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introdução 

 

 

Neste e-book você irá encontrar dicas práticas para que você possa analisar os seus comportamentos, crenças, valores, 

significados, sonhos e etc. 

 

Com este material você descobrirá importantes informações que permitirão que você antecipe os seus movimentos para 

desenvolver os comportamentos, habilidades e atitudes necessárias para o seu despertar profissional. 

 

Encare este e-book como pílulas de conhecimento que farão com que você reflita sobre as suas qualidades e seus pontos 

de melhoria, sobre os seus sonhos como profissional, bem como as crenças que permitem ou que impedem que você 

conquiste a vida que você merece. 

 

Desejo que este conteúdo ajude você dar um passo importante rumo ao despertar da sua inteligência emocional e 

profissional. 

 

Um abraço, 

 

Rodrigo Oliveira 

Trainer | Coach | Master & Advanced Practitioner em PNL | Hipnólogo Clínico 

rodrigo@dream4you.com.br 

https://www.facebook.com/d4utreinamentos
https://twitter.com/d4utreinamentos/
https://www.instagram.com/d4utreinamentos/
https://www.linkedin.com/company-beta/10824133/
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você se sente feliz 
com o trabalho 
que você realiza 
hoje?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Talvez a pergunta, você se sente feliz com o trabalho que você realiza hoje, 

não seja o tipo de pergunta que você possa ter imaginado encontrar neste 

e-book sobre SONHOS & CARREIRA. 

 

Um dos pilares do desenvolvimento humano é a inteligência emocional. Um 

profissional que atinge os seus resultados e desenvolve a sua carreira possui 

algumas características das quais destacamos cinco características que 

observamos nos coachees que atendemos na DREAM 4 YOU. 

 

• conhece suas fortalezas e suas fraquezas; 

• conhece suas crenças e seus valores; 

• tem clareza sobre os seus objetivos;  

• planeja as ações necessárias para conquistar seus objetivos, e; 

• desenvolve suas habilidades comportamentais e técnicas; 

 

O problema que identificamos nos diversos atendimentos que realizamos, é 

que o mundo corporativo exige cada vez mais competências técnicas para 

admitir um profissional em seu quadro de colaboradores. 

 

Quantas vezes você se sentiu apto para aplicar para uma 

determinada vaga e desistiu por conta das qualificações técnicas 

exigidas? 

 

 

 

https://www.facebook.com/d4utreinamentos
https://twitter.com/d4utreinamentos/
https://www.instagram.com/d4utreinamentos/
https://www.linkedin.com/company-beta/10824133/
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quais são as suas fortalezas e fraquezas?  

Na palestra, SONHOS & CARREIRA, iniciamos com uma cena de demissão extraída do filme UP IN THE AIR “Amor Sem 

Escalas” onde o personagem Ryan Bingham (George Clooney) é um executivo especializado em demitir pessoas de suas 

funções, acompanhado pela Natalie Keener (Anna Kendrik) que precisa compreender como as demissões são realizadas, uma 

vez que ela teve a ideia de implantar um sistema de demissões por videoconferência. 

 

Clique AQUI para assistir a cena citada e após assistir efetue a atividade #1 abaixo. 

 

1. Identifique cinco FORTALEZAS (Pontos Fortes) do personagem Ryan Bingham (George Clooney). 

2. Identifique cinco FRAQUEZAS (Pontos Fracos) da personagem Natalie Keener (Anna Kendrik). 

3. Agora que você sabe como identificar as FORTALEZAS e FRAQUEZAS em um profissional, faça a seguinte autoanálise: 

3.1. REFERENCIAL INTERNO 

3.1.1. Identifique ao menos quarenta (40) FORTALEZAS nos seus comportamentos. 

3.1.2. Identifique ao menos vinte (20) FRAQUEZAS nos seus comportamentos. 

3.2. REFERENCIAL EXTERNO 

3.2.1. Converse com seus amigos, familiares, colegas de trabalho e etc. e peça que cada um deles identifique ao menos 

UMA FORTALEZA em você. 

3.2.2. Converse com SEUS FAMILIARES e peça para cada um deles identificar ao menos UMA FRAQUEZA em você. 

https://www.facebook.com/d4utreinamentos
https://twitter.com/d4utreinamentos/
https://www.instagram.com/d4utreinamentos/
https://www.linkedin.com/company-beta/10824133/
https://youtu.be/LfpM4sTirN0
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a carreira que você 
escolheu, realmente 
foi escolhida por 
você? Quais são as 
crenças que 
governam o seu 
sistema. 
 

 

Primeiramente eu gostaria de explicar o que são crenças, pois elas 

influenciam profundamente a forma como nos comportamos, nos motiva e 

além disso dão forma aquilo que fazemos. As crenças podem potencializar 

ou limitar uma determinada competência. 

 

Crenças são: 

 

• são princípios orientadores; 

• são profecias autorrealizáveis; 

• são as nossas verdades absolutas; 

• são filtros pelos quais interpretamos o mundo por meio da nossa 

percepção. 

 

Pare alguns instantes e reflita sobre as seguintes crenças 

 

• Você precisa estudar muito para ter sucesso na sua vida. 

• Para arrumar um bom emprego você precisa estudar em uma boa 

faculdade. 

• Com um bom emprego, você poderá comprar uma casa, um carro, 

casar e construir a sua família. 

• Quando você aposentar você poderá curtir a vida. 

• Se você não falar inglês não irá conseguir um bom emprego. 

• Estude bastante, quem sabe um dia você monta um negócio. 

 

https://www.facebook.com/d4utreinamentos
https://twitter.com/d4utreinamentos/
https://www.instagram.com/d4utreinamentos/
https://www.linkedin.com/company-beta/10824133/
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Você se familiarizou com alguma dessas crenças? Se sim, reflita, estas 

crenças são minhas ou eu as herdei dos meus pais? 

 

Ter consciência sobre as suas próprias crenças fará com que você perceba 

e modifique um comportamento limitante que impede você desenvolver uma 

determinada competência, exemplo: “Eu estudo há tanto tempo e não 

consigo aprender a falar inglês”. 

 

Uma pessoa que tem esta crença em seu sistema – mente inconsciente – 

terá dificuldades para aprender um novo idioma, neste caso o inglês, 

simplesmente pelo fato de acreditar ser incapaz de aprender a falar inglês. 

Transformar crenças limitantes em crenças potencializadoras fará 

com que você mude o seu modelo mental “mindset” para um estado mental 

de recursos mais rico que possibilitará você dar passos importantes para 

desenvolver as habilidades necessárias para a sua carreira. 

 

Pegue um papel e uma caneta e liste ao menos cinco (5) crenças 

relacionadas a carreira, educação e sucesso que você identifica em 

você. 

https://www.facebook.com/d4utreinamentos
https://twitter.com/d4utreinamentos/
https://www.instagram.com/d4utreinamentos/
https://www.linkedin.com/company-beta/10824133/
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qual é a carreira dos 
seus sonhos? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na DREAM 4 YOU nós acreditamos que tudo começa com um sonho e que 

existe uma forma racional que nos permite transformar os nossos sonhos 

em realidade. Não nos referimos a uma fórmula mágica para tornar os seus 

sonhos uma realidade.  

 

Para isso você precisa saber três coisas fundamentais: 

 

1) Quais são os seus sonhos relacionados a sua carreira? 

2) Qual é o seu propósito? 

3) Quais são as ações que você precisa realizar para transformar os seus 

sonhos em realidade? 

 

Fórmula da Realização de Sonhos 

https://www.facebook.com/d4utreinamentos
https://twitter.com/d4utreinamentos/
https://www.instagram.com/d4utreinamentos/
https://www.linkedin.com/company-beta/10824133/
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fórmula da realização dos sonhos 

A Fórmula da Realização dos Sonhos nos possibilita compreender por meio da razão lógico-matemática que se faltar um 

elemento na equação o resultado será igual a um sonho. 

 

SONHO + ( PROPÓSITO X AÇÃO ) = REALIZAÇÃO/SUCESSO/CONQUISTA 

 

Considerando esta equação nos temos os seguintes possíveis contexto: 

 

Contexto A: Ter um sonho conectado a um propósito e desenvolver ações massivas em direção ao seu sonho, fará com 

que você atinja o resultado esperado. 

 

Contexto B: Ter um sonho conectado a um propósito, mas ficar sentado a espera de um milagre, fará com que o seu sonho, 

seja apenas um sonho. Você precisa saber o que fazer e como fazer para agir. 

 

Contexto C: Ter um sonho conectado sem propósito e com ações massivas em direção ao seu sonho, fará com que o seu 

sonho, seja apenas um sonho. A pergunta que você deve-se fazer é o porque você decidiu investir nesse sonho se você não 

tem um propósito conectado ao seu sonho. Este sonho realmente é seu ou você quer realiza-lo para agradar a uma terceira 

pessoa? 

 

Contexto D: Não ter sonhos, ter um propósito definindo e ter ações massivas sem direção. Este contexto não te levará a 

lugar nenhum, afinal, porque você está agindo? 

 

 

https://www.facebook.com/d4utreinamentos
https://twitter.com/d4utreinamentos/
https://www.instagram.com/d4utreinamentos/
https://www.linkedin.com/company-beta/10824133/
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os pilares do progresso 

Para finalizar resolvemos compartilhar um último conceito para você desenvolver a carreira dos seus sonhos. 

 

I. Ação Massiva 

 

Quais são as ações que você precisa desenvolver para percorrer a jornada entre o seu estado atual e estado 

desejado (carreira dos sonhos)? Descreva o seu plano de ação detalhado. 

 

II. Estratégia 

 

Quais são as competências técnicas e comportamentais que você precisa desenvolver para se qualificar para a 

oportunidade de trabalho. Identifique as competências e busque os meios para desenvolvê-las. 

 

III. Foco 

 

Determine a carreira em que você irá atuar e coloque o seu foco na direção da realização deste objetivo (sonho). 

https://www.facebook.com/d4utreinamentos
https://twitter.com/d4utreinamentos/
https://www.instagram.com/d4utreinamentos/
https://www.linkedin.com/company-beta/10824133/
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R. DA ALFÂNDEGA, 496, CONJ 102, BRÁZ 

03.006-030, SÃO PAULO, SP, BRASIL 

 

DREAM 4 YOU 

 

A DREAM 4 YOU é uma empresa que acredita que toda pessoa pode 

realizar os seus sonhos e por isso nós assumimos o compromisso com 

o seu resultado. Essa crença nasceu por entendermos que a base de 

toda relação, seja ela profissional ou pessoal, está conectada com a 

nossa capacidade de captar, assimilar e responder aos estímulos 

externos que recebemos a todo instante das mais variadas formas. 

Com foco no desenvolvimento de habilidades comportamentais e 

técnicas, nós oferecemos cursos para aplicação imediata na sua vida 

como PRODUTIVIDADE, COMUNICAÇÃO e VENDAS. Para você 

que quer DESPERTAR TODO O SEU PODER para transformar a sua 

vida nós oferecemos o DESPERTAR, um treinamento intenso, 

realizado em um dia, para que você aprenda como DESPERTAR O 

SEU PODER DE AÇÃO e REALIZAÇÃO. 

 

Para obter mais informações, visite www.dream4you.com.br. 

https://www.facebook.com/d4utreinamentos
https://twitter.com/d4utreinamentos/
https://www.instagram.com/d4utreinamentos/
https://www.linkedin.com/company-beta/10824133/
http://www.dream4you.com.br/
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