


Olá!

Parabéns e obrigada por baixar os 7
Comportamentos que podem comprometer
a sua carreira.

 Você já se perguntou o que eu preciso
mudar para ter melhores oportunidades de
crescimento?

 Você já se pegou desejando se destacar, ser
reconhecido?

 Você já se sentiu perdido e não sabia por
onde começar?

Se a sua resposta foi sim para qualquer
uma dessas perguntas, você não está
sozinho, cerca de 70% dos profissionais
desejam a mesma coisa. Mas eu tenho
uma boa notícia: isso tem solução!
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O mercado de trabalho hoje exige profissionais 
que agreguem valor, que tenha acabativa e que 

façam a diferença. Para isso é necessário 
desenvolver e fortalecer várias competências 
que o ajudarão a assumir novos papeis dentro 

das empresas. 



Olá! Eu me chamo Eliana Arruda e sou
coach de carreira. Desenvolvo
profissionais para que conquistem
suas metas e alavanquem seus
resultados por meio do coaching. O
processo atua diretamente no
desenvolvimento pessoal e no alcance
da alta performance.

Trabalhei durante 20 anos como
executiva de Gestão de Pessoas e de
Mudanças, em grandes Organizações,
onde adquiri uma experiência ímpar
que hoje compartilho através de
processos personalizados, palestras e
Workshops.

Sobre o Autor
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Ser um profissional de destaque
hoje em dia é uma tarefa mais
complexa do que pode parecer.
Antes era preciso conhecer
somente os processos burocráticos,
mas hoje é fundamental ter uma
formação técnica consistente,
dominar a linguagem dos negócios,
pensar adiante e ser pró-ativo.

Com isso o estereótipo do
profissional mudou bastante. A
necessidade de atuar
estrategicamente modificou o perfil
do profissional desejado pelo
mundo corporativo.
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É fundamental que você procure estar
preparado para o mercado de trabalho, a
qualquer momento da sua vida,
independentemente do fato de estar ou não
empregado. A história do mercado de
trabalho atual tem mostrado que
independentemente do cargo que você
exerça, você deve estar sempre pronto para
mudanças que poderão surgir e mudar
totalmente o rumo da sua carreira.

As empresas não são eternas e nem os seus
empregos. Não se engane, não existem mais
quaisquer garantias de emprego por parte
das empresas, trazendo aos profissionais
empregados o custo de manter o seu
emprego. Se para aqueles que estão
empregados manter a sua empregabilidade
não é uma tarefa fácil, para aqueles que
estão ingressando no mercado de trabalho
atual, as dificuldades serão ainda maiores.
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Pensando em você, que quer dar uma guinada na sua carreira escrevi

os 7 Comportamentos que podem prejudicar a sua carreira
como profissional.

Vamos conhece-los:



NÃO SEJA INFLEXÍVEL
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Você já deve ter presenciado
profissionais que são os únicos que se
acham certos. Estes profissionais
geralmente são resistentes em mudar
de opinião e a aceitar as mudanças.
Este comportamento é um grande
problema para a convivência em grupo.
É importante que todos nós tenhamos
em mente que não estamos certos o
tempo todo e nem tampouco
precisamos fazer valer as nossas ideias
perante os outros a todo o momento.

 Se você fizesse isso sempre, qual
seria o impacto para você no
futuro?



MAU HUMOR
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Existe algo pior do que conviver com
quem vive reclamando da vida ou que
vive de mau humor? Pessoas de “mal com
a vida”, repelem as outras pessoas de
perto delas. Ninguém tem a obrigação de
estar sorrindo todos os dias, mas isso não
significa que temos o direito de estar
sempre de mau humor. A propósito, como
está seu humor hoje?

Aprenda a utilizar suas qualidades
naturais como sorriso, simpatia, voz ou
outras qualidades pessoais - que causam
boa impressão nas pessoas, como forma
de impressionar profissionalmente os que
estão a sua volta ou futuro empregador.

 Qual a sensação desta reação no seu
corpo?



FALAR DEMAIS
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Você conhece aqueles profissionais que
são os primeiros a propagar as notícias ou
as “fofocas” dentro da empresa? Recebem
uma informação, sequer sabem se é
confiável, mas passam adiante e o que é
pior, inclui outras informações que não
existiam inicialmente, alterando totalmente
a informação recebida. Cuidado para não
ser um destes.

Pessoas com estas características perdem a
credibilidade dentro das organizações e
consequentemente oportunidades de
crescimento, pois para alguns cargos é
fundamental o sigilo de informações.

 Qual o impacto desta ação a longo
prazo, isso fortalece ou enfraquece
você?



NÃO RESPEITAR OS 
OUTROS
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O respeito com os outros é fundamental
para o convívio em grupo. Já presenciei
casos de extrema falta de respeito com as
pessoas, pois existem profissionais que não
sabem respeitar seus colegas. Infelizmente,
parte dessas pessoas estão em cargos de
direção.

Não se esqueça de que o mundo dá voltas.
Hoje você pode “estar” gerente, amanhã
você pode “ser” o liderado. Então vamos
tratar a todos da mesma forma. Além de
ser um comportamento educado é um ato
de humanidade. Todos merecem a nossa
atenção da mesma forma.

 Qual o impacto desta reação? No
problema e nos outros?



BRINCAR DEMAIS
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Brincar é bom, desde que as brincadeiras
sejam saudáveis, num clima de respeito e
de equilíbrio. Mas não se esqueça de que
aqueles que brincam o tempo todo são
pessoas extremamente inconvenientes e
irritam quem está a sua volta.

Exceder nas brincadeiras pode ser
extremamente prejudicial para a sua
carreira e a sua reputação profissional
estará em sérios apuros.

A imagem que você passa pode
impulsionar ou denegrir a sua carreira.

 Se eu entrevistasse a sua equipe ou
seus colegas de trabalho, o que eles
dirão de você?



FALAR MAL DOS OUTROS
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Alguns profissionais, se é que existe algum
profissionalismo nisso, que insistem em
falar sobre seus colegas de trabalho, longe
destes é claro, aquilo que com certeza não
seriam capazes de falar na frente deles.

Por isso, a regra é clara: Se você não tem
coragem de falar algo na frente do seu
colega, nunca fale pelas suas costas.

Dedique em ser o melhor profissional da
sua área ao invés de denegrir a imagem dos
outros. Crescer ou levar vantagem desta
forma não é sustentável e um dia a casa cai.

 Se você for “pego” numa situação
constrangedora como você ficará a sua
imagem profissional?



EGOÍSTA
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O egoísmo é algo difundido nas empresas
até mesmo porque a competitividade
interna é muito grande. Pensar somente
em si mesmo o tempo todo não é a
melhor alternativa para você. Por isso
cuidado, pois um dia a vítima pode ser o
próprio egoísta.

Adquira o hábito de compartilhar as suas
realizações com as pessoas que estão a
sua volta, encare isso como uma forma de
fazer o seu Marketing Pessoal. Esteja
disponível para ajudar as pessoas. Não se
esqueça que o sucesso da sua área é o
sucesso da equipe e não o sucesso de uma
só pessoa.

 Você já teve algum momento na sua
vida que teve que agir diferente? Como
foi?



Eu agradeço por você ter chegado ao
final. Espero que este e-book tenha
contribuído para a sua reflexão e
evolução como profissional .

Torço para que você coloque em
prática cada uma das dicas e busque
se modificar, se transformar.

Não se esqueça que informação sem
ação é enganar a si mesmo, então use
tudo aquilo que você acredita que será
viável para você.

Você pode ter sucesso na vida, porque
todos nós somos dignos desse mérito.

Grande Abraço,
Eliana Arruda



Contatos:

contato@elianaarruda.com.br

Facebook/elianaarrudacoaching

www.elianaarruda.com.br

(21) 96771.2333

Curta a minha Fanpage e acompanhe as minha publicações.


