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Eu quero errar mais 
Por Ivan Sanches 

 

Eu quero errar mais. 

 

Pode parecer uma tolice. Talvez seja, sei lá. 

 

Minha vida está no piloto automático. Acordo (apertando o Ctrl, Alt e 

Del), vou trabalhar, volto pra casa, vou pra academia. Converso com 

as mesmas pessoas. Ouço as mesmas músicas. Leio as mesmas 

notícias (as vezes acho que o jornal de hoje é na verdade o de 

ontem, e o de amanhã será o de hoje). 

 

Quero errar mais. Mas não se trata de aprender com os erros. Não se 

trata de errar porque sou humano. Trata-se de arriscar, sair do óbvio, 

tentar algo novo. Conhecer pessoas diferentes, ou as mesmas 

pessoas, de maneira diferente.  Desligar o piloto automático e me 

tornar o condutor da minha própria vida. 

 

Estou sendo conduzido. Estou no piloto automático. Quem está me 

guiando? Para onde estão me levando? Basta! 

 

Não quero acertar. Minha vida já tem acertos demais. Emprego com 

carteira assinada, seguro, plano de saúde, CPF, Nota Fiscal Paulista, 

poupança. Está tudo certinho demais, mas a vida não é certa demais. 

 

Quanto tempo faz que não cometo erros? Bastante tempo. Quando 

foi a última vez que falei “Eu te amo”? faz muito tempo. Como será 

que é? O que se sente? Eu não sei. Vou falar. Mesmo que 5 minutos 

depois eu perceba que não é verdade. 

 

Como é levantar após um tropeço? Como é sorrir, após chorar 

escondido no banheiro? Como é conseguir alguma coisa, quando 

todos disseram que você não conseguiria? Não sei. Eu não sei o que é 

isso. Minha vida está muito certa. E o certo, às vezes é errado. 

 

Estou caindo numa rotina. E rotina é uma das piores coisas da vida. 
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Vou mudar de estação, vou virar a página do livro, tentar outra nota 

musical. Mudar o caminho, de roupa, de corte de cabelo, de cor 

preferida. E se desta vez elas estiverem certas, vou mudar de novo, 

até achar alguma coisa que esteja errada, para que eu possa 

consertar. 

 

Consertar os erros. Esse pode ser o caminho. Mas para que o erro 

seja consertado, primeiro é necessário errar. 

 

Eu quero errar mais. 

 

Acho que escrever isso foi um erro. Que tal eu consertar? Não. Minha 

vida já tem acertos demais. Nem vou passar o corretor ortográfico. 

Alguém me corrija, se eu estiver errado. Pensando bem, não corrija. 

Que fique errado, por favor. 

 

http://blogdoescritoramador.blogspot.com/ 
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Apresentação 

 

Minha grande paixão sempre foi o comportamento humano. 

Meu maior desafio, a cada dia entender um pouquinho mais 

sobre os mistérios da nossa mente. Assim, após uma breve 

passagem pela engenharia nuclear e pela engenharia química, 

terminei me formando como socióloga.  

Depois de muitas idas e vindas, acabei ficando responsável 

pela área de Relações com Investidores de um Centro de 

Pesquisas da Bahia. Demorei muito para tomar essa decisão, 

pois na minha primeira percepção trabalhar com relações 

empresariais me impossibilitaria de continuar pesquisando as 

relações humanas, minha paixão, mas aceitei o desafio. 

Mas, por causa da minha nova função, comecei a ter contato 

com executivos de todo o país e, para minha grata surpresa, 

nas reuniões de negócios as conversas, de uma forma ou de 

outra, sempre convergiam para os problemas pessoais e 

profissionais dos executivos. Por mais que eu quisesse ser 

objetiva e focar nos assuntos de negócio durante as reuniões, 

percebi que falar sobre as questões pessoais e profissionais era 

fundamental para eles, e como o meu interesse pelo 

comportamento humano domina minha vida, acabei virando a 

‘ombudsman’, dos nossos clientes. Até hoje muitos deles ainda 

são meus clientes de coaching. 

No inicio foi bem simples: eles se queixavam e eu 

simplesmente escutava e lhes dava apoio. Mas com o passar do 

tempo fui ganhando sua confiança e começaram a me pedir 

conselhos. Eu, mulher ao fim, simplesmente não podia 
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improvisar, então decidi voltar a estudar e me especializar em 

Coaching de Executivos.  Escolhi o curso mais conceituado no 

Brasil, com certificação internacional, e me formei como 

Coach. 

Nas minhas andanças no mundo do coaching de executivos, 

me deparei com um número surpreendente de executivos que, 

apesar de estarem bem colocados no mercado de trabalho, 

vivem estressados e insatisfeitos. Trabalham dez, doze horas 

por dia e frequentemente sacrificam boa parte de seu fim de 

semana em favor da empresa. 

Mas o mais interessante, ou tal vez o mais perturbador, foi ver 

que o mundo dos altos executivos é essencialmente masculino. 

Poucas foram as vezes que tive o prazer de trabalhar com 

mulheres no topo da pirâmide empresarial. 

Isso me levou a pensar: Se, nós mulheres, somos mais da 

metade da população e é estatisticamente comprovado que 

estudamos mais do que os homens, tem algo errado nessa 

história. 

Foi assim que, como boa garota, me dediquei a estudar a causa 

da baixa representatividade da mulher nos altos escalões do 

poder, tanto nas empresas quanto, nas esferas pública e 

política. 

Nas minhas pesquisas, tive a grata surpresa de ver que existe 

um movimento mundial pelo empoderamento da mulher, tendo 

como um dos seus princípios promover maior participação das 

mulheres nos espaços de poder e decisão. 
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No Brasil, o governo vem trabalhando pela autonomia 

crescente das mulheres, assim como pelo exercício e pela 

ampliação dos nossos direitos, mediante a inclusão da 

perspectiva de gênero em políticas públicas voltadas para 

relações de poder, participação política, educação, cultura, 

saúde e diversidade. 

O setor privado também vem desenvolvendo diversas 

iniciativas com vistas a desconstruir os mitos e estereótipos de 

gênero, e a modificar os padrões sexistas, perpetuadores das 

desigualdades de poder entre homens e mulheres. 

É verdade que a sociedade ainda tem que evoluir muito para 

alcançar a igualdade de género, mas cabe a nós, mulheres, 

aproveitarmos o que a sociedade tem a nós oferecer. Afinal, a 

igualdade de gênero não depende apenas de fatores externos, 

mas também das nossas próprias posturas e atitudes. 

Cabe a nós aproveitar esse cenário positivo e perseguir o que 

queremos, incansavelmente, com toda nossa energia e 

disposição; sempre tendo clareza de nossos objetivos e 

mantendo foco e persistência. 

Essa foi a minha motivação para criar este livro e 

disponibilizá-lo gratuitamente através do Movimento Poder-

Rosa, que tem como objetivo fornecer ferramentas 

educacionais para promover o empoderamento da mulher: 

ajudar às mulheres a desenvolver o poder que existe dentro 

delas. Ajuda-las a descobrir que elas têm o poder de mudar 

suas, de escolher a vida que querem e merecem viver. 
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Mas decidir começar a fuçar nosso interior na busca da total 

realização é um critério muito particular, e é preciso que 

estejamos preparadas para descobrir verdades que podem doer. 

O mais importante é que você se aceite como é. Que descubra 

o que vai bem na sua vida, e o que está faltando, e 

fundamentalmente, que esteja disposta a mudar.  

Para lhe ajudar nisso, neste livro apresento algumas 

ferramentas que tem me ajudado e podem lhe ajudar nesse 

processo de mudança. Mas de nada adianta mergulhar na 

leitura de livros de autodesenvolvimento se não existe uma 

forte vontade interior de mudar para melhor.  

E tenha certeza de que você não está sozinha nessa empreitada. 

Todas nós enfrentamos medos e desafios no nosso dia a dia. E 

a cada dia precisamos escolher que rumo daremos a nosso dia, 

a nossa vida. 

Eu mesma ainda enfrento muitos dos desafios impostos pela 

nossa sociedade à mente feminina, mas com muita persistência 

tenho conseguido melhorar a cada dia. 

Tenha consciência de que, o que esta primeira ação faz é 

azeitar as engrenagens da sua vida, mas a única pessoa que 

tem o poder de coloca-las em movimento, de uma forma que 

gere a vida que você quer e merece, é você.  

  

Então, mãos à obra. Desperte o poder que existe em você!  
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Introdução 

 

Cargos de direção, de comando de empresas ou na política são 

lugar de mulher?  

Parece que não. Nós mulheres somos mais da metade da 

população brasileira (51%) e já estudamos mais do que os 

homens, mas ainda temos menos chances de emprego, 

recebemos menos do que homens trabalhando nas mesmas 

funções e ocupamos os piores postos.  

Em 1998, 52,8% das brasileiras eram consideradas 

economicamente ativas, comparadas a 82% dos homens. Em 

2008, essas proporções eram de 57,6% e 80,5%. A 

participação nas esferas de decisão ainda é pequena.  

Dos 1.059 deputados estaduais eleitos em 2014, apenas 121 

são mulheres. Isso quer dizer que, a cada 10 deputados, apenas 

1 é do sexo feminino - ou 11,4% do total. Dos 513 deputados 

federais, só 51 são mulheres (10%) e dos 81 senadores, 12 são 

mulheres (14,8%). De 27 unidades federativas apenas Roraima 

tem uma governadora! 

Pesquisas mostram que em empregos formais, um em cada 8 

homens pode alcançar altos cargos. A probabilidade de 

ascender na carreira e atingir postos de comando é bem 

distinta para as mulheres: apenas uma em cada 40.  

De cada 100 postos de alta gestão nas empresas brasileiras 

listadas na Bolsa de Valores, apenas 8 são ocupados por 

mulheres. Não chegar aos cargos de direção esconde questão 

ainda pior: as mulheres recebemos salários, em média, 17% 
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menores do que o dos homens. A diferença salarial entre 

homens brancos e mulheres negras é gritante: quase 75%. 

 

Mea culpa! 

Mas não é só a sociedade que tenta sabotar nosso sucesso. Nós 

mulheres temos tendência a adotar comportamentos 

autosabotadores. Mas não fazemos isso conscientemente. 

Apenas nos comportamos de forma coerente com aquilo que 

nos foi ensinado. 

Sentimos uma forte necessidade de revelar a verdade sobre nós 

mesmas, mesmo que isso nos deprecie ou prejudique. Ao 

contrário dos homens que usam termos concretos e positivos, 

nos tendemos a nos descrever com frases pejorativas. Mesmo 

quando descrevemos um projeto, no qual tudo deu certo, nos 

culpamos por detalhes que não saíram como desejados e 

apontamos todas as coisas que podíamos ter feito melhor. 

Na condição de filhas, mães e esposas estamos mais 

empenhadas em nutrir e atender às necessidades dos outros do 

que em assegurar o reconhecimento de nossas capacidades. 

Aprendemos desde cedo que o nosso sucesso depende de 

algumas atitudes estereotipadas como ser bem-educadas, 

submissas, discretas e suaves até na forma de falar. Tudo isso é 

reforçado, ao longo da vida, pela mídia, pela família e por 

mensagens sociais.  

As tentativas de contrariar esse estereótipo são consideradas 

ridículas e tratadas com censura e deboche. Meninos que 

tomam a frente numa situação são vistos como líderes, já as 
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meninas na mesma situação são vistas como “mandonas”. 

Quem nunca escutou frases como “os rapazes não gostam das 

garotas que falam alto demais”, “o que há com você, está de 

TPM?”.  

Aprendemos, assim, que a postura de “garota boazinha” é 

menos dolorosa do que assumir o comportamento adequado a 

uma mulher adulta. Dessa forma, continuamos a agir como 

garotinhas mesmo depois de crescidas. 

Há ainda outra cilada: quando tentamos romper com “nosso 

papel social” e agir de uma forma mais adequada a uma 

mulher de sucesso, quase sempre nos deparamos com uma 

sutil (às vezes nem tanto) resistência, cujo objetivo é nos 

manter em “nosso lugar”, nos prender em nossa posição de 

garotas. 

Mesmo após muitos anos de luta essa é a nossa realidade. 

Nesse contexto, podemos racionalizar, justificar e lamentar 

esses fatos, mas isso não nos lavará a onde queremos e 

merecemos chegar. Precisamos parar de agir de acordo com o 

papel social que nos foi imposto. Nós temos o poder de 

assumir o controle e mudar nossas vidas, mas quando o 

tentamos fazer costumamos sentir culpa, como se estivéssemos 

tirando algo de alguém.  

Temos que nos convencer de que não temos apenas permissão, 

e sim o direito, de agir como mulheres adultas, de correr atrás 

dos nossos sonhos e alcançar nossas metas. O poder é um jogo 

e nós podemos vencê-lo! 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

Como dominar seu cérebro e retomar o controle da sua vida 
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Tudo começa com Ação 

Quem somos hoje é o resultado das nossas ações passadas. Se 

pudéssemos imaginar uma interrupção completa das nossas 

ações, conscientes e inconscientes, nos encontraríamos em um 

estado inativo, estático de ser. Sem ação não há vida! 

Mas por que agimos?  Porque toda ação tem um resultado. 

Agimos porque queremos alcançar o resultado esperado dessa 

ação. No entanto, para que a ação aconteça precisamos decidir 

agir. 

Ação 
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Na busca de Resultado 

Decidimos a cada momento em que não estamos dormindo. 

Decidimos desde o instante em que acordamos, e temos que 

decidir entre abrir os olhos ou continuar dormindo, até o final 

do dia em que o sono nos vence novamente. Decidimos 

escovar os dentes, que roupa vamos usar, que caminho vamos 

traçar, se vamos avançar a luz vermelha do sinal. Até o ato de 

não realizar nenhuma ação é uma decisão. 

