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A autoestima está diretamente
ligada à produtividade em um
ambiente de trabalho.
A baixa autoestima pode ser
sinalizada através de como o
colaborador enxerga a sua
contribuição dentro da empresa, a
produtividade e a qualidade que
ele entrega nas tarefas.
Basicamente ele tende a julgar
tudo o que produz como abaixo
da média ou sem valia, o que se
torna um fator constante de
frustração e estresse. Tudo isso o
fará sentir-se pressionado e
descontente, o que fatalmente
culminará numa produtividade
abaixo da esperada pelos
gestores.

 

O  IMPACTO  DE  UMA  BOA  AUTOEST IMA

NO  AMBIENTE  DE  TRABALHO

AUTOESTIMA



O U S E  C O N Q U I S T A R - S E

A  S I  M E S M O .
Friedrich Nietzsche

AUTOESTIMA



Aumentar a autoestima é um trabalho de formiguinha.

Mudanças radicais não se demonstram eficazes a longo prazo.

Contudo, é o melhor investimento a fazer em si mesmo, uma

vez que somos nossa melhor e definitiva companhia até o fim

dos nossos dias. Além disso, a nossa autoestima impactará

todos os setores da nossa vida. No ofício, num primeiro

momento, se faz necessário observar atentamente o que está

tornando o trabalho um fardo. Mais importante ainda é não

levar em conta comparativos com outros colaboradores,

sobretudo se estiverem em cargos acima. Um bom começo é

estabelecer comparativos com seu próprio desempenho de

forma gradativa ao longo das semanas. 

AUTOESTIMA



Considere toda

evolução de forma

gentil consigo

mesmo. Não se cria

uma boa

autoestima

acreditando que é

uma meta a ser

cumprida.



T E N  M I L L I O N  D O L LAR S  T I P ST E N  M I L L I O N  D O L LAR S  T I P S

ame seu trabalho |   U$1.000.000

Faça o que gosta e
não trabalhará um
dia sequer.  Invest ir
a maior parte do
tempo em uma
atividade que goste
de real izar aumenta
o prazer e a
sensação de
recompensa

postura confiante |   u$1.000.000

Uma postura confiante fará com que
seus colaboradores não tenham dúvida
em segui-lo e respeitá-lo



fale o que pensa e seja coerente  |  u$1.000,000

Posicione-se sempre que est iver em
desacordo com algo, do contrário
trabalhará insatisfeito e a frustração
será inevitável .  Seja coerente com o que
diz

Não se preocupe em agradar |   U$1.000.000
Suas decisões e at itudes no trabalho
devem estar pautadas no sucesso do
negócio,  não necessariamente em
agradar

diga não quando for preciso |   U$1.000.000

Ter a empatia de seus colaboradores e
equipe é importante,  mas o sucesso do
negócio e uma carreira de l iderança
dependem de decisões estratégicas



Anal isar
incessantemente,
veri f icar todos os
menores detalhes
pode tornar seu
negócio engessado e
burocrático. Confie
nos dados e na sua
intuição

Não volte atrás por
insegurança. Acompanhe o
desenvolvimento de tudo e
colete dados sobre o objeto
de sua decisão e,  se
necessário,  corr i ja a decisão.
Não duvide de sua
capacidade antes de
perceber que é necessário
mudar de rumo

 acredite em suas decisões |   U$1.000.000

 confie em seus instintos |   U$1.000.000



 errar é humano |   U$1.000.000

Todo mundo erra,
o tempo todo. Sua
autoestima não
pode ser afetada
por erros que
ocorrem na
maioria das vezes
por fatores
externos. Lembre-
se: sem errar é
impossível evoluir
e tomar novas
decisões. O erro
também constrói
experiências



Exigir demais de si mesmo pode trazer muitas
frustrações. Tenha consciência do que você sabe
fazer melhor e que gera resultados. Saiba até onde
pode ir para trazer ganhos reais e garantir a
satisfação dos cl ientes e colaboradores. Mehorar é
sempre posit ivo,  mas antes responda a essas duas
perguntas: é o momento? é realmente necessário? 
FOQUE NOS GANHOS REAIS!

 assuma sua imperfeição |   U$1.000.000

 tome mais decisões |   U$1.000.000
Não tenha receio de assumir suas
responsabil idades. Arr isque mais. Aprender a
gerenciar o r isco é fundamental para aumentar
sua autoestima no trabalho



ESPECIALISTA EM INDÚSTRIA AVANÇADA: CONFECÇÃO 4.0
PELO MBI SENAI CETIQT RJ, MBA EM GESTÃO DE VAREJO PELA
FGV E MARKETING DE MODA PELA FELICIDAD DUCE EM
BARCELONA. ATUA NA MODA HÁ 21 ANOS NAS ÁREAS:
DESENVOLVIMENTO DE PÓS GRADUAÇÃO DE MODA, ATUAÇÃO
NO VAREJO, GERENCIA E CONSULTORIA DE MARKETING DE
MODA E GERENCIA COMERCIAL. REALIZA TRABALHOS PARA A
INDÚSTRIA TÊXTIL, TECNOLOGIA E PESQUISA. DESENVOLVE E
REALIZA PALESTRAS E CURSOS FOCADOS EM INDÚSTRIA 4.0,
VISUAL MERCHANDISING, MARKETING E VENDAS.

FORMADO EM MARKETING, ATUA NO SETOR DA INDÚSTRIA DE
MODA, EVENTOS E BELEZA HÁ 21 ANOS. SUAS ÁREAS DE MAIOR
ATUAÇÃO SÃO:  DIREÇÃO DE DESFILES, EDIÇÃO DE MODA E
STYLING PARA MODA E PUBLICIDADE, FORMATAÇÃO DE
EVENTOS, PRODUÇÃO EXECUTIVA E AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA
CAPTAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES. TEM AMPLO EXPERTISE
EM GESTÃO HUMANIZADA DE EQUIPES. POSSUI TRABALHOS
EDITADOS NO BRASIL, EUROPA E EUA. FOI PROFESSOR NOS
CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DA UNIVALI. TAMBÉM MINISTROU
CURSOS LIVRES E PALESTRAS EM DIVERSAS UNIVERSIDADES. 

ESTILISTA E CONSULTORA ATUANTE EM GRANDES EMPRESAS
CATARINENSES E NACIONAIS HÁ 23 ANOS . PÓS GRADUADA
EM COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL. CURSOU MODELAGEM DE
ALFAIATARIA EM MILÃO E ESTILISMO DE MODA COM MERIE
RUCKIE NO INSTITUTO BERÇOT EM PARIS. COORDENADORA DE
ESTILO DAS MARCAS DIMY E TRITON. PESQUISADORA DE
TENDÊNCIAS COM VIAGENS AO MUNDO TODO, ESPECIALISTA
EM DIRECIONAMENTO CRIATIVO, DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTO E GESTÃO DE COLEÇÃO DE MODA. EM SUA
CARREIRA DE CONSULTORIA JA ATENDEU MAIS DE 60
EMPRESAS.
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