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COACH MARCIO SOUZA REÚNE CINCO DICAS PARA VOCÊCOACH MARCIO SOUZA REÚNE CINCO DICAS PARA VOCÊCOACH MARCIO SOUZA REÚNE CINCO DICAS PARA VOCÊCOACH MARCIO SOUZA REÚNE CINCO DICAS PARA VOCÊ
ALCANÇAR O SUCESSOALCANÇAR O SUCESSOALCANÇAR O SUCESSOALCANÇAR O SUCESSO

19 de janeiro de 2016.19 de janeiro de 2016.

Voltou das férias e está com a pilhaVoltou das férias e está com a pilha
recarregada para correr atrás dosrecarregada para correr atrás dos
novos desafios do ano que se inicia?novos desafios do ano que se inicia?
O coach de carreira Márcio SouzaO coach de carreira Márcio Souza
reuniu cinco dicas para dar aquelereuniu cinco dicas para dar aquele
empurrãozinho na hora de colocar emempurrãozinho na hora de colocar em
prática as resoluções para 2016 eprática as resoluções para 2016 e
atingir suas metas. A primeira e maisatingir suas metas. A primeira e mais
importante dica é deixar o medo deimportante dica é deixar o medo de
lado. “O medo é o que nos faz parar elado. “O medo é o que nos faz parar e
achar que não vai dar certo. O ideal éachar que não vai dar certo. O ideal é

a pessoa avaliar suas habilidades porque, geralmente, a gente costuma pensara pessoa avaliar suas habilidades porque, geralmente, a gente costuma pensar
somente nas nossas deficiências e é pelas habilidades que avaliamos nossosomente nas nossas deficiências e é pelas habilidades que avaliamos nosso
potencial”, explica.potencial”, explica.

O segundo passo é avaliar as oportunidades. Seja o cargo que você almeja, oO segundo passo é avaliar as oportunidades. Seja o cargo que você almeja, o
aumento ou a mudança radical que quer dar na carreira. Cada uma dessas opçõesaumento ou a mudança radical que quer dar na carreira. Cada uma dessas opções
geram expectativas e é bom manter os pés no chão e ver a oportunidade real degeram expectativas e é bom manter os pés no chão e ver a oportunidade real de
alcançar o que quer, sempre sendo inventivo. A terceira iniciativa é planejar. Comoalcançar o que quer, sempre sendo inventivo. A terceira iniciativa é planejar. Como
bom coach de carreira, para Márcio, o planejamento é essencial. Defina quais são osbom coach de carreira, para Márcio, o planejamento é essencial. Defina quais são os
passos necessários para dar na avaliação e planeje como fazer para cumpri-los. “Àspassos necessários para dar na avaliação e planeje como fazer para cumpri-los. “Às
vezes você quer abrir um novo negócio e vale a pena você trabalhar comovezes você quer abrir um novo negócio e vale a pena você trabalhar como
empregado em um similar para estudo de caso. Isso não é dar um passo para trás.empregado em um similar para estudo de caso. Isso não é dar um passo para trás.
Faz parte do preparo. Ou você sabe que é necessário um curso específico paraFaz parte do preparo. Ou você sabe que é necessário um curso específico para
conseguir aquela promoção, então, tem que se planejar de acordo com sua renda,conseguir aquela promoção, então, tem que se planejar de acordo com sua renda,
sua disponibilidade de tempo, etc”.sua disponibilidade de tempo, etc”.

O quarto passo é se preparar de fato. “Após todo o levantamento e planejamentoO quarto passo é se preparar de fato. “Após todo o levantamento e planejamento
realizados está na hora de arregaçar as mangas e se preparar. Fazer o que forrealizados está na hora de arregaçar as mangas e se preparar. Fazer o que for
necessário para conseguir atingir seu objetivo. Está na hora de finalmente fazer onecessário para conseguir atingir seu objetivo. Está na hora de finalmente fazer o
que você tanto sonhou e colocar a mão na massa, porque não existe sucesso semque você tanto sonhou e colocar a mão na massa, porque não existe sucesso sem
trabalho”, ressalta o coach. “O importante é lembrar que uma carreira de sucesso setrabalho”, ressalta o coach. “O importante é lembrar que uma carreira de sucesso se
constrói ao longo dos anos e às vezes pode parecer que a gente fez algo que nãoconstrói ao longo dos anos e às vezes pode parecer que a gente fez algo que não
serviu para nada, mas lá na frente a gente descobre que aquilo foi importantíssimo,serviu para nada, mas lá na frente a gente descobre que aquilo foi importantíssimo,
senão fundamental”, conclui.senão fundamental”, conclui.

A quinta dica é finalmente correr atrás do sonho: se candidatar pra aquele emprego,A quinta dica é finalmente correr atrás do sonho: se candidatar pra aquele emprego,
conversar com seu chefe sobre a promoção ou com o gerente do banco para aqueleconversar com seu chefe sobre a promoção ou com o gerente do banco para aquele
empréstimo que servirá de pontapé inicial para seu projeto.empréstimo que servirá de pontapé inicial para seu projeto.

Márcio Souza é psicoterapeuta, Orientador Vocacional e Coach de Carreiras.Márcio Souza é psicoterapeuta, Orientador Vocacional e Coach de Carreiras.
Membro da Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP) e daMembro da Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP) e da
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MAIS ACESSADASMAIS ACESSADAS

ESPECIALISTA ORIENTA SOBRE RECURSOESPECIALISTA ORIENTA SOBRE RECURSO
DE MULTA DE TRÂNSITO INDEFERIDADE MULTA DE TRÂNSITO INDEFERIDA
Receber a informação de que o recurso de multaReceber a informação de que o recurso de multa
de trânsito foi indeferido não significa o fim dode trânsito foi indeferido não significa o fim do
processo de busca por justiça. O motorist...processo de busca por justiça. O motorist...

JOÃO CARLOS MARTINS EJOÃO CARLOS MARTINS E
ARTHUR MOREIRA LIMAARTHUR MOREIRA LIMA
COMEMORAM 75 ANOS EMCOMEMORAM 75 ANOS EM
REENCONTROHISTÓRICO EMREENCONTROHISTÓRICO EM
PROL DO INSTITUTO HORAS DAPROL DO INSTITUTO HORAS DA
VIDAVIDA

13 de janeiro de 2016. 13 de janeiro de 2016. O Instituto Horas da VidaO Instituto Horas da Vida
promove, no dia 21 de janeiro, a partir das 21h, opromove, no dia 21 de janeiro, a partir das 21h, o
primeiro concerto especial que marc...primeiro concerto especial que marc...

SPA EM CAMPINAS REÚNESPA EM CAMPINAