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Chaves para o Sucesso 

• Capital Moral 

 

• Capital Intelectual 

 

• Capital Social 



Estamos conduzindo  

nossa carreira profissional  

ou estamos sendo  

conduzidos por ela? 



Non Ducor 
Duco 

 
 

[Não sou conduzido, conduzo.] 
 



Bom...eu trabalho 

numa empresa!! 



A primeira 

má notícia! 



A empresa é um  

empreendimento  

que vai pra frente 

com você,  

SEM você ou...  

APESAR de você! 



Porque o que ela  

tem é um conjunto  

de carreiras que ela  

precisa para gerir a 

si mesma. 
 

Só isso. 



Uma trágica realidade: 

Não sabemos como  

“vamos nos vender” 



Todo o contato é uma 

 venda em potencial! 



A maioria de nós  

é péssimo  

administrador da 

sua própria carreira. 



Por dois motivos. 



Ou passamos a 

trabalhar sem pensar 

muito nela, 
 

[O chamado profissional à deriva] 



Ou delegamos a  

administração da  

NOSSA 

carreira para a empresa. 
 

[O chamado profissional que busca um pai] 



A segunda 

má notícia! 



Nenhuma empresa 

vai se preocupar com 

a sua prosperidade. 
 

Por quê? 



Porque isso 

é Problema Seu. 
 



“É você que não deve 

abrir mão de 

cuidar da SUA carreira” 



E o que acontece 

com quem abre mão  

da administração  

da carreira?... 



Acaba não sabendo 

quanto vale e nem  

não sabendo para onde  

está indo... 



E acaba sendo um profissional... 

 

“Pedinte de emprego” 



“gerenciador 

da sobrevivência” 



E o que é preciso 

para prosperar? 



Primeiro: 

Entender o mercado. 



Elementos Predeterminados 

•Uma nova geração no mercado de trabalho; 

•A informação e a sociedade; 

• Excesso de escolhas; excesso de marcas; 

•Voracidade da mídia por novos ícones e novas 

celebridades; 

•Uma sociedade de paradoxos; 



Mercado e Carreiras 

• Excesso de oferta de profissionais iguais, 

• Excesso de marcas não planejadas,  

reféns do mercado; 

• Ciclos de vida cada vez mais velozes; 

• Necessidade do mercado de novas marcas, com 

capacidade de gerar novos negócios; 



Entender a Concorrência 

Sair da  

estrada lotada. 



O que é preciso para chegar lá 

Autoconhecimento 

Habilidades 
Competências 

Fragilidades 

Entender o 
mercado 

Visão própria 
do futuro 

Como você 
é percebido 

Onde você 
quer chegar 



“E entrar num 

processo de fazer 

perguntas” 



Quanto estou 

valendo no  

mercado, hoje? 



As três afirmações básicas: 

Sei 
quanto 
valho, 
hoje. 

Sei 
para 
onde 
estou 
indo. 

Sei 
quanto 
quero 
valer, 

amanhã. 



Sinais da Marca 

Como você é percebido? 

Que adjetivo define você? 



Percepção 

é realidade. 



O conflito das Visões 

Visão do Profissional Visão do Mercado 

Qualificação 

Diferenciais 

Espírito da 
Marca 

Qualificação 

Diferenciais 

Espírito da 
Marca 

Tentamos vender O mercado compra 



Somos uma empresa,  

certo? 



E o que  

as empresas 

fazem para  

prosperar? 



Coisas no curto prazo 

Que rendem no curto prazo. 



Coisas no curto prazo 

Que rendem no médio  
e no longo prazo. 



A grande pergunta é: 

o que estamos 

fazendo por nossa 

carreira, hoje? 
 

E para o longo prazo? 



Se você não tem 

metas nem objetivos, 

você não tem nada. 



Primeiro Ponto: 

Diga, sem pestanejar, 

quais são os três 

objetivos pessoais 

para o ano 2011? 



Primeiro Ponto: 

A força dos objetivos. 



Segundo Ponto: 

A estratégia.  



Segundo Ponto: 

Um objetivo sem uma 

estratégia não é um 

objetivo, é apenas 

um sonho.  

Um vago sonho... 



A Visão Estratégica 

Hoje, duas semanas, dois meses, dois anos. 



A Estratégia 

de Migração 



A Estratégia de Migração 

1 

2 

3 
Avaliação 
da minha 
situação 
hoje. 
 
Forças e 
Fraquezas 

Criando 
condições 
para  
chegar lá 

Objetivo 
da carreira 



Terceiro Ponto: 

Sua força reside  

na percepção 

das pessoas  e nas 

tuas relações. 

Com quem você se 

relaciona?  



Network é o conjunto 

de pessoas que o 

reconhecem como 

um excelente profissional,  

pessoas que estão 

loucos para contratá-lo. 



Quantas pessoas 

constam no seu  

networking, hoje? 

 

Quanto tempo você 

tem dedicado para 

a construção dessa 

rede? 



Quarto Ponto: 

Forças e Fraquezas. 

