplicado a um cadinho contendo elementos 

químicos, faz com que esses produtos se cristalizem e 

assumam uma nova forma”, afirma o autor no livro. 
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18. TENHA AUTOCONTROLE E CONFIE EM SI MESMO

Se para alcançar seu objetivo é essencial, por 

exemplo, acordar mais cedo, não é cedendo à 

tentação de dormir mais que você conseguirá 

cumprir seu propósito. Toda mudança exige uma 

dose de superação das próprias tendências, hábitos 

e medos. Ultrapassados estes limites, o novo tem 

tudo para virar parte de você. 

ATENÇÃO: Mostre seu potencial.
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19. ASSUMA RISCOS



19. ASSUMA RISCOS

Neste sentido, sair da zona de conforto é outra 

parte essencial do caminho para o sucesso. E assumir 

os riscos que este movimento traz é fundamental. 

Basta olhar os grandes nomes de nossa era para 

perceber que fugir do mesmo é um dos passos para 

ser o que você quer.

ATENÇÃO: Saia do  quadrado.
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20. CONFIE EM VOCÈ



20. CONFIE EM VOCÊ

É impossível assumir riscos, se você não confia em 

si mesmo. A autoconfiança é o produto de quatro 

fatores: 

clareza (sobre quem você é e o que quer);

convicção (de seus valores);

compromisso (com o próprio plano de ação) e 

consistência (o caminho para o sucesso exige 

persistência. Não dá para assumir uma tarefa hoje, 

para amanhã deixá-la de escanteio). 

ATENÇÃO: Saia do  quadrado.
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Tenho dedicado muito tempo de minha vida estudando quais 
são as características das pessoas de sucesso, quais são 
suas estratégias, o que elas pensam e como se comportam. 
Durante esses anos aprendi a modelar o que elas fazem 
para alcançarem os resultados que mais almejam em suas 
vidas.

Este e-book condensa as principais dicas para que você 
tenha sucesso em sua vida pessoal e profissional.
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