Decidimos mesmo sem ter consciência disso. Acreditamos que 

vivemos uma vida de escolhas quando, na realidade, ficamos a 

maior parte do tempo no automático, guiados por nossos 

valores e crenças e, principalmente, por velhos hábitos. 

Ação 

Resultado 
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Tudo parte da percepção de um estímulo externo captado por 

de algum dos nossos sentidos. Por exemplo, você vai com seu 

irmão escolher um presente para sua mãe. Você viu um vestido 

e achou fabuloso, já seu irmão achou horrível. Ele se pergunta 

como alguém seria capaz de comprar uma coisa dessas. Espera 

um momento. Estamos falando do mesmo vestido? Sim, é o 

mesmo. O problema está na percepção. 

As coisas não são iguais para todos nós, pois cada um percebe 

o mundo de acordo com seu modelo mental. Com ele nós 

"filtramos" cada situação, percebendo alguns aspectos e 

omitindo ou distorcendo outros. Seu modelo mental, formado 

pelas suas crenças e valores, se formou na sua primeira 

infância.  

Acredita-se que seu modelo mental atual “ficou pronto” lá 

pelos seus 7 anos e continua sofrendo algumas mínimas 

mudanças desde então. Esses valores e crenças foram 

moldados a partir de experiências, suas e dos outros, que de 

alguma forma marcaram sua vida. Assim, vimos, ouvimos e 

vivenciamos, fomos condicionados a pensar de certa maneira: 

“homens não choram”, “o dinheiro é a fonte de todo mal”, 

“não se pode ter tudo”, etc. E é assim que se formam as 

crenças.  

Crenças são tudo aquilo que você acredita ser verdade. Já os 

valores são as definições que você tem sobre o que é bom ou 

ruim, aceitável ou inaceitável. Por exemplo, quando você diz 

que os homens não choram você está mostrando uma crença e 

quando diz que as pessoas precisam ser honestas, está fazendo 

um chamado aos seus valores. Em resumo: valores são um 

“Não vemos o 

mundo com 

nossos olhos, 

mas com os 

conceitos que 

habitam nossa 

mente”  

Osame Kinouchi  
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juízo e as crenças são uma certeza (que pode ser verdadeira ou 

não). 

Assim, de forma muito resumida, você recebe o estímulo (o 

vestido) e percebe (filtrado pelos seus valores e crenças) o 

como esse vestido é para você. A partir dessa percepção 

subconsciente você começa a usar os fatos (é caro, preciso 

disso, o que vou conseguir com isso) para tomar uma decisão. 

Neste contexto, podemos afirmar que tudo é relativo, que tudo 

muda de acordo à nossa percepção. Não existe uma maneira 

única ou certa de entender ou codificar uma situação, o que faz 

com que os significados que atribuímos às situações variem de 

pessoa para pessoa.  

 

Respostas automáticas 

Por outro lado, no dia-a-dia, nossos cérebros captam e 

processam uma grande quantidade de informação que nunca 

chega à nossa consciência. Fatos que não chamam nossa 

atenção, praticamente inexistem para nós, mesmo que 

influenciem nossas percepções, sensações ou reações. Lembra 

aquela música horrível que você decorou nem sabe como? 

Já lhe aconteceu de não lembrar se fechou a porta quando saiu 

de casa? Ou de jogar fora a banana e ficar com a casca na 

mão? Você estava no automático. A ação consciente é lenta, 

sujeita a erro e trabalhosa, por isso o cérebro está 

constantemente tentando automatizar os processos rotineiros, 

dispensando-os da consciência. Desta forma o trabalho será 

concluído mais rápido, com mais eficácia e com menor gasto 
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de energia. Os hábitos são um exemplo desses processos 

automáticos do cérebro. 

O cérebro reserva sua atenção para acontecimentos ou 

problemas que julga ser importantes e novos. O cérebro 

classifica as informações que recebe em importantes (ou 

insignificantes) e conhecidas (ou desconhecidas). Tudo aquilo 

que for categorizado como insignificante, ou não chega à 

consciência ou vai atingi-la de modo impreciso. Uma 

informação classificada como importante e conhecida, dispara 

ações automáticas, que são executadas com um nível mínimo 

de consciência.  

Só quando um fato é importante e novo é que os sistemas da 

consciência e da atenção são totalmente ativados 

(incompetência consciente), pois é necessário um método 

específico de processar informações que seriam complexas 

demais para o subconsciente.  

Por exemplo, quando você começa a dirigir, sente muita 

dificuldade e precisa estar muito alerta. Com a prática, você 

dirige mais relaxada e pode até desfrutar da paisagem 

(competência consciente). Após algum tempo, dirigir se torna 

uma ação automática (competência inconsciente) e prestar 

atenção aos detalhes pode até mesmo atrapalhar o progresso da 

ação.  

Um dos principais perigos das respostas automáticas é a 

Incompetência aprendida, que uma vez instaurada nos impede 

de continuar tentando. É o princípio usado no treinamento dos 

elefantes: quando o elefante é ainda um bebê é amarrado com 
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uma corrente suficientemente forte para mantê-lo preso a um 

toco de madeira. Por algum tempo o elefantinho vai tentar se 

soltar, mas passados alguns dia ele para de tentar 

(Incompetência aprendida). Mesmo depois de adulto, com 

capacidade para quebrar a corrente e para arrancar o toco do 

chão ele simplesmente não tenta, porque na sua mente ele 

“sabe” que não consegue. 

 

Rotina 

Quase todos nós vivemos na rotina e por consequente o nosso 

cérebro fica ligado no automático. Você pode se perguntar: por 

que fazemos isso com nós mesmos? E a resposta é outro 

processo psicológico: o principio do prazer/dor. Segundo esse 

princípio, todas as nossas ações tem como objetivo obter 

prazer ou evitar a dor. Como psicologicamente o prazer tende 

a ser mais imediato, nos preocupamos mais com evitar a dor. 

Por isso quando alguém lhe pergunta o que você quer, muitas 

vezes responde: “quero não ter que  acordar cedo”, “não 

enfrentar um transito caótico”, “não ter que  trabalhar”, etc. em 

vez de falar: “quero poder dormir até mais tarde”, “quero um 

transito que flua tranquilamente”, “quero ter renda passiva”, e 

por aí vai. 

Partindo desse princípio, vivemos na rotina porque é mais 

fácil, confortável e seguro. Vivendo na rotina corremos menos 

riscos, mas também obtemos menos recompensas. Se você faz 

sempre as mesmas coisas obterá sempre o mesmo resultado.  

O principal 

obstáculo para 

o seu sucesso é 

a sua própria 

mente. 
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A esse esquema devemos adicionar ainda um sistema 

integrado de dispositivos inatos e automáticos, um tipo de 

“sabedoria evolutiva”, que visam solucionar os problemas 

básicos da vida e assegurar o nosso bem-estar: as emoções.  
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O papel das emoções  

As emoções têm uma dupla função: a produção de uma reação 

específica do organismo a um estímulo e a regulação do estado 

interno do organismo, através de modificações do corpo (ritmo 

cardíaco, pressão sanguínea, etc.) que visam preparar o 

organismo para essa reação. Isso explica porque as emoções 

Razão  

Ação  

Resultado 
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acontecem em níveis não conscientes. Assim, quando o 

cérebro tem que  escolher entre a lógica e as emoções, estas 

últimas quase sempre vencem. 

Esse é o papel das chamadas emoções primárias (alegria, 

tristeza, cólera (raiva, ira), espanto, surpresa e aversão) que 

estão também presentes em outros animais. Emoções mais 

complexas, parecendo ser uma mistura de emoções, são 

provocadas por situações de natureza mais social (vergonha, 

ciúme, culpa, orgulho). 

É através do sentimento que a emoção inicia o seu impacto na 

mente. O sentimento é uma percepção que na sua dupla 

chamada de atenção - para o estado do corpo e para o estímulo 

que o desencadeou - é responsável por toda a atribuição de 

sentido que damos, segundo a nossa escala de valores, ao 

mundo que nos rodeia e cujo critério último (supremo) é a vida 

com bem-estar, ou seja, a felicidade. 

Muitas pessoas confundem emoções com sentimentos, mas na 

realidade são duas coisas diferentes embora profundamente 

inter-relacionadas. São como as duas caras da mesma moeda. 

Uma delas é sua reação física, e quase universal, a um 

estímulo (emoção) e a outra é a sua percepção pessoal 

(sentimento) dessa emoção.  

Como você pode perceber, as emoções são comuns a todos os 

seres humanos, ao tempo que os sentimentos, por serem uma 

representação subjetiva das emoções, são únicos da situação 

atual de cada pessoa. Assim a reação a determinado estímulo 

vai depender do momento específico de cada pessoa.  
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Por exemplo, se durante uma festa alguém lhe joga uma bola 

de papel para chamar sua atenção você não vai dar muita 

importância a esse fato.  Já se alguém lhe jogar uma bola de 

papel enquanto você resolve sua prova final de matemática a 

resposta não vai ser a mesma. 

A cada momento, o que fazemos é fortemente moldado pelo 

estado emocional em que nos encontramos. Quando estamos 

em um estado em que nos sentimos frustradas, tendemos a nos 

comportar de maneira muito diferente do que quando estamos 

nos sentindo confiantes, animadas ou determinadas.  

Por exemplo, você marca para se encontrar com seu namorado, 

no shopping às 19:00. Já são quase as 20:00 e ele nem deu 

sinal de vida. Se você está feliz porque, por exemplo, acabou 

de ficar sabendo que passou num concurso para o qual tinha 

passado meses estudando, imagina que o coitado deve ter 

saído tarde do trabalho e ainda deve estar preso em algum 

engarrafamento perto do shopping e pede algo para beber 

enquanto espera que ele chegue para assistir um filme no 

cinema. 

Já, se você está contrariada porque pegou um engarrafamento 

horrível e ainda teve que enfrentar um rapaz que queria roubar 

sua vaga no estacionamento, o por qualquer outra situação, 

começa a pensar que seu namorado é muito desconsiderado 

liga para ele, lhe dá a maior bronca e ainda desiste de ir no 

cinema. 

Nos dois casos a situação é a mesma: seu namorado está 

atrasado, mas o resultado da noite - briga ou cineminha - 
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depende do seu estado emocional no momento. Por isso, uma 

das coisas mais importantes que podemos fazer para criar o 

poder, alegria e paixão que realmente queremos em nossas 

vidas é aprender a controlar o nosso estado emocional. Quem 

controla seu estado emocional, controla sua vida (seja você ou 

outra pessoa)! 

 

Controle emocional 

A boa notícia é que é possível controlar e mudar seu estado 

emocional com certa facilidade. Para isso, a cada momento, 

você precisa estar ciente do seu estado emocional e sempre 

que não for um estado positivo – alegria, confiança, paixão, 

etc. – você deve mudá-lo imediatamente mudando o foco dos 

seus pensamentos, a sua conversa interna e/ou sua fisiologia. 

Você verá que mesmo fazendo uma leve mudança, seu estado 

emocional mudará rapidamente e você retomará o controle da 

situação. 

Uma vez que vivemos no mundo criado pela nossa percepção, 

ponto de partida é prestar atenção à sua conversa interna. 

Verifique as palavras que você usa para falar consigo mesma, 

as perguntas que você se faz, as afirmações que você se faz. 

Você está sendo positiva? Está se tratando com respeito? Você 

está generalizando ou exagerando a importância da situação? 

Policie-se e tente eliminar a negatividade da sua cabeça. Tente 

ver que tudo sempre tem dois (e até mais) lados, que sempre 

há uma forma melhor de ver e reagir a qualquer situação.  
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Seja gentil consigo mesma. Evite, principalmente, se culpar 

por tudo e se cobrar demais. 

Para mudar seu foco, em qualquer situação em que seu estado 

emocional não seja o desejado:  

1. Pergunte-se Em que vou colocar meu foco? Nos fatos 

ou na minha interpretação da situação? Busque apenas 

os fatos, evitando fazer qualquer julgamento da 

situação.  

2. O que isso significa? Busque as possíveis causas, 

sempre tentando ver a situação desde diferentes pontos 

de vista. Coloque a situação em perspectiva, e evite 

levar para o lado pessoal. Geralmente os fatos não 

dizem nada em relação a você e as situações costumam 

ser bem mais simples do que você imagina. Por isso, se 

esforce para identificar a causa mais provável e não 

aquela que sua neura está imaginando. Não faça 

tempestade em copo de água.  

3. Finalmente, uma vez identificados a situação real (não o 

seu julgamento da realidade) e sua causa mais provável 

(e não a sua teoria da conspiração), pergunte-se: O que 

vou fazer a respeito? Qual a resposta mais inteligente a 

esta situação? Qual o meu objetivo a longo prazo? Isso 

lhe permitirá escolher como agir, sem depois ter que  se 

arrepender por ter perdido a cabeça. 

 

 



www.poder-rosa.com   facebook.com/movimentopoderrosa 
 

27 

Voltando ao exemplo do namorado atrasado, vamos aplicar os 

três passos anteriores:  

 Fato: marcamos às 19:00. Já são quase as 20:00 e ele 

não chegou. 

 Causa mais provável: pelo horário deve estar preso no 

engarrafamento como mesmo eu fiquei. (ele é muito 

desconsiderado) 

 O que vou fazer: sentar e beber um café bem gostoso, 

para estar bem animada quando ele chegar e poder 

aproveitar o filme, que é o objetivo. (ligar para ele, lhe 

dar a maior bronca e desistir de ir no cinema) 

Da mesma forma que a força da mente pode ajudar a 

ultrapassar limites do corpo, a sua fisiologia afeta o seu estado 

emocional. Como mesmo é quase impossível pensar no suco 

azedo de um limão sem salivar, não tem tristeza que resista a 

uns minutos de dança bem animada. Corpo e mente estão 

intimamente ligados, assim, quando você aprende a mudar um 

deles, aprende a alterar o outro. 