Quais os fatores 

que potencializam  

o seu futuro? 



Responda Rápido: 

• Quanto você investiu, neste ano, do próprio bolso na sua 
formação? 

• Quantos convites recebeu para outras coisas? 

• Fez alguma palestra? Deu aula?  

• Participou de algum grupo extra-trabalho? 

• Participou de algum congresso, feira? 

• Viajou em busca de algum conhecimento? 

• Quantos livros leu no último mês? 

• Quantas pessoas do seu network se destacaram? 

• Em que você é realmente especialista? 



Quanto de 

diferença você faz 

na empresa, hoje? 

 

Você faz 

diferença? 



A empresa precisa de pessoas, certo? 

Antigamente, gente passiva com 

investimentos de longo prazo. 

 

Hoje: pega da concorrência  

ou  

busca pessoas que 

investem em si mesmas. 



Quinto Ponto: 

Defina qual é o seu produto.  

Qual é sua promessa? 

Qual é o seu mercado? 

Quem são os consumidores? 

Qual é o posicionamento? 

Que imagem de marca? 



Somos uma marca VIVA 

emitindo sinais o tempo todo. 

 

A pergunta é: que sinais 

estamos emitindo 10 horas 

por dia na empresa? 



Sexto Ponto: 

Crie espelhos:  

de competência; 

de ética; 

de performance, de 

energia; 

de disciplina, 

determinação; 

Você não tem?  
 



Sétimo Ponto: 

A teoria de ocupação  

dos Gaps. 



Toda Instituição  

tem grandes vazios  

de poder, quem  

preenche, cresce. 



TER é MANTER 

• O poder vem de assumir o controle. 

 

• O controle assumido raramente é desafiado. 

 

• Se o controle assumido não é desafiado, com o 

passar do tempo se transforma em autoridade 

legítima. 

 



Só tem um 

detalhe,  

para preencher  

esses vazios a 

gente 

precisa se sujar. 



Pra encerrar,  

três avisos: 



Primeiro: 

As empresas são como 

pântanos, cheios de jacarés. 

 

Os jacarés ficam o tempo 

todo comendo suas pernas 

cada vez que você quer 

ir para frente. 



Para prosperar é preciso 

Drenar o pântano. 



Segundo 

Não se adapte a empresa. 

Quando isso acontece,  

você não serve mais. 
 

 

Por quê? 
 



Quando você se adapta,  

você restringe a sua  

velocidade de crescimento 

e vira mão-de-obra. 



Terceiro: 

Fuja urgentemente  

dos anestesistas.  



Livre-se deles,  

fuja, não conviva  

com eles. 



E, cuidado:  

não tem só colega anestesista,...  



Jamais Esqueça: 

 

“Somos uma marca num grande 

supermercado de milhares 

de itens”. 

 

Uns de nós vão ser comprados,  

outros,...perderão a validade. 
 



Recado Final: 

2/3 de nós se esquecerão de  

tudo isso. Serão vítimas do próprio  

esquecimento, ao longo do tempo. 

 

Vão criar operações-disfarce e vão 

culpar terceiros pelo fracasso. 



Mas isso não importa: vá você. 
Obrigado. 

 



Sua Própria Visão Como Profissional: 

• Cite 3 adjetivos que, no seu entender, melhor lhe definem como 
profissional. Como você se vê. 
 

•  Qual é, também na sua avaliação, o seu principal diferencial competitivo, 
hoje, no mercado, entre outros tantos profissionais de sua área. Descreva 
sua vantagem competitiva no mercado empresarial. Aquela diferença que 
você acredita que faz, no mercado, numa ou duas frases. 
 

• Qual é o seu ponto fraco como profissional. A sua maior, ou as maiores 
fragilidades perante o mercado, na sua área de atuação. Cite uma ou mais. 
 

• Como você acha que os outros lhe descrevem na sua rede de relações 
profissionais no mercado? Como você acredita que os outros lhe vêem, em 
3 adjetivos: 



Sua Projeção Como Profissional: 

•Como você gostaria de ser visto, em 3 adjetivos.  

Como deveria ser descrita a sua imagem de marca 

no mercado. 
 

•Que profissionais, na sua área, você admira pela 

performance e/ou pelo lugar que ocupam hoje no 

mercado? Quem são seus modelos de sucesso?  

Cite um ou mais. 

 



Visão - Mercado 

•Quais são, no seu entender, as maiores ameaças de 
mercado à sua atual posição O que lhe assusta? O que está 
acontecendo e que você não se sente preparado (como 
profissional) para enfrentar nos próximos anos?  
 

• Existe alguma coisa que possa lhe prejudicar 
profissionalmente, nos próximos anos? O que seria? 
 

•Que oportunidades você acredita que possam existir para 
alavancar sua carreira profissional e/ou aumentar a projeção 
dela, nesse momento? 
 

•O que realmente é crítico para o sucesso na sua 
especialidade? 
 

•Aonde você quer chegar? 



Contatos 
 esp_edu@terra.com.br 

Blog: diaseduardo.wordpress.com 


