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2017 passou voando e você, com certeza, já fez uma 
retrospectiva, certo? 

Além de saber quais os erros e acertos que servirão de base 
para este novo ano, é importante também ficar atento a 
algumas dicas para se destacar no mercado, afinal, ele muda o 
tempo todo! 

Separamos alguns conselhos para você sair na frente e praticar 
uma gestão mais eficiente. 

Vamos lá? 



# 1 – RELAXE!



Relaxe: isso mesmo! 

Nossa primeira dica para começar a ser mais produtivo é 
descansar, afinal, nós rendemos muito menos quando estamos 
estressados. 
Sabemos que este começo de ano costuma nos deixar ansiosos 
e, por isso, é extremamente importante se desligar de tudo pelo 
menos por um dia. 
Nossa dica? Em um dia de pouco movimento, desligue o celular 
e fique absolutamente incomunicável para o trabalho. Esqueça 
as notícias, os e-mails, as ligações e o networking. Foque 
somente em coisas que te trazem prazer, como estar com os 
amigos e a família. Quem sabe este não é o dia ideal para fazer 
aquele passeio que você adia há tempos?



# 2 – DEMONSTRE GRATIDÃO!



Demonstre gratidão: 

Não é uma delicia receber um elogio, ou ainda ganhar 
um presente? 
Este tipo de gesto é capaz de motivar qualquer um e 
animar um dia que não começou muito bem. 
Por isso, coloque nas suas metes deste ano ser mais 
generoso, consigo mesmo e com sua equipe. 
Você vai notar o ganho em produtividade e 
engajamento.



# 3 – Foque nas coisas boas do passado



Foque nas coisas boas do passado: 

Nós sempre lembramos dos nossos erros e 
constantemente estamos nos culpando por algo que já 
aconteceu. Mas você já tentou fazer o contrário? Lembrar 
de quando você acertou é uma forma importante de 
renovar sua autoconfiança e te trazer tranquilidade para 
tomar novas decisões e saber como agir. Além disso, 
quando você analisa todo o esforço que foi feito, percebe 
que vale a pena lutar pelos seus objetivos. Que tal reunir a 
sua equipe para fazer um balanço de acertos de 2017? 



# 4 – Não esqueça dos erros



Não esqueça dos erros: 
Também não vale só lembrar das coisas boas. 

Nossos erros são nossa maior fonte de aprendizado e 
lembrar deles nos ajuda a não cometer os mesmos 
erros no futuro. Faça uma lista dos erros mais graves 
que cometeu e pense o que você faria atualmente. 
Isso te dará um norte do que não fazer e, com 
certeza, evitará que você passe pelas mesmas 
dificuldades em 2018. 



# 5 – Estabeleça novas metas



Estabeleça novas metas: 
Sabe aquele seu projeto que não deu certo em 2016, 
você tentou de novo em 2017 e pretende continuar 
em 2018? 
Talvez seja uma boa hora de deixá-lo em standby e 
focar em novos objetivos! Não esqueça: na hora de 
traçar suas metas, seja realista e crie planos 
alternativos caso as coisas saiam de planejamento. 
Assim, você não será pego de surpresa quando um 
erro aparecer!



# 6 – Invista em você



Invista em você: 

Para ter um 2018 inovador você precisa se reinventar, e a 
melhor forma de fazer isso é se especializando e alimentando 
seu instinto de liderança. Assim, você também vai motivar 
seus colegas de trabalho e seu departamento, tornando 
todos mais produtivos! Planeje cursos, eventos e palestras 
que vão aprimorar e viabilizar a conclusão dos seus objetivos. 
Quer uma dica? Comece a estudar a técnica de meditação 
mindfullness, um ótimo exercício para aliviar o estresse do 
dia a dia e melhorar a capacidade mental, trazendo mais 
concentração e produtividade. 



# 7 – Seja mais exigente



Seja mais exigente: 

Conheça em detalhes a visão estratégica da sua 
empresa e do seu departamento. Esteja a par das 
entregas realizadas em 2017 e quais são as prioridades 
para este novo ano. 
Procure também saber sobre outros setores da 
organização, ainda que seja numa conversa informal 
com a diretoria, na hora do café, no elevador, ou no 
happy hour. 



# 8 – Seja um agente motivador



Seja um agente motivador: 

Sabe aquela ideia que parece boba? Não é! 
Esteja sempre envolvido com novas ideias e buscando 
trazer soluções para os problemas da empresa, além 
de buscar formas de destacar a organização, como 
envolvimento com eventos filantrópicos ou ainda 
adotar posturas que visem o desenvolvimento 
sustentável. 



# 9 – Esteja atento às novidades internacionais



Esteja atento às novidades internacionais: 

O mundo não para e novas ideias surgem todos os dias, 
algumas delas viram práticas empresariais de sucesso, 
por isso, que tal ficar atento ao que acontece no mercado 
fora do Brasil e tentar aplicar estas técnicas no seu 
departamento? Se a aplicação exigir mudanças, 
experimente levar a ideia até seus superiores. Ainda que 
ela seja difícil de ser concretizada, você com certeza 
ganhará alguns pontos em relação a pro-atividade. 



# 10 – Invista



Invista: 

Ainda que estejamos em um momento de crise 
econômica, é importante não parar de investir, 
porque é isso que trará novas oportunidades para 
você no futuro. 
Tenha coragem e estude como os investidores 
estão agindo atualmente e encontre a melhor 
opção para você! 