Pequenas mudanças na sua postura, no ritmo da respiração, na 

sua expressão facial, na voz (tom, ritmo, volume) ou na forma 

de andar, se refletem quase que instantaneamente no seu 

estado emocional. Por exemplo, quando você está triste tende a 

ter as costas um pouco curvadas, com o olhar e o tom de voz 

baixos, e andar lento. Nesse caso, ficar numa postura ereta, 

levantar o olhar, andar mais rápido, falar de forma enérgica ou, 

melhor, cantar ou esboçar um sorriso vão mudar o seu estado 

emocional rapidamente. 
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No quesito fisiologia, não tem estado emocional ruim que se 

resista a uma boa gargalhada ou a uma boa dose de exercícios 

físicos. Bastam alguns minutos de gargalhadas ou de atividade 

física para o nosso cérebro inundar nosso corpo de endorfina, 

um hormônio que provoca sensação de bem-estar, euforia e 

relaxamento. 

Praticamente tudo o que dá prazer faz com que nosso cérebro 

libere endorfina. Se agora você está pensando em sexo e 

comida a resposta é: sim. Sexo e comida provocam a liberação 

de endorfina, sendo o chocolate o alimento mais eficaz para se 

alcançar o bem-estar hormonal. Só não vale comer demais 

porque está triste, e depois ficar triste porque comeu demais. 

Por isso só apele para a comida após ter tentado tudo e não ter 

conseguido mudar seu estado emocional (o que é quase 

improvável). É melhor estar cheinha e feliz do que magrinha e 

deprimida. 
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Ciclos do Sucesso e do Fracasso. 

Como você poder ver estamos num ciclo sem fim, no qual 

nosso estado emocional define a forma em que pensamos. A 

forma em que pensamos guia nossas decisões e, 

consequentemente, nossa forma de agir. A nossa forma de agir 

vai gerar determinado resultado que influenciará nosso estado 

emocional, iniciando o ciclo novamente.  

Baseados nesse ciclo, podemos concluir que nossos resultados 

são uma consequência direta de nosso estado emocional. Se 

estamos num estado emocional estável e/ou positivo, 

avaliamos as situações com mais clareza e podemos agir de 

acordo com nossos objetivos, obtendo os resultados esperados. 

Emoção 

Razão 

Ação 

Resultado 
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O sucesso nas nossas ações melhora, mais ainda, nosso estado 

emocional. Nos deixa felizes, orgulhosos e prontos para agir 

de novo, dessa vez com mais autoconfiança, entrando assim 

num círculo virtuoso, que o renomado coach Antony Robbins 

chama de Ciclo do Sucesso. 

Já quando estamos em estados emocionais instáveis e/ou 

negativos não conseguimos raciocinar adequadamente e 

reagimos, muitas vezes automaticamente, e ficamos à mercê 

dos resultados. Como é de se esperar, o resultado geralmente 

não é o desejado, o que diminui nossa autoconfiança e piora 

nosso estado emocional. Entramos assim num círculo vicioso 

de emoções ruins e de péssimas decisões. É o que eu chamo de 

Ciclo do Fracasso. 

É aí que começa o nosso dilema. Quando o resultado obtido 

com qualquer ação é diferente do esperado, desejado ou 

planejado dizemos que erramos.  E como não gostamos de 

errar, muitas vezes paramos de tentar, para não entrar no Ciclo 

do Fracasso. 

Erros e fracassos fazem parte do caminho para o sucesso. 

Como disse Albert Einstein “quem nunca cometeu um erro, 

nunca tentou algo novo”. Você já reparou quantas vezes uma 

criança cai antes de aprender a andar? Você viu alguma delas 

desistir de aprender a andar por causa de tantas tentativas 

fracassadas? 
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O medo 

Na nossa cultura quem encontra dificuldades para realizar uma 

tarefa, quem não consegue de primeira já é considerado um 

fracasso. O medo do errar já impediu muita gente de se 

apaixonar, de se tornar artista, de perseguir seus sonhos sem 

desculpas, de viver vidas extraordinárias. O medo de errar 

pode ser paralisante. 

Mas não herdamos a maioria dos medos de nossos ancestrais. 

Ao nascer temos apenas dois medos (que por isso chamamos 

de inatos): de queda e de qualquer som alto. Todos os outros 

medos são aprendidos a partir de experiências próprias ou de 

outras pessoas.  

A boa notícia é que enquanto que os comportamentos 

instintivos podem apenas serem reprimidos, ampliados ou 

redirecionados, os comportamentos aprendidos, automáticos 

ou não, são possíveis de serem desaprendidos ou modificados 

muito rapidamente. 

Isso gera a questão: como o medo é aprendido?  

O medo é o resultado de alguma experiência traumática. Para 

que ele aconteça, devem estar presentes três fatores principais: 

a autodúvida (ou receio), uma memória de dor e uma 

expectativa de dor. O medo apenas surge quando uma nova 

experiência nos faz lembrar de uma experiência dolorosa 

anterior e temos o receio que gera uma expectativa de sofrer 

outra experiência dolorosa. O receio é o fator mais importante, 

pois sem ele o medo não ocorre.  
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Vejamos por exemplo, uma criança que em seu primeiro 

contato com o mar, fica tão feliz que sai correndo para a água, 

pois não tem memória de dor relacionada ao mar. Assim que 

entra na água uma onda a derruba, sua mãe a resgata 

rapidamente, mas mesmo assim ela engole um pouco de água.  

Agora ela tem sua primeira memória de dor relacionada ao 

mar, assim, se ela for uma criança autoconfiante e destemida 

continuará a enfrentar o mar, pois ela aprendeu que é 

desagradável e assusta, mas que se tiver alguém por perto para 

ajudar, não é tão perigoso assim, acaba logo. Agora ela tem 

receio em relação ao mar, mas consegue superá-lo usando a 

razão.  

Já, se a criança gerar uma expectativa de que, se ela chegar ao 

mar de novo, outra onda vai vir e a derrubar novamente, e não 

levar em conta os fatos que amenizaram ou minimizaram a dor 

na primeira experiência, ela vai sem dúvida desenvolver medo 

do mar. 

Você pode estar se perguntando: então por que alguém pode 

ter medo de algo que nunca vivenciou? A resposta é: porque o 

cérebro muitas vezes não consegue diferenciar experiências 

vividas de experiências imaginadas ou vividas por outros. Ele 

apenas faz a associação da experiência de dor, seja real ou 

imaginária, com a nova situação. 

Muitas pessoas gelam de medo quando tem que  falar em 

público pela primeira vez. Elas apenas estão associando essa 

experiência a alguma experiência dolorosa que tiveram 
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comunicando algo, e como experiências dolorosas costumam 

gerar receio, cria-se um terreno fértil para o medo.  

Então, voltando ao exemplo da criança, após a experiência 

dolorosa inicial, o ciclo continua, agora com um item a mais: o 

receio. É o ciclo que chamo de ERRAR (Emoção, Receio, 

Razão, Ação, Resultado).  

No caso da criança autoconfiante o ciclo continua assim: 

 

 

  

Emoção 

empolgação 

Receio: vai 
acontecer 
de novo 

Razão: 

não é tão 
perigosso 

assim 

Ação: 

volta para a 
água 

Resultado: 

começa a 
gostar do 

mar 
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Já no caso da criança que não é autoconfiante o ciclo continua 

assim:  

 

 

Como a criança está num estado emocional negativo 

(assustada) não consegue usar a razão para avaliar gravidade 

real da situação. Assim, na sua próxima viagem à praia, essa 

criança terá uma resposta automática de medo ao mar. 

  

Emoção: 

susto 

Receio: 

vai 
acontecer 
de novo 

Razão: 

não quero 
engolir àgua 

de  novo 

Ação: 

fica sentada 
na aréia 

Resultado: 

começa a 
ter medo do 

mar 
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O cérebro triúnico 

 

A melhor maneira de entender este processo, e compreender a 

teoria do cérebro triúnico (também encontrado na literatura 

como trino ou triuno) elaborada em 1970 pelo neurocientista 

Paul MacLean, e apresentada em 1990 no seu livro “The 

Triune Brain in evolution: Role in paleocerebral functions”. 

Segundo MacLean, nós, humanos/primatas, temos 

o cérebro dividido em três unidades funcionais diferentes, mas 

estreitamente interconectadas. Cada uma dessas unidades 

representando um extrato evolutivo do sistema 

nervoso dos vertebrados. Esses três cérebros são: 

• Reptiliano  –  é a parte interna do cérebro nos mamíferos, que 

corresponde ao cerebelo que é o “único” cérebro que os répteis 

têm. É responsável pelo comportamento agressivo de luta, 

reprodução e sobrevivência, pelo estabelecimento de 

hierarquias sociais (poder), e pelos rituais correspondentes. 

Também é responsável pelos desempenhos neuromusculares, 
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fisiológicos, físicos, motores, movimentos do corpo como um 

todo, impulsos de realização de atividades; estando na esfera 

das habilidades, relacionadas ao potencial de agir. Nele 

ocorrem também os padrões automáticos, os hábitos e as 

rotinas. Este é o cérebro operacional. 

• Mamífero ou Límbico – é a segunda camada do cérebro, 

onde se encontram, dentre outras, as estruturas do tálamo e 

hipotálamo. Comum a todos os mamíferos, é responsável pela 

emoção, comportamento, criatividade, afetividade, estética, 

arte, espiritualidade, sentido para a vida, boas relações 

interpessoais, e controle do sistema nervoso autônomo; 

estando na esfera das atitudes, relacionadas ao potencial 

humano de sentir. É também conhecido como o cérebro do 

sentimento. Este é o cérebro emocional. 

• Neocórtex  –  é a camada mais externa e evoluída do cérebro, 

típica dos mamíferos superiores e do homem. É responsável 

pela racionalidade e pela linguagem conceitual, verbal e 

simbólica. É chamado de “cérebro inteligente”, já que os seus 

neurônios altamente especializados lhe possibilitam realizar 

múltiplas tarefas simultâneas, e formar conceitos sobre a 

realidade; estando na esfera do conhecimento, no potencial de 

pensar. Este é o cérebro racional. 

Nessa mesma lógica, o cérebro reptiliano é o primeiro que 

recebe as informações do nosso entorno. Ele faz uma rápida 

associação da situação com experiências passadas e nos 

informa se estamos enfrentando alguma ameaça, real ou 

imaginária.  
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A forma como o cérebro límbico recebe essa informação 

depende de nosso estado emocional no momento. É ele que 

indica para o neocórtex se devemos ter receio ou não. Este, por 

sua vez, utiliza a razão para decidir qual atitude tomar. 

 

REPTILIANO LÍMBICO NEOCORTEX 

Instinto Emoções Pensamento 

Sobrevivência Proteção do ego Evolução do ser 

Instintivo Reativo Criativo 

Presente Passado Futuro 

Pragmático Intuitivo Lógico 

Agir Sentir Pensar 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

O segredo do sucesso está em E R R A R  
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Aprendendo a ERRAR 

Temos que aprender a contornar as informações enviadas pelo 

cérebro reptiliano, a fim de prosperar em vez de sobreviver. O 

cérebro reptiliano é baseado em modo de sobrevivência, que 

provoca respostas programadas impulsivas para determinados 

gatilhos.  

O primeiro passo é monitorar permanentemente seu estado 

emocional e a reação que causa nos seus pensamentos, 

comportamentos e atitudes. Quando voltamos a atenção para 

nossas emoções, achamo-las óbvias e algo misteriosas.  

Por vezes não sabemos de onde vêm, podem mudar de repente 

ou lentamente, e as suas causas podem ser evidentes ou 

Emoção  

Receio 

Razão Ação 

Resultado 
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obscuras, mas a maior parte do tempo as nossas emoções 

servem-nos bem.  

Elas nos ajudam a lidar com aquilo que é mais importante para 

nós e nos nutrem com as mais diferentes formas de satisfação, 

gozo e bem-estar. Mas por vezes colocam-nos em apuros. Isto 

acontece quando as nossas reações emocionais são 

inapropriadas, numa das 3 formas a seguir: 

 Sentimos a emoção errada. Exemplo, alguém critica 

um detalhe do seu trabalho e você acha que é porque a 

pessoa não gosta de você. 

 Sentimos a emoção apropriada, mas a expressamos 

da forma errada. Exemplo, a nossa mágoa é 

justificada, mas uma reação de ficar três dias sem falar 

com a pessoa é contraproducente e infantil. 

 Mostramos e sentimos a emoção apropriada, mas 

com a intensidade incorreta. Exemplo, a preocupação 

é justificada, mas reagimos de forma excessiva. 

Uma forma bem simples de ir ganhando, gradualmente, 

controle sobre nossas emoções é começarmos a colocar a 

nossa atenção nas pequenas coisas que fazemos 

diariamente. Dessa forma você começa a recriar a sua 

realidade, porque você se permite usar adequadamente a sua 

mente para guiar suas ações em direção aos seus objetivos. 

Você faz a vida acontecer de acordo com seus desejos, em vez 

de reagir deixando à vida lhe levar. Você toma o seu poder de 

volta. 
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O segundo passo é começar a entender o receio, diferenciando 

medo de temor. Medo é o sentimento de insegurança, real ou 

imaginária, em relação a uma pessoa, uma situação ou um 

objeto. A maioria das vezes é irracional, exagerado e nos faz 

imaginar o pior cenário. 

Temor é um sentimento de reverência ou respeito, misto de 

medo e admiração, muitas vezes inspirados por algo majestoso 

ou poderoso. 

Assim, da próxima vez que você decidir agir e sentir 

receio anote os resultados que você teme, os medos do seu 

cérebro reptiliano. Separe os reais dos imaginários. Pergunte-

se: o que é o pior que pode acontecer? Depois se pergunte e 

daí? Se isso chegar a acontecer qual seria o plano B? O que 

vou pensar dessa situação daqui a 5 anos? Estarei rindo de 

mim mesma?  

Felizmente, segundo estudiosos, 90% dos nossos medos nunca 

se realizam ou chegam a acontecer. A maior parte das vezes 

você verá que a situação não é tão grave quanto parece. 

No entanto com todas as vicissitudes existentes na nossa vida, 

os perigos generalizaram-se e tornaram-se abstratos como, por 

exemplo, o medo de não passar num teste, o medo de não ser 

boa o suficiente, a frustração de ser preterida, a frustração de 

não ser ouvida ou levada em consideração; em fim o medo de 

errar de alguma forma.  

Mas só nos tornamos verdadeiramente adultas quando 

perdemos o medo de errar. Crescer é conviver pacificamente 

com a dúvida e, mesmo com ela, tomar decisões. Adolescentes 

Seu estado 

emocional 

define sua 

forma de ver a 

vida, define 

suas ações, 

define seu 

resultado, 

define sua 

realidade, 

define sua vida. 
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prorrogam suas escolhas porque querem ter certeza absoluta.  

Adultos sabem que nunca terão certeza absoluta de nada. 

Assim, frente à incerteza a solução é agir.  

Felizmente, certo ou errado é uma questão de perspectiva. A 

boa notícia é que cabe a nós decidir como encarar o erro. 

Podemos vê-lo como o fim do mundo, como a prova de quão 

inadequadas somos ou como o incrível aprendizado que 

geralmente é. 

Na nossa cultura você precisa ser bem sucedida na primeira 

tentativa, já nas culturas orientais o que é valorizado é o 

esforço. Algumas línguas asiáticas nem mesmo tem uma 

palavra específica para definir fracasso. Eles usam uma frase 

equivalente a “continue tentando”. 

Por isso em vez de continuar fugindo do sucesso por medo de 

errar, nós precisamos redefinir nossas concepções do que é 

fracasso.  

Lembre-se que a adversidade é uma condição temporária e 

uma oportunidade de aprender.  Ao invés de ficar com raiva ou 

com pena de si mesma, pergunte-se: Como cheguei aqui? Por 

que isso aconteceu? O que posso aprender com isso? 

O poder de escolha é o maior inimigo do medo. Quando você 

tem escolhas não se sente refém das circunstâncias. Você 

sempre pode escolher como vai se sentir e como vai reagir ante 

a adversidade. Assim, quando se deparar com algum 

problema/situação preocupante pergunte-se: 

 Qual é o resultado que quero obter? 

Quem não tem 

problemas é 

quem está 

morto, então os 

problemas 

podem fazer 

você se sentir 

viva! 
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 Quais outros resultados também poderiam ser 

satisfatórios? 

 O que me impede de obter esses resultados? 

 Quem conheço que já passou por uma situação 

semelhante que pode me ajudar e/ou inspirar? 

Sempre tente observar qualquer problema ou situação 

inesperada pelas lentes da curiosidade e do humor. O humor 

ajuda a pensar em perspectiva e de forma mais criativa. Por 

isso não leve seus problemas ou preocupações muito a sério. 

Você pode até pedir para suas amigas que lhe apontem alguns 

pontos engraçados da situação que está enfrentando. Você vai 

encontrar nas respostas pitadas de verdade, dicas de solução e 

possibilidades que você não tinha considerado antes. 

Pergunte-se: Que diferença/importância essa situação vai ter 

para mim daqui a 10 anos? A maior parte das vezes não terá a 

menor importância. 

A dúvida, a preocupação e o medo, são os principais 

obstáculos do sucesso. As mulheres poderosas agem a pesar do 

medo, enquanto as pobres mortais se deixam paralisar por ele, 

ficam esperando o medo passar.  

Você tem que  aprender a agir apesar do medo, a agir quando 

não tem vontade de fazê-lo. Saia da sua zona de conforto e 

comece a fazer coisas desconfortáveis. Aprenda a errar a se 

sentir bem com isso. Comece a errar rápido e a errar com 

frequência. Apenas comece! 
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Dicas para errar com estilo 

 

Evite se preparar excessivamente 

As meninas geralmente nos damos melhor em ambientes 

educacionais do que os meninos. Mas, o que realmente 

aprendemos na escola? O que faz um de nós boas estudantes? 

Ser respeitosas, seguidoras de regras, obedientes e dependente 

de reconhecimento externo. Só que essas habilidades que 

aprendemos na escola nos atrapalham demais no mundo real. 

É verdade que as mulheres alcançamos mais altos graus de 

educação, mas tristemente muitas o fazemos porque 

independentemente do grau de instrução, muitas nos achamos 

pouco preparadas para os cargos que desejamos alcançar. Para 

outras, nem mesmo um título de doutorado é capaz de trazer a 

confiança suficiente para correr atrás de seus sonhos, se 

conformando com o que aparecer. 

E isso se traduz numa preparação excessiva. Gastamos muito 

tempo e dinheiro sempre que vamos nos “aventurar” num novo 

projeto. Lemos, estudamos, treinamos e o tempo vai passando 

e com ele se vai a oportunidade que estávamos esperando. 

Quando a vontade de começar a se superpreparar para um 

novo projeto aparecer, pregunte-se: que ações posso realizar 

agora para começar a agir sem me preparar tanto? 

 

Aceite os elogios com graça 

Mesmo superpreparadas, as mulheres somos, experts em 

menosprezar comentários positivos. Fomos ensinadas a olhar 
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mais para os nossos defeitos, como se fosse mais bonito ser 

humilde. Quando as pessoas elogiam, é sinal de que estão 

prestando atenção em nós, o que nos ajuda a enxergar nossos 

pontos positivos.   

Por isso aprenda a aceitar elogios sem ficar diminuindo suas 

conquistas ou dando todo o crédito aos outros. Se ficar sem o 

que disser apenas sorria e agradeça. 

Crie o hábito de se elogiar mentalmente e celebrar as 

conquistas cotidianas, ainda que sejam pequenas. Isso faz com 

que você se valorize, cresça com isso, e a cada conquista, 

comece a desejar outra.  

 

Fuja do perfeccionismo 

As pessoas perfeccionistas muitas vezes têm alto desempenho, 

mas o preço desse sucesso pode ser a infelicidade e 

insatisfação crônicas, mas seja objetiva: ninguém é perfeito. 

Assim como você é imperfeita, todos à sua volta são. É 

impossível esperar perfeição de si própria, assim como é 

impossível esperá-la dos outros. Apesar disso, são incontáveis 

as mulheres que, na busca da perfeição impossível, acabam 

vivendo uma vida incompleta. 

A grande ironia do perfeccionismo é que, apesar ser um grande 

motivador para alcançar o sucesso, ele pode ser justamente o 

que impede a pessoa de ter sucesso, gerando culpa e 

frustração, ao mesmo tempo em que compromete a qualidade e 

o desempenho.  
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Muitas vezes o perfeccionismo está fortemente ligado ao medo 

de errar e a comportamentos de autosabotagem, gerando 

procrastinação excessiva. Ficar supercomplicando e/ou sendo 

perfeccionista, num processo que parece nunca acabar, 

geralmente é uma forma de evasão de responsabilidade, uma 

fuga do fracasso. 

Lembre-se que o importante não é viver uma vida perfeita, e 

sim uma vida melhor. Assim, permita que os outros lhe vejam 

exatamente como você é e abra mão do escudo protetor do 

perfeccionismo. Busque a excelência não a perfeição. 

 

Não caia na armadilha da procrastinação  

Embora a procrastinação seja considerada normal, e comum a 

todas nós, torna-se um problema quando impede o 

funcionamento normal das ações. Quando você começa a 

retardar algumas ações, a deixar o trabalho para depois, a 

protelar uma decisão, a sentir falta de vontade de realizar algo 

que já estava definido, a adiar compromissos, sua vida começa 

a ser prejudicada, perde oportunidades de crescimento e pode 

até ser taxada de incompetente ou preguiçosa. Isso resulta em 

stress, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha 

em relação aos outros, por não cumprir com a suas 

responsabilidades e compromissos.  

Mas, segundo o psicólogo Piers Steel, da Universidade de 

Calgary, no Canadá, autor do livro A Equação de Deixar para 

Depois, há diferenças entre a preguiça e o adiamento. A 

preguiça é a falta de vontade de fazer uma tarefa. Já a 
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procrastinação é um atraso irracional de uma ação pretendida. 

O procrastinador quer cumprir a tarefa, mas por algum motivo 

não consegue. 

De acordo com Piers, existem três grandes elementos que 

determinam a procrastinação: falta de confiança, achar a tarefa 

chata ou pouco prazerosa e a distração provocada pela 

impulsividade. 

Para combater a procrastinação comprometa-se com seu 

objetivo e anote quando e onde você vai completar cada tarefa. 

Se estiver desmotivada, faça pequenas tarefas que ainda 

precisam ser feitas ou obrigue-se a trabalhar apenas 10 

minutos na tarefa que está sendo adiada. Como a maioria das 

vezes o mais difícil é começar, assim que nos envolvemos com 

a tarefa a tendência é continuar trabalhando. 

 

Fuja do sequenciamento 

Outra forma de procrastinar é o famoso processo: “Primeiro 

isso, depois aquilo…” Primeiro vou estudar mais, depois 

apresento a proposta. Primeiro vou me dedicar a minha 

relação, depois cuido de mim. Primeiro crio meus filhos, 

depois me preocupo com o resto. 

Acontece que o RESTO é tudo aquilo que falta na sua vida. É 

tudo aquilo que você sonha e ao mesmo tempo se nega por que 

“Primeiro precisa...” 

Pare de esperar pelo futuro e comece a viver o agora. Siga sua 

intuição, siga seus sonhos, se permita ser você.  
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Aprenda a aceitar o feedback estrategicamente 

É impossível agradar a todos o tempo inteiro. Por mais justas 

que sejam suas ações, sempre alguém vai se sentir 

incomodado. Pergunte-se o que é mais importante para você 

do que agradar aos outros e aja de acordo. Quanto mais 

sucesso você tiver mais pessoas vai incomodar, mais pessoas 

vão lhe criticar e você vai precisar aprender a conviver com 

isso!  

O feedback não diz nada sobre você. O feedback apenas 

informa sobre o que a pessoa que o está dando gosta ou não. 

Por isso, use-o estrategicamente para saber o que precisa 

modificar no seu relatório, projeto, produto ou serviço, e não 

como uma medida da sua capacidade.  

O feedback, pela impossibilidade de torna-lo impessoal, fala 

muito mais sobre quem o dá do que sobre quem o recebe. 

Assim, escolha estrategicamente escutar aquilo que vem para 

agregar. Ignore o resto. 

Quando for pedir feedback peça para as pessoas certas, 

evitando pedi-lo para amigos e parentes. Procure especialistas 

na área, alguém que já teve essa experiência. Dessa forma 

você terá opiniões mais técnicas e objetivas, deixando de fora 

o julgamento e os laços emocionais.  

Se receber uma crítica não é fácil, fazer a crítica também não é 

uma tarefa das mais simples. Lembre-se que feedback não é 

queixa, bronca, conselho ou mesmo lição de moral. Por isso, 

para dar feedback seja simpática, mas firme. Vai direto aos 

fatos, sem julgamentos à atitude dos envolvidos.  
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Também é preciso que o feedback seja específico. Se for dar 

um feedback negativo sobre a atuação de outra pessoa,  

descreva a situação em que essa pessoa agiu de maneira 

inadequada, sem utilizar expressões generalistas como “você 

foi grosseiro” ou “você não sabe guardar dinheiro”. 

 

Eleve seus padrões.  

Energia é contagiante, então rodeie-se de pessoas positivas, 

focadas e bem sucedidas. Por exemplo, se você quer fazer da 

boa forma um estilo de vida, quem você deve escolher como 

parceira de academia? aquela amiga sua, fora de forma mas 

boa de papo ou a sua colega com corpão garota de praia, que 

prefere morrer a faltar à academia? 

 

Mantenha o foco.  

Aquilo no que você colocar seu foco é o que você obterá. A 

atenção, no sentido da concentração, aguça os estados atuais 

da consciência. Concentre-se na sua meta e achará 

oportunidades de realizá-la. Mas, como na natureza não existe 

linha reta, você terá de se esforçar para manter seu foco e, se 

alguma dificuldade aparecer, é necessário superá-la e retomar 

imediatamente o caminho em direção à sua meta. O segredo 

aqui é tornar-se maior do que seus problemas.  

 

Pense positivo.  

Aqui é importante que você focalize o que você quer - e não o 

que não quer. Há inúmeras pessoas que afirmam que não 
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querem ser pobres, não querem ser depressivas, não querem 

ser inseguras, etc. Com este tipo de afirmação, fornecem ao 

cérebro a imagem do que não querem (e é isso que acabam 

conquistando em suas vidas). 

Para que nosso cérebro possa entender e processar uma 

informação como "Eu não quero fracassar", ele primeiro 

necessita de uma imagem do que não se quer (fracassar) para 

então negá-la. 

É como quando se diz a uma criança "Não deixe cair este 

copo" e então ela o derruba, pois para que ela entendesse a 

mensagem, precisou representar internamente aquilo que não 

deveria fazer.  

 

Crie seu próprio vocabulário transformacional.  

As palavras que usamos têm o poder de aumentar, diminuir e 

modificar nossas reações à experiência que estamos vivendo. 

Como você classifica (denomina, representa) a experiência de 

ter um pneu furado? "Terrível"? "Um transtorno 

insuportável"? ou "Um pequeno imprevisto"?  

As palavras que você utilizar definirão a maneira como você 

vai interpretar a situação e também como você vai se sentir.  

Se você tem o hábito de dizer que odeia as coisas ("odeia" seus 

cabelos, "odeia" seu trabalho, "odeia" ter que  fazer alguma 

coisa) aumenta a intensidade de estados emocionais negativos 

mais do que se usasse uma frase como "Eu prefiro ..."  

Mude palavras que comumente você usa e que acabam por 
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deixá-la num estado ruim. Encontre palavras que possam 

colocá-la numa direção mais positiva. 

 

Venda seu peixe.  

Nós mulheres não gostamos de autopromoção, seja por 

experiências negativas anteriores, ou porque aprendemos que 

“é errado vender o próprio peixe”. Existe uma máxima que diz 

“fora da vista, fora da mente, fora do mercado” e se tem uma 

coisa que uma profissional não pode fazer é ficar fora do 

mercado.  

Para chegar no topo você precisa estar sempre disposta a 

divulgar com paixão e entusiasmo suas ideias, produtos ou 

serviços. Você tem que inspirar as pessoas, ter seguidores que 

a apoiem. Você precisa virar mestre em autopromoção e nesse 

ponto tudo se resume a suas crenças.  

Se você acredita cegamente no seu próprio valor, acredita no 

seu produto e acredita que com isso pode ajudar às pessoas, 

não lhe será muito difícil convencer as pessoas a concordar 

com você. 

Uma estratégia que você pode usar, se lhe é muito difícil 

advogar em seu próprio favor, tente não pensar em 

autopromoção mas em visibilidade do seu trabalho e ideias. 

Pense em como você pode dar visibilidade ao se trabalho para 

que mais pessoas possam se beneficiar dele. 
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Perca o medo de falar de dinheiro 

Se para nós é problema falar de nós mesmas, pior é falar de 

dinheiro. Quando temos que falar de dinheiro nossas mentes se 

embaçam, nossas bocas ficam secas e começamos a gaguejar. 

Algumas porque não se sentem merecedoras de receber. Para 

outras, falar de dinheiro é um tabu.  

Mas isso é uma coisa que está na sua cabeça e que vai ter que  

superar. Para os homens isso não é problema. Eles têm a 

clareza de que trabalharam duro e merecem ser generosamente 

recompensados, pelo valor que agregaram à vida das outras 

pessoas. 

Os homens acreditam em si mesmos, por isso gostam de ter 

seus próprios negócios, ou de cargos que lhes permitam atrelar 

seus ganhos a seu desempenho.  

Já a maioria das mulheres preferimos a segurança de um 

cheque no final do mês, mas esquecemos que essa segurança 

tem um preço. 

 

Eduque-se financeiramente 

Não é suficiente ganhar dinheiro, também é imprescindível 

saber administrá-lo. Você não terá mais dinheiro até provar 

que é capaz de lidar com o que já tem. Ou você controla o seu 

dinheiro ou ele controlará você.  

É interessante como os ricos gastam pouco (em relação ao seu 

patrimônio) e os pobres mortais ganham pouco e saem 

gastando sem pensar. Os ricos compram ativos, coisas que vão 

trabalhar para eles e colocar dinheiro nos seus bolsos. Já os 

Você não é sua 

mente. Você é 

muito maior e 

mais poderosa 

do que ela. 

T. Harv Eker  
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pobres mortais colecionam contas a pagar. Comprar por 

impulso, pelo prazer imediato, é apenas uma tentativa fútil de 

compensar insatisfações e de mostrar ter um estilo de vida que 

realmente não se tem.  

A ideia é fazer o seu dinheiro trabalhar por você tanto quanto 

você trabalha por ele. Verifique quanto lhe custa ser 

financeiramente feliz, isto é, o que você acha supérfluo e pode 

deixar de comprar pelo menos por um tempo e o do que você 

não abre mão, mesmo não precisando disso. É necessário 

começar a poupar e a investir, e não sair gastando como uma 

louca. Busque conhecimento, familiarize-se com os diferentes 

tipos de investimentos financeiros. 
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CAPÍTULO III 

 

 

Coaching na prática 
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Sucesso em 10 passos 

 

1. Reconhecer seus sonhos 

2. Transformar seus sonhos em metas 

3. Inventariar suas habilidades 

4. Botar tudo no papel 

5. Fazer parcerias 

6. Superar suas limitações 

7. Juntar vontade e determinação 

8. Partir para a ação 

9. Ser persistente 

10. Comemorar seu sucesso 
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Introdução ao coaching 

Constantemente estamos no processo de criação da nossa 

vida. A razão, pela que sempre queremos mais e estamos 

insatisfeitas com a nossa vida, é que não estamos satisfeitas 

com nos mesmas. 

Todos nossos medos emergem de uma questão simples: 

nosso medo de não sermos boas o suficiente, de sermos 

substituíveis, de não alcançar as expectativas criadas a nosso 

respeito. E esse medo, muitas vezes, nos impede de encarar os 

desafios que a vida coloca à nossa frente, retroalimentando 

nosso medo de sermos incapazes. 

Para piorar, a nossa cultura se tornou especialista em 

exacerbar esse nosso medo. A propaganda nos diz que não 

somos ninguém, se não usamos a marca tal. O mundo 

empresarial parece gritar que não somos ninguém, até ter 

gravado Presidente na nossa porta. 

Mas, em geral, não fomos ensinadas a mostrar quão 

grandiosas somos. Se não nos foi mostrado na infância o valor 

infinito que está dentro de nós, provavelmente, passaremos o 

resto da vida tentando, sem sucesso, mostrar nosso valor. 

Assim, viveremos para esconder quem realmente somos, 

tentando fazer os outros felizes e não a nos mesmas. 

Levamos nossas vidas fazendo o que achamos que 

DEVEMOS fazer; ou o que os outros ESPERAM que 

façamos; ou tal vez escolhendo sempre o jeito mais SEGURO; 

ou quem sabe, simplesmente agindo por HÁBITO.   

Mas não somos obrigadas a agir dessa maneira. Temos a 

cada instante de nossas vidas a liberdade de escolha. Muitas 

vezes achamos que não temos escolha, simplesmente porque 
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não decidimos escolher diferente do que estamos acostumadas. 

Nunca seja uma vítima das circunstâncias, pois isso lhe 

tira o poder. Você é responsável pela sua vida e se você não 

decidir o que quer para sua vida, alguém vai escolher por você. 

Lembre-se que não escolher também é uma escolha.  

Você está levando a vida que você quer ou está deixando 

a vida lhe levar?  

Se não estiver, está na hora de parar e avaliar em que está 

gastando seu tempo e se perguntar: É isso que eu quero? Por 

que estou fazendo isso? O que eu realmente quero? 

Seja específica em relação a seus desejos. Estabeleça 

alvos. Tenha um propósito. Esteja aberta a possibilidades. Faça 

coisas diferentes. Faça diferente. Corra riscos calculados. O 

sucesso às vezes surge de uma simples mudança de 

perspectiva! 

Sabendo aonde você quer chegar, as coisas começam a 

fazer sentido. Você tem o poder de mudar a sua vida. Basta 

acreditar que é capaz, manter o foco no seu objetivo e partir 

para a ação, estando disposta a pagar o preço que for 

necessário. Você é o que acredita ser! Concentre suas forças 

no seu objetivo e terá sucesso. 

Você deve assumir uma atitude proativa e decidir o que 

realmente quer. Acontece que, frequentemente, passamos 

nossa vida evitando o que não queremos, ao invés de perseguir 

o que queremos. Fomos treinadas para achar e resolver 

problemas, assim, dedicamos pouco tempo a planejar o futuro. 

Nossa atenção se concentra em identificar os problemas 

imediatos, criando uma vida impulsionada pela capacidade de 
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reação. 

Sonhamos pouco, planejamos menos ainda. Isto se deve a 

que não sabemos separar o que queremos, do que achamos 

realmente realizável. Sabe por quê? Porque lá no fundo, 

achamos que não merecemos, que não somos capazes, ou que 

não é possível.  

Esta crença surge quando se coloca o foco no processo, 

nas habilidades presentes, no como fazer, ao invés de se 

colocar o foco no resultado. Quando focamos o como fazer o 

que queremos estamos nos limitando, pois estamos 

pressupondo que já devemos saber como. Por isso, comece 

considerando o que você quer, independentemente de como 

vai consegui-lo. Esta é uma das bases do coaching: o poder de 

imaginar. 

As pessoas bem sucedidas usam o poder da visualização 

para sentir na pele o sucesso antes mesmo de alcançá-lo. Mas 

não basta imaginar. Para obter os resultados desejados é 

necessário partir para a ação, fazer o que deve ser feito.  

É claro que não é tão simples assim. Muitas vezes, 

surgem situações que nos fazem duvidar das nossas 

capacidades e sentimos a desesperança bater a nossa porta. 

Aqui é que entra o coach estabelecendo uma parceria onde o 

foco é você, o que você realmente quer, o que é importante 

para você.  

O coaching é uma relação sem julgamentos, que chama 

para a ação em direção as suas metas, lhe estimulando a ir 

além da sua zona de conforto. 
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Portanto, podemos dizer que o coach é esse alguém que 

acredita em você, mesmo quando você mesma não é capaz de 

fazê-lo e que, focalizando onde você esta agora e aonde você 

quer chegar, lhe ajuda a perceber quais mudanças precisam ser 

feitas, a fim de alcançar seus objetivos e sonhos. 

Mas você pode ser sua própria coach. A minha proposta 

é, pegue as ferramentas que este livro lhe oferece e comece a 

afinar esse grandioso instrumento que é você. Você vai ficar 

espantada ao ver as maravilhas que você consegue fazer com 

ele.  

A ideia é lhe ajudar a liberar a sua própria essência e a 

planejar sua vida, de forma que realmente combine com você, 

que lhe faça pular da cama cada manhã, com a certeza de que 

seu destino final é o sucesso. 

Tudo que você precisa é apenas permitir-se, encorajar-se 

e guiar-se para descobrir um domínio até agora desconhecido: 

seu verdadeiro eu. Ao finalizar o processo, emergirá uma nova 

você, com energia, confiança e compromisso renovados, 

pronto para iniciar o próximo capítulo da sua vida.  

Mas, lembre-se, concentre todas suas forças na realização 

do seu plano. Um plano sem ação é apenas tempo perdido. 

Ninguém, exceto você mesma, pode viver a sua vida e 

transformá-la na vida que você quer viver. Se conhecendo 

melhor, tendo o controle da sua vida, você vai se sentir mais 

capaz e confiante para poder conhecer o outro, para liderar 

pessoas e gerir negócios. Mãos à obra! 
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Exercício #1  

Para começar vamos estabelecer um ponto de partida, que 

sirva de comparação durante todo o processo. Para isso 

escolha um caderno no qual você vai desenvolver seu processo 

de coaching. Comece colocando a data de hoje e responda: 

1. Quem é você? 

2. Quem você gostaria de ser no futuro? 

3. Quais são os problemas que lhe impedem de ser quem 

você gostaria de ser no futuro? 
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O processo de coaching 

Como você pode estar imaginando, não existe um roteiro 

rígido do processo de coaching, mas, em linhas básicas, se faz 

uso de diferentes ferramentas que permitem seguir a seguinte 

linha de raciocínio:  

 diagnóstico da situação atual do cliente 

 definição da questão a tratar 

 identificação de habilidades, valores e crenças 

 identificação de hábitos de pensamento e crenças 

limitantes 

 resignificação 

 identificação de recursos disponíveis e necessários 

 construção de um plano de ação 

 definição de estruturas  

 acompanhamento e suporte 
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Metodologia  

A metodologia de coaching baseia-se, fundamentalmente, 

no processo de aprendizagem transformacional de forma 

eminentemente prática, que permite a criação de um sistema 

integral de gestão por competências.  

Para isso, conta com um conjunto de ferramentas básicas, 

orientadas a elaborar um diagnóstico da situação atual do 

cliente e a propor um plano de ação para a consecução dos 

seus objetivos. 

Considerando a competência como a suma de 

conhecimentos, capacidades, atitudes e habilidades, estas 

ferramentas permitem elaborar um diagnóstico do potencial de 

um individuo ou coletivo determinado, no que se refere a suas 

competências, a partir de comportamentos associados a elas. 

Existem inúmeras ferramentas de coaching. Algumas são 

muito populares e são usadas por quase todos os coaches. 

Outras, bem mais específicas, são usadas raramente. Muitas 

outras ferramentas são desenvolvidas a cada dia, por coaches 

nas mais diversas regiões do mundo.  

Geralmente, o desenvolvimento das ferramentas de 

coaching é realizado em torno a uma serie de conhecimentos 

interdisciplinares, englobando temas como teorias de 

organização de empresas, teorias psico pedagógicas, teorias da 

motivação e da emoção, programação neuro lingüística, teoria 

social cognitiva, entre outros.    

Aqui apresento algumas das ferramentas de coaching 

mais frequentemente usadas e que, baseadas nos três pilares do 

coaching: Consciência, Crenças e Comprometimento,  lhe 

permitirão avançar por todo o processo de coaching.  
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Em forma de exercícios, estas ferramentas estão 

organizadas numa sequência lógica que lhe permitirão obter 

um diagnóstico de onde você está, de aonde você quer chegar 

e do potencial que precisa ser desenvolvido.  

Você também poderá identificar habilidades e crenças 

que favorecem e/ou impedem o seu desenvolvimento. Partindo 

dessa base, você poderá traçar ações concretas que lhe 

permitirão alcançar os resultados desejados. 

É importante ressaltar que, para obter os resultados 

extraordinários, prometidos pelo processo de coaching, são 

precisos dedicação, foco e comprometimento. Por isso, defina 

um dia fixo da semana em que você vai dedicar, pelo menos, 

uma hora ao coaching e rotule este horário como SAGRADO. 

Procure um local tranquilo, pegue este livro, caneta e o 

caderno que você escolheu para desenvolver seu processo de 

coaching. Concentre-se. Não permita interrupções. 

Faça apenas um exercício por semana, pois você 

precisará de tempo para refletir e fazer as ideias aflorarem. 

Nesse intervalo, você pode retomar qualquer exercício já 

realizado e anotar novas ideias que possam aparecer. Não 

apague nem descarte nada. Todas e cada uma dessas ideias 

surgiram por algum motivo. Cabe a você interpretar qual a 

importância delas para você. 

Durante o processo de coaching, você vai descobrir 

muitas coisas que não sabia, ou não tinha consciência, sobre 

você mesma. Vai entender seus padrões de comportamento, as 

crenças que a limitam, e principalmente vai descobrir que 

existem uma energia e um potencial enormes adormecidos em 
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seu interior.  

Depois de passar pelo processo de coaching, você vai se 

sentir mais leve, feliz, com certeza de quem você é e de aonde 

quer chegar. Você terá a ferramenta necessária (Plano de ação) 

para concretizar seus sonhos e descobrirá que o caminho, para 

se tornar uma mulher renovada, não precisa ser penoso. 

Também descobrirá que esta caminhada se torna ainda 

mais fácil e rápida quando você tem um(a) parceiro(a) (pode 

ser um coach, uma amiga ou um familiar) para incentivá-la, 

para apoiá-la, para dá-lhe o feedback necessário para o 

desenvolvimento do seu plano de ação, do seu novo plano de 

vida. 

O futuro está em suas mãos. Cabe a você modelá-lo e 

transformá-lo no futuro que sempre sonhou para você. É muito 

mais simples do que você imagina! Vamos lá, passe a página 

para o próximo capítulo da sua vida! 
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Primeira semana: Linha da vida 

A primeira ferramenta que costumo usar no processo de 

coaching é conhecida como Linha da vida. Consiste no 

desenho de uma linha do tempo a partir da qual você pode ver 

a sua trajetória de vida: de onde você veio, onde está 

atualmente e aonde quer chegar.  

Esta ferramenta permite definir prioridades e tomar 

decisões sobre os próximos passos a serem seguidos. Em 

outras palavras, o traçado da linha da vida, permite conhecer e 

aceitar o passado, avaliar o presente, e definir o que queremos 

para o futuro. 

Também permite apreciar a nossa jornada do ponto de 

vista de um expectador mostrando nossos altos e baixos; as 

coisas, pessoas e atividades que nos marcaram; as escolhas que 

fizemos; as atitudes que devemos manter e as que devemos 

evitar.  

Esta é uma excelente ferramenta para definir padrões e 

modelos de escolhas. Isso acaba sendo essencial para clarear a 

visão que temos a respeito da nossa própria vida, com vistas à 

elaboração do plano estratégico, uma vez que permite observar 

as possíveis opções em perspectiva. 

Alguma pessoas usam esta ferramenta para romper, de 

uma forma simbólica com o passado, com as lembranças 

indesejadas. Ao desenharem suas linhas do tempo ficam 

conscientes das suas limitações, das coisas que lhes tiram do 

caminho desejado. O fato de destruir ou queimar as linhas da 

vida desenhadas fazem com que as lembranças indesejadas 

sejam apagados das suas vidas visual e sensorialmente. Esta 
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ação trabalha fortemente no subconsciente e acaba dando-lhes 

coragem para realizarem estas mudanças na vida real. 

 

Exercício #2 

Agora vamos à prática. Trace no seu caderno uma linha 

como a que aparece abaixo. Coloque no lado esquerdo a sua 

data de nascimento e no centro a data atual, e comece a pensar 

em como a sua vida foi fluindo com o passar dos anos.  

 

 

 

 

Lembre-se das coisas, pessoas e atividades que a 

marcaram tanto positiva quanto negativamente, ao tempo em 

que vai se movendo pela linha até a data atual.  

E importante lembrar que o coaching não busca causas e 

possíveis traumas no passado. Assim, faça este exercício 

tentando buscar:  

 momentos em que teve uma ótima performance, com 

vistas a poder repetir no futuro esses bons resultados obtidos.  

 momentos em que os resultados obtidos foram 

diferentes do que foi previsto, com vistas a analisar o quê e 

como foi feito, ou deixou de ser feito, que contribuiu para que 

não se atingissem os objetivos desejados, para evitar repeti-lo. 

Anote os fatos positivos e negativos mais marcantes. 

Quais foram suas escolhas nessas situações? Qual foi a sua 

atitude?  

 

Nascimento Presente Futuro 
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Chegando ao presente, escreva como você se vê hoje, 

quem é você, quais são suas principais virtudes e quais seus 

defeitos. Não seja muito dura com você, simplesmente anote o 

que você gosta e o que não gosta em você, em seu 

comportamento e em suas atitudes. 

Chegou a hora de pensar no futuro: aonde você quer 

chegar? O que você quer ser? Quais são seus sonhos, objetivos 

e metas? 

Como você pode ver, este exercício é bastante trabalhoso 

e requer muita seriedade e concentração. Não se force a fazer 

tudo de uma vez. Deixe sua mente voar. Relaxe, levante, tome 

uma água. Tome todo o tempo que for necessário. 

Quando achar que o exercício está pronto esqueça-se dele 

e continue com sua rotina diária. Mesmo sem você saber, seu 

subconsciente continuará a trabalhar nele. Toda vez que você 

quiser pode retomar o exercício e fazer novas anotações, 

sempre se lembrando de anotar a data do lado de cada nova 

anotação. 
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Segunda semana: Grade de experiências  

Experiência é um termo utilizado com significações 

diversas, mas sempre relacionado com situações de 

aprendizagem. Portanto, podemos dizer que, experiência não 

se resume ao que acontece com você, mas sim se define com o 

que você faz com todo o que lhe acontece e o que aprende com 

isso. Assim, usamos esta ferramenta para lhe ajudar a definir 

quais foram as principais experiências que moldaram você. 

 

Exercício # 3 

Comece datando a folha. Volte ao exercício anterior, olhe 

para a sua linha da vida como um todo e veja se consegue 

detectar algum padrão de comportamento. Como você acha 

que se saiu na sua vida até o momento? Preencha um quadro, 

parecido com o que apresento a seguir, com as principais 

experiências que marcaram a sua vida.  

Reflita e anote o que você faria diferente, o que repetiria e 

o que não faria de novo. 

 

Experiência O que 

você 

aprendeu? 

O que 

faria 

diferente? 

O que 

repetiria? 

O que 

não faria 

de novo? 
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Terceira semana: Grade de Insatisfação 

Somos humanas e, como tal, estamos sempre insatisfeitas 

com alguma coisa. Mesmo quando somos invejadas, ou 

quando todos pensam que nossa vida é um mar de rosas (e 

muitas vezes é, mesmo que a gente não o saiba ou não o 

reconheça) queremos mais. Outras vezes, mudanças (positivas 

ou negativas) em nossas vidas nos fazem sentir que falta algo.  

Seja pelo motivo que for, sempre sentimos que podemos 

ter algo mais ou ser ainda melhores, e é isso que nos faz 

crescer e procurar o melhor de nós mesmas. 

A grade de insatisfação permite representar graficamente 

o tipo de equilíbrio que existe entre as diferentes áreas da sua 

vida, elucidando possíveis tensões e/ou questões que poderiam 

ser melhor tratadas; mostrando, ao mesmo tempo, as diferentes 

possibilidades que existem. 

 

Exercício #4 

Utilize esta ferramenta para refletir sobre as principais 

áreas da sua vida pessoal e profissional, e descubra o seu grau 

de satisfação em cada uma delas.  

Pegue seu caderno e comece desenhando tabelas como as 

que apresento a seguir. Usando a escala de 1 a 10, sendo 1 

pouco satisfeita e 10 totalmente satisfeita, dê uma nota para 

cada uma dessas áreas. Suporte cada uma dessas notas 

anotando o que faz você dar essa avaliação. 

Quando falo de satisfação me refiro a sua percepção, a 

sua opinião pessoal com respeito a sua vida. Por exemplo, 

você pode ganhar um milhão por mês, mas dar nota 5 a sua 

satisfação com o salário, pois você tem certeza de que merece 
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ganhar mais. Ou tal vez você tenha dezenas de amigas e um 

casamento perfeito, mas, mesmo assim, sua satisfação com os 

relacionamento ser nota 6 porque você acha que devia dedicar-

lhes mais tempo.  

VIDA PESSOAL 

ÁREA ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

GRAU DE 

SATISFAÇÃO 

Ambiente físico 

   

Desenvolvimento 

pessoal 

   

Saúde 

   

Dinheiro 

   

Relacionamentos 

   

Lazer 
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VIDA PROFISSIONAL 

ÁREA ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

GRAU DE 

SATISFAÇÃO 

Ambiente de 

trabalho 

   

Carreira 

   

Aproveitamento 

do tempo 

   

Salário 

   

Relacionamentos 

   

Responsabilidades 
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Quarta semana: Tirando proveito da insatisfação  

Use este exercício para identificar o que e como você está 

fazendo. Use a sua insatisfação para descobrir o que você 

realmente quer. Que nota você gostaria de alcançar em cada 

uma dessas áreas? Que pequenas mudanças você poderia 

realizar em alguma dessas áreas que implicasse em um salto 

em seu grau de satisfação?  

 

Exercício #5 

Pegue seu caderno, desenhe duas tabelas como as que 

apresento a seguir e anote tudo. Não se esqueça de datar a 

folha. 

Vá devagar. Não queira fazer grandes mudanças de uma 

só vez. Pense em pequenas mudanças, pequenos passos fáceis 

de realizar, mas que no final podem fazer uma grande 

diferença na sua vida. 
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VIDA PESSOAL 

ÁREA  GRAU DE 

SATISFAÇÃO 

DESEJADO 

MUDANÇAS 

POSSIVEIS 

Ambiente físico 
  

Desenvolvimento 

pessoal 

 

Saúde 
 

Dinheiro 
 

Relacionamentos 
 

Lazer 
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VIDA PROFISSIONAL 

AREA GRAU DE 

SATISFAÇAO 

DESEJADO 

MUDANÇAS 

POSSIVEIS 

Ambiente de 

trabalho 

  

Carreira 
 

Aproveitamento 

do tempo 

 

Salário 
 

Relacionamentos 
 

Responsabilidades 
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Quinta semana: Quem é você?  

Esta ferramenta permite definir o que você realmente 

quer na sua vida, aonde você quer chegar, fazendo você ganhar 

foco, dando claridade as suas ideias e potencializando a 

determinação.  

 

Exercício #6 

Comece escrevendo, no seu caderno, em poucas linhas 

quem é você? Evite colocar dados pessoais, como idade, onde 

mora, o que faz para viver. Também não coloque suas 

responsabilidades ou experiências passadas. O objetivo aqui é 

saber quem é você realmente, deixar falar sua voz interior. 

Escreva simplesmente o que você ama, as coisas que lhe 

deixam especialmente fascinado, mesma que você pouco saiba 

sobre elas. Escreva seus interesses, o que gosta de fazer, o que 

gostaria de ter estudado, quem você queria ser quando 

crescesse. 

Não tenha pressa. Não se censure. Escreva tudo que lhe 

vier à cabeça, mesmo aquilo que possa lhe parecer ridículo ou 

inatingível. 

Releia seu texto, compare-o com o texto que você 

escreveu como ponto de partida, no Exercício #1 e responda: a 

vida que você está vivendo é congruente com o seu verdadeiro 

eu? Quais são os principais pontos de convergência? Quais as 

maiores incongruências? 

Agora pare um pouco, relaxe e se visualize como a 

pessoa mais feliz do mundo. Imagine que para você tudo é 

possível. Como é o seu dia? Descreva, com a maior quantidade 
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de detalhes possíveis, como se desenvolve seu dia ideal, desde 

a hora de acordar até a hora de ir dormir. Onde você está? O 

que está fazendo? Com quem está conversando?  

Pode parecer brincadeira de criança, mas este exercício é 

de grande importância porque lhe permite esclarecer quais são 

as coisas fundamentais para sua total realização pessoal.  

Para isso, releia a descrição do seu dia ideal e categorize, 

no quadro abaixo, as coisas sem as quais você não pode ser 

feliz, as coisas que você gostaria que fizessem parte da sua 

vida e as que seriam um plus na sua vida. 

 

Imprescindíveis Necessárias Desejáveis 

   

 

Agora vamos voltar ao presente. Quais desses elementos 

você já tem? Quais você pode obter com relativa facilidade? 

O que já tem O que pode obter com 

relativa facilidade 

  

 

Olhando sua vida atual e sua vida ideal, foi fácil definir o 

que você já tem e o que está faltando para você se sentir 

totalmente realizada. Você tem mais consciência de onde está 
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hoje e de aonde quer chegar. Está na hora de começar a pensar 

como chegar lá.  

Observe os elementos que estão faltando para que sua 

vida esteja no seu padrão de ideal e anote: o que impede você 

de obtê-los? Quais são os obstáculos que o separam desses 

elementos? Do que você precisa? 
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Sexta semana: Estabelecendo objetivos e metas 

Nessa altura, já deve ser bem simples para você descrever 

com rapidez e facilidade o que você quer da sua vida, então já 

está pronta para pensar nas suas metas. Partiremos do 

pressuposto de que uma meta é um objetivo com data marcada.  

Para ter garantia de sucesso suas metas têm que ser 

claras, específicas e declaradas por escrito. Também é muito 

importante que sejam mensuraveis, de forma que você seja 

capaz de saber se as alcançou ou não. 

Não tenha medo de estabelecer metas ambiciosas. Sua 

meta precisa ser suficientemente desafiadora a ponto de 

mantê-la motivada e disposta a superar todos os obstáculos que 

poderá encontrar no seu caminho. 

Você tem um potencial muito maior do que você imagina 

e, com certeza, será capaz de alcançar qualquer meta que se 

propor conseguir. Você só precisa ter clareza de aonde quer 

chegar e definir a melhor maneira de conseguí-lo.  

 

Exercício #7 

A partir de este exercício, você vai a começar a planejar 

como alcançar, da forma mais rápida e prazerosa possível, a 

vida que você deseja. Para isso reveja o exercício anterior e 

defina até 10 objetivos que vão lhe garantir alcançar a vida que 

você desenhou para você.  

O que você gostaria de conseguir nos próximos 10 anos 

para garantir a vida que você merece? Enumere os principais 

objetivos que você gostaria de ver realizados nos próximos 10 

anos. Seus objetivos podem não ser muito realistas e até 

parecerem fantasiosos no momento. Não se preocupe com 
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isso. Não escreva os objetivos que você acha que conseguiria 

atingir e sim os objetivos cujos resultados lhe garantirão 

chegar a ter a vida que você merece. Apenas preste atenção 

para que seus objetivos expressem o que você quer atingir e 

não o que você quer evitar. 

 

Sétima semana: Trabalhando suas crenças 

As crenças são pressuposições e podem funcionar como 

pontes ou como chancelas, no caminho em direção a nossos 

objetivos. São, geralmente, formuladas em voz passiva e 

representam uma generalização que não é verdadeira.  

Por exemplo, observe a seguinte crença negativa: 

“Trabalhar é chato.” Podemos perguntar: Você conhece todos 

os tipos de trabalho? Que tipo de trabalho é chato? Para quem 

é chato?  

As nossas crenças começam a se estruturar na primeira 

infância até cerca dos 7 anos. Experiências posteriores vão 

modificando-as ao longo de nossas vidas. As crenças podem 

ser resultado da experiência própria ou podem ser herdadas do 

nosso ambiente - família, amigos, sociedade – que 

permanentemente nos transmitem, direta ou indiretamente, 

mensagens nos dizendo o que devemos pensar sobre trabalho, 

dinheiro, amizade, amor, sucesso, e todo o resto.  

As nossas crenças, ao limitarem nossas ações, criam a 

nossa realidade. Isto faz com que, frequentemente, seja 

necessário eliciar e mudar crenças limitantes para crenças 

fortalecedoras, com vistas a alcançar níveis mais elevados de 

desempenho. 
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Até o mais bem sucedido e autoconfiante dos homens tem 

crenças limitantes e você, como eu, com certeza tem algumas, 

mesmo que escondidas no mais profundo do seu ser.  

 

Exercício #8 

Assim, faça uma rápida introspecção e escreva, no seu 

caderno, até cinco crenças que você saiba estão limitando 

você. Podem ser coisas simples como por exemplo “não 

consigo ser disciplinada” ou “sempre erro nessa parte”. 

Agora olhe cada uma delas e pense: elas são o reflexo da 

realidade? Se você, por exemplo, acredita que não consegue 

ser disciplinada, pense: você não consegue ser disciplinada ou 

o que acontece é que realmente nunca tentou? Ou tal vez você 

não queira ser disciplinada.  

Com certeza, você verá que suas crenças não são uma 

verdade absoluta. Tal vez, algumas vezes, elas se manifestem 

na sua vida, mas certamente são só um ponto de vista. Você 

pode e deve reformular suas crenças limitantes, de modo a 

evitar que continuem sendo um obstáculo ao seu 

desenvolvimento pessoal.  

Por exemplo, a crença limitante: “Trabalhar é chato.” 

pode ser reformulada e transformada em uma crença 

fortalecedora, como por exemplo: “Eu posso achar um 

trabalho interessante para mim” 

A seguir, pegue cada uma das crenças limitantes, que 

escreveu anteriormente, e transforme-as em frases 

motivadoras. Você pode fazer isso se baseando em 

experiências positivas que já teve anteriormente ou 
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simplesmente eliminando as generalizações e as palavras 

limitantes dessas frases. 

Por exemplo, você pode transformar a crença limitante 

“não consigo ser disciplinada” em “foram impressionantes os 

resultados que obtive quando comecei a dedicar uma hora por 

dia a esse assunto” ou “não estou sendo disciplinada com tal 

assunto” 

Outra técnica, muito efetiva, para trabalhar essas crenças 

limitantes é a que mostra como as crenças mudam no tempo. A 

importância desta ferramenta está em que mostra que nossas 

crenças não são verdades absolutas, pois vão mudando 

segundo o ambiente, as necessidades, as novas experiências.  

Por exemplo, você lembra quando tinha cinco anos, a 

partir de qual idade uma pessoa era um velho para você? E 

quando você era adolescente? E hoje, para você, a partir de 

qual idade se começa a ficar velho? A faixa etária do que são 

os velhos mudou muito dependendo da sua idade, não é 

mesmo? 

Então o que para você hoje é uma certeza pode ser que 

não seja uma verdade absoluta, e sim uma pressuposição que 

você fez a respeito de alguma coisa. E geralmente é! 

Nada é verdade até que seja comprovado. Por exemplo, 

você pode dizer que você não consegue correr a maratona de 

São Silvestre. Como você sabe que não consegue? Você já 

tentou? E se tentou e não conseguiu, você estava preparada 

física e psicologicamente? Tinha treinado duro como o resto 

dos participantes que concluíram a prova?  

Caso suas respostas a estas perguntas sejam negativas, o 
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que você pode afirmar é que até agora nunca correu a 

maratona de São Silvestre, ou que até agora não está preparada 

para correr a maratona de São Silvestre. 

Então volte ao exercício QUEM É VOCÊ e veja se, 

quando você escreveu os elementos que estão faltando para 

que sua vida esteja no seu padrão de ideal, enumerou apenas 

obstáculos reais ou se incluiu alguma crença limitante. 

Caso tenha incluído alguma crença limitante reformule-a 

e transforme-a em uma crença fortalecedora, como mostrado 

anteriormente. 

Você é muito mais capaz do que você imagina. Mantenha 

sempre o pensamento positivo, pois todas as coisas da vida 

têm seus aspectos positivos e seus aspectos negativos. 

Nenhuma coisa é intrinsecamente boa ou ruim, positiva ou 

negativa. As coisas adquirem o valor positivo ou negativo que 

nos lhes auferimos, de acordo a como as representamos para 

nos mesmos, de acordo com nossos valores, princípios e 

crenças.  

Desafortunadamente, por causa do impacto que 

produzem, tendemos a exacerbar os aspectos negativos, 

minimizando os positivos, o que nos leva a estados emocionais 

paralisantes como tristeza, raiva, depressão, ressentimentos, 

magoas, rancor. 

Nesses estados, ficamos incapacitados de tomar decisões 

objetivas, de fazer as escolhas certas, e entramos num circulo 

vicioso de eventos indesejados, pois o nosso comportamento é 

determinado pelo estado em que estamos.  
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O pulo do gato aqui é aprender a policiar a nós mesmas, a 

descobrir quando estamos em estados negativos e, 

deliberadamente, conduzir o nosso pensamento para os 

possíveis aspectos positivos da situação em questão. Tendo o 

controle do nosso estado, temos o controle do nosso 

comportamento. 

Como já vimos no capítulo anterior, os nossos estados 

também são afetados por nossa fisiologia, isto é, nossa 

respiração, nossa postura, estado de tensão ou relaxamento, 

etc. O modo como percebemos e representamos as coisas é 

resultado tanto da nossa representação interna, quanto da nossa 

fisiologia. Portanto, toda mudança em nossa fisiologia 

automaticamente afetará o nosso estado e por transição, o 

nosso comportamento.  

Assim, quando você se descobrir num estado negativo, 

reaja. Provoque uma mudança de estado, seja mudando seus 

pensamentos, sua fisiologia, ou ambos. Por exemplo, para 

mudar seus pensamentos, pegue uma fola de papel e comece a 

enumerar todos os aspectos positivos, tanto da situação quanto 

do seu desempenho brilhante em situações desafiadoras, que 

vierem a sua mente. Você verá como começa a ver a situação 

de uma forma diferente, menos difícil. Ficara cheia de recursos 

internos para fazer frente a situação. 

Você também pode mudar sua fisiologia de formas bem 

simples: você pode cantar, dançar, observar imagens 

engraçadas. Ou pode utilizar técnicas de respiração e 

relaxamento, ou praticar alguma atividade física. Você pode 

escolher o que melhor se adapta a você.   
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Com prática e esforço, você poderá converter a mudança 

de estado num reflexo incondicionado, num hábito, 

conseguindo assim ter o controle do seu comportamento. 
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Oitava semana: Plano de ação 

Neste momento, você já sabe especificamente o que quer, 

e tem certeza de que consegue chegar lá. Agora você só 

precisa definir como. Para isso, você deve traçar um plano de 

ação onde estabeleça as ações que será necessário realizar, 

para preencher a lacuna que existe entre onde você está e onde 

você quer chegar.  

Nesse plano de ação, você deve definir as prioridades, as 

estratégias, o passo a passo, os prazos, os recursos necessários 

e as formas de acompanhamento do processo que lhe ajudarão 

a transformar seus sonhos em realidade.  

O objetivo de traçar esse plano não é apenas garantir que 

você alcance seu objetivo, mas fazer com que você chegue até 

ele pela rota mais rápida, direta e personalizada. É estabelecer 

uma estratégia que lhe permita começar a desfrutar algumas 

das recompensas do seu objetivo agora mesmo. 

 

Exercício #9 

Para começar a traçar seu plano de ação, volte ao 

Exercício #7 e reveja seus objetivos de 10 anos. Tal vez você 

tenha a impressão de que uma vida é pouco tempo para poder 

alcançar todos esses objetivos. Mas calma. Há muito mais 

espaço na sua vida do que você pensa, é simplesmente questão 

de usar o tempo de maneira efetiva, e isso significa 

planejamento.  

A forma mais simples de encaixar mais de um grande 

interesse na sua vida é se concentrar em um por vez e depois ir 

encaixando os outros, um de cada vez, sequencialmente.  
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O único cuidado que você deve tomar com esse tipo de 

planejamento, é que você pode ficar adiando, querendo ou não, 

algum objetivo importante. Então uma boa forma de precaução 

é ordenar seus objetivos em ordem importância para você, e 

depois ir do mais importante para a menos.  

Algumas pessoas se sentem melhor quando trabalham 

com mais de um objetivo simultaneamente, definindo blocos 

de tempo para perseguir diferentes objetivos. Nesse caso uma 

boa estratégia é combinar dois ou três objetivos em um.  

O mais recomendável, se esta for sua primeira incursão 

no planejamento pessoal, é que você escolha para o processo 

de coaching apenas uma meta de dez anos por vez, mas, caso 

já possua experiência de planejamento estratégico ou possua a 

supervisão de um coach, você pode passar pelo processo de 

coaching trabalhando com várias metas em paralelo. 

Assim, sente-se com uma caneta e um papel em um lugar 

silencioso, onde você possa sonhar acordada e sem distração, 

escolha um de seus objetivos e escreva-o. Estabeleça um prazo 

para realizá-lo. Esta será sua meta e a partir de agora 

começaremos a estabelecer o plano de ação para atingi-la.  

Olhe para sua meta e pense: Quais problemas lhe 

impedem de consegui-la? Escreva todas as ideias que surgirem 

na sua cabeça. Não julgue nada, não importa o quão forçadas, 

fantasiosas ou banais essas ideias possam parecer.  

A seguir, reveja cada um desses problemas e defina se 

são realmente problemas ou se são crenças. Em seguida, 

transcreva esses problemas no estilo: “Até agora não consegui 

meu objetivo porque não tenho X” e imediatamente para cada 
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uma dessas frases pense: como posso conseguir meu objetivo 

sem X? Novamente escreva todas as ideias que surgirem na 

sua cabeça, sem julgamentos. 

Em alguns casos vai ser impossível conseguir seu 

objetivo sem X. Nesses casos pense e escreva: como posso 

conseguir X? 

É muito importante que você não edite nem julgue as suas 

ideias, pois isso poderia inibir a sua imaginação, fazendo com 

que se percam boas ideias. Concentre-se e tome-se o tempo 

que for necessário; continue explorando suas ideias até a 

exaustão. Você também pode reunir um grupo de pessoas para 

debater as ideias com você. 

Agora reveja cada ideia e pense: o que você pode tirar de 

útil de cada uma delas? A seguir, partindo dessas ideias 

estabeleça quais são as metas intermediárias que você precisa 

atingir em 5 anos, para estar no caminho de conseguir alcançar 

sua meta de 10 anos. 

Feito isso, a partir dessas metas de 5 anos, estabeleça 

metas intermediárias que você precisa atingir em 2 anos, para 

estar no caminho das metas de 5 anos. 

Para concluir, escreva quais são as metas que você 

precisa atingir no próximo ano, para estar no caminho das 

metas de 2 anos. 

A seguir, pegue cada uma das metas de um ano e divida 

cada uma em pequenos passos necessários para sua realização, 

coisas tão pequenas e manejáveis que você possa começar a 

fazer agora. 
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É fundamental que esses passos sejam tarefas fáceis de 

realizar, pois a sua simplicidade fará com que você se sinta 

motivada e comece a sua trajetória, ao invés de paralisá-la 

como uma grande meta faria. Lembre-se que, grandes 

realizações são feitas de pequenas e sólidas ações.  

Agora pense: Do que você precisa? Quem você precisa 

falar para conseguir realizar essas ações? Quem você conhece 

que possa lhe ajudar? Tenha certeza de que sua rede de amigos 

e contatos pode lhe ajudar de diversas maneiras. As 

habilidades das pessoas de sua rede de amigos ajudam você a 

poupar energia e dinheiro. 

Quando você está trabalhando no planejamento de um 

objetivo de longo prazo, é especialmente importante também 

alocar tempo para aquelas coisas que você faz de vez em 

quando, só pra se divertir.  

É claro que seu tempo é precioso, mas parte dele pode ser 

usada para fazer qualquer coisa que você tenha descoberto que 

necessita na vida, mesmo que você não possa tornar isso 

prioridade no momento. Isto porque todos precisamos de um 

tempo só para nós, e esses momentos resultam ser deliciosos 

lembretes de que a vida não é mesquinha e você tem o direito 

de ter tudo que ama. 

Uma vez que você tenha estabelecido as ações a serem 

realizadas para atingir as metas de um ano, é hora de colocar 

prazos nessas ações. Feito isso você deve integrar essas ações 

a sua lista de tarefas diárias. 
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Exercício #10 

Caso você não tenha costume de criar listas de tarefas 

diárias agora é de começar a criar esse hábito. Para isso siga o 

procedimento abaixo: 

1. Faça uma lista de tarefas por fazer. 

2. Divida cada tarefa em componentes administráveis. 

3. Insira as ações a serem realizadas para atingir as metas 

de um ano. 

4. Defina as tarefas que você tem que  fazer e as que pode 

delegar. Distribua-as imediatamente. 

5. Anote as tarefas administráveis, que tem prazo 

especifico, no dia em que devem ser realizadas. 

6. Anote as tarefas administráveis fixas e/ou repetitivas, no 

dia em que devem ser realizadas. 

7. Organize as outras tarefas administráveis por ordem de 

prioridade. 

8. Compile uma lista de dez dessas tarefas administráveis 

para serem realizadas a cada dia. 

9. Monitore a lista diariamente. 

10. Gerencie a mutabilidade do dia, inserindo qualquer 

tarefa incompleta na lista do dia seguinte 

Depois e só partir para a ação. Mantenha o foco na sua 

meta. Sempre pergunte-se no inicio do dia: o que farei hoje 

para atingir a minha meta? E no final do dia: o que fiz hoje 

para atingir a minha meta? 

Estabeleça pontos de controle que lhe permitam 

acompanhar sua evolução em direção a sua meta. Sempre que 

alcançar cada um desses pontos comemore. Você merece! 
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Quando você sentir que está pronta, comece o processo 

de planejamento com suas outras metas. Não pare até 

conseguir a vida que sonhou para você. Comprometa-se a 

correr atrás dos seus sonhos. É normal que você sinta medo. 

Tal vez até chegue a pensar em desistir, mas não desanime. 

Lembre-se de que não há nada no mundo que valha a pena ser 

feito, que não assuste. 

Vá em frente, você consegue!  
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Dicas práticas para se tornar ainda mais poderosa 

Habilidades tipicamente femininas como saber ouvir, 

colaborar, motivar e ver o lado humano dos outros, são muito 

úteis no mundo empresarial, mas em excesso nos impedem de 

entender que o ambiente de trabalho é um jogo, com suas 

regras e limites, vencedores e perdedores.  

É um jogo e você precisa ganhá-lo, sem chamar negativamente 

a atenção. Você tem que estar alerta para as regras (que 

mudam de empresa para empresa) e desenvolver estratégias 

que façam essas regras trabalhar a seu favor. Saiba que haverá 

momentos em que será preciso quebrar as regras para obter os 

resultados desejados. Aprenda a conviver com isso. 

Jogue dentro dos limites, mas permita-se correr alguns riscos. 

Não faça apenas o que se espera de você. Seja proativa, 

assuma maiores responsabilidades, tome decisões 

independentes. Jogue com inteligência, não com segurança. 

Mas evite assumir responsabilidades excessivas. Trabalhar 

sem pausas e durante o horário do almoço não alavancará sua 

carreira. Muito pelo contrário. Se você trabalhar sem parar, 

parecendo sobrecarregada e aflita, causará a impressão de 

nervosismo e ineficiência.  

Se você estiver ocupada demais em “fazer” não terá condições 

de oferecer a visão, a orientação, o suporte técnico, nem a 

experiência que constituem as características de uma liderança 

verdadeira. 

Deixe de ser 

uma menina. 

Cresça e 

assuma seu 

papel de líder! 
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Aprenda a delegar e evite realizar você mesma as tarefas dos 

seus colegas e/ou subordinados, pois isso é altamente 

prejudicial para sua autoridade e credibilidade.  

Não confunda ajudar com ser usada. Lembre que as 

promoções são dadas a quem apresenta o trabalho pronto, e 

não necessariamente a quem o executa. Entenda que não é 

apenas de trabalho duro que se faz uma carreira.  

É aí que está um dos segredos mais bem guardados do mundo 

dos negócios: as pessoas não são contratadas nem promovidas 

apenas pelo fato de trabalhar demais. A política dos negócios é 

a política dos relacionamentos e a compreensão da importância 

da troca de favores implícita nessas relações. As carreiras são 

favorecidas ou destruídas, no ambiente de trabalho, por causa 

dos relacionamentos. É fundamental ter uma rede de 

relacionamentos robusta. Por isso, permita-se “desperdiçar” 

alguns minutos cultivando relacionamentos, que no futuro 

reverterão em seu favor, sem achar que isso é tirar vantagens 

dos colegas. 

Não subestime o valor de troca de pequenos gestos, tais como 

disser palavras de apoio durante uma reunião, fazer elogios em 

público, ouvir com atenção ou passar informações de interesse 

geral. São gestos corriqueiros que se transformam em bens 

valiosos no ambiente de trabalho. 

Peça permissão para usar o nome de um colega quando 

precisar ter acesso a determinada pessoa. Solicite referências. 

Peça para ser apresentada e apresente pessoas que tenham os 

mesmos interesses ou necessidades.  
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Defenda-se quando alguém quiser delegar a você tarefas que 

não são suas. Diga apenas, em tom natural, sem se justificar 

“Olhe, eu adoraria ajudá-lo nisso, só que estou completamente 

atolada de trabalho”.  

Rejeite o sentimento de culpa por dizer “não”. Diga para você 

mesma: “tenho o direito de atender primeiro às minhas 

necessidades”. 

Evite ser ingênua, vendo apenas o lado bom das pessoas. 

Confie em seus instintos. Cultive o hábito de se perguntar por 

que as pessoas estão agindo de determinada maneira. Se 

alguma coisa não fizer sentido, para você, exija uma 

explicação.  

Dinheiro é poder, e poder é uma questão que as mulheres 

tendemos a interpretar mal e a evitar. Geralmente temos a 

crença de que merecemos menos do que realmente nos é 

devido. Se você acha que está ganhando pouco, faça uma 

pesquisa dos níveis salariais relativos a seu cargo e peça 

aumento. 

Peça! Se você não pedir, não receberá o que deseja. Planeje 

antecipadamente suas reivindicações, pense no que quer e os 

motivos disso.  

Escolha o momento certo para pedir o que você quer e merece. 

Peça direta e objetivamente e, a cada pedido, apresente duas 

ou três razões para ser atendida. 

Fuja dos tolos e evite que lhe tomem mais tempo do que o 

necessário. Não assuma a culpa por eles e não justifique seu 

comportamento. 
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Quando você for culpada por cometer erros que não foram 

seus não hesite em apontar o verdadeiro culpado. Experimente 

dizer: “Compreendo que você esteja tão aborrecido por causa 

disso. Por que não falamos com XXX para descobrirmos o que 

aconteceu?” 

Arrisque-se a dar sua opinião nas reuniões de trabalho. 

Defenda seus pontos de vista. Aprenda a discordar sem ser 

desagradável. Escute e analise o que os outros têm a dizer e 

depois emita sua opinião, sempre embasada em dois ou três 

bons argumentos. 

Nunca pressuponha que sabe o que os outros querem e/ou 

precisam. Descubra as necessidades e expectativas das pessoas 

com que se relaciona para poder agregar valor. Preocupe-se 

mais em fazer a coisa certa, do que em fazer certo as coisas. 

A tomada de decisões com a participação de todos os membros 

de uma equipe é positiva, mas a incapacidade de agir sem a 

opinião e a aprovação dos outros não é. Seja capaz de tomar 

decisões rápidas e efetivas. 

Ser estimada é um fator fundamental para o sucesso, mas é 

necessário saber equilibrar o desejo de ser querida e a 

necessidade de ser respeitada. Mostre para as pessoas que é 

difícil para você tomar determinada decisão, mas que é a coisa 

certa a se fazer. Alguns vão se aborrecer com você, mas 

geralmente o que querem é lhe convencer a fazer a sua 

vontade. Não caia nessa armadilha! 

Se não entender alguma coisa, pergunte, sem medo de parecer 

tola ou ignorante. Fazer uma pergunta oportuna, para assegurar 
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a compreensão do que está sendo dito, é muito mais um sinal 

de confiança do que de ignorância. 

Aprenda a descrever uma situação de maneira favorável. Dizer 

a verdade não significa colocar-se sob uma perspectiva 

negativa. A verdade requer apenas uma descrição honesta e 

objetiva dos fatos, sem culpa nem autopunição. Assegure-se de 

que suas palavras não poderão ser usadas fora do contexto. 

Tenha uma perspectiva favorável dos fatos. Contraponha um 

aspecto positivo a cada ponto negativo.  

Você não precisa esconder sua vida pessoal, mas evite falar 

demais sobre ela. Quando um problema pessoal influenciar seu 

trabalho, seja honesta, mas também seja breve. Basta dizer: 

“Estou atravessando uma crise pessoal muito dura, mas vou 

me esforçar para que isso não prejudique meu trabalho”. 

Não flerte abertamente com seus colegas. Olhares 

prolongados, murmúrios e risos sem propósito não devem 

fazer parte do ambiente de trabalho. Caso esteja realmente 

namorando um colega, seja discreta. 

Quando for vítima de alguém briguento, não se intimide nem 

devolva a agressão. Apenas explique como se sente. Isso 

mostra que você não tolerará ataques de raiva e dá a chance à 

pessoa de mudar seu comportamento.  

Seu escritório ou sua mesa de trabalho são um reflexo da sua 

personalidade e daquilo que é importante para você, mas não 

exagere. Infelizmente, ênfase em sua feminilidade, num 

ambiente predominantemente masculino, reduz sua 

credibilidade. 
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Não costumamos atribuir poder nem importância às pessoas 

que alimentam os outros. Por isso, não alimente seus colegas 

de trabalho, a menos que essa atitude seja uma estratégia 

consciente para alcançar algum objetivo. 

O aperto de mão é uma das primeiras impressões que 

passamos quando conhecemos alguém. Um aperto de mão 

franco, um breve cumprimento e um olhar firme causarão um 

ótimo efeito. 

Sem estabilidade financeira, é provável que você tome atitudes 

e decisões contrárias a seus interesses profissionais. Por isso 

eduque-se financeiramente, adote o hábito de poupar e 

estabeleça um plano de aposentadoria. 

Administre as expectativas das pessoas a seu respeito. 

Demonstre sempre a disposição de se esforçar um pouco mais, 

no entanto não tenha medo de apontar tarefas e prazos que 

fogem a realidade. 

Evite ver seu chefe como uma figura paterna pois, a reação 

infantil de esperar o melhor ou pior dessa figura paterna, pode 

impedir o estabelecimento de uma relação objetiva e 

independente com o chefe ou com qualquer outro superior. 

Seja menos suscetível às emoções e concentre-se naquilo que 

as figuras masculinas dizem, e não na maneira como dizem. 

Com essa atitude, você se tornará capaz de ouvir com 

objetividade e responder de forma adequada. 

Expanda conscientemente suas possibilidades, evitando a 

tendência de desconsiderar as escolhas menos convencionais. 

Ignore os pessimistas. 
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Aproveite as reuniões como uma oportunidade de demonstrar 

suas habilidades e seus conhecimentos. Peça para ser 

convidada a reuniões onde possa encontrar a alta direção da 

empresa. 

Não desista cedo demais dos seus objetivos. Mesmo que as 

circunstâncias a impeçam de realizar de imediato seus maiores 

objetivos profissionais, você deve permanecer envolvida e 

atualizada em relação a sua área de interesse.  

Não faça do trabalho a única razão da sua vida. Cultive 

hobbies e interesses fora da empresa. 

Evite a tendência a pedir desculpas sem necessidade. 

Repita para si mesma, várias vezes, durante o dia: “Eu tenho 

direito de atender também as minhas necessidades”. 
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fundadora e principal executiva do Instituto 

de Desenvolvimento Educacional, instituição 

de excelência em Desenvolvimento Humano, 

provedor líder de treinamentos baseados em pensamento prático. 

Autora do livro “Coaching na prática”, um guia prático de Coaching e 

criadora do SAPIENS, metodologia gráfica de Coaching, é especialista 

em Coaching de executivos, Liderança, Estratégia e Planejamento de 

Carreira. 

Mestre em Ciências Sociais pela UFBA/UESC, é formada em Sociologia 

pela Universidade de Habana. Tem Certificação Internacional em 

Coaching, pela Internacional Coaching Community; é Certificada em 

Gestão de Projetos, pela Impacta, e Planejadora Financeira Pessoal, pela 

Boston University, Certificada pelo Board of Standards Inc. 

Atuou como Assessora de P&D e Relações com Investidores do Centro 

de Pesquisas em TI – CEPEDI. Co-fundou e geriu a Incubadora de 

Empresas INETI, contribuindo para a criação e desenvolvimento de mais 

de uma dúzia de empresas, o que lhe permitiu criar ferramentas e técnicas 

de Tomada de Decisão, Criatividade e Solução de Problemas, de 

comprovada eficácia.  

Atualmente é palestrante, instrutora e Coach de executivos de grandes 

empresas. 
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Sobre o movimento Poder Rosa 
 

O Movimento Poder Rosa é feito por e para mulheres 

que fazem acontecer. Partindo do principio de que 

para que as mulheres possam ir mais longe não basta 

saber, é preciso acreditar, reunimos mulheres 

inteligentes, renomadas e que tem muito a acrescentar, para mostrar 

através do exemplo do que as mulheres somos capazes.  

Tendo como seu principal pilar a educação, o Movimento Poder Rosa 

produz textos e conteúdo para que as mulheres saibam como aplicar essas 

ideias para criarem a vida que sonham e merecem ter. 

Acreditamos no poder da rede.  

Queremos mostrar que é possível.  

Mais do que isso, queremos mudar o mundo, uma mulher de cada vez. 

Junte-se a nós e liberte a mulher poderosa que existe em você!  

Curta nossa página: www.facebook.com/movimentopoderrosa 

 

http://www.facebook.com/movimentopoderrosa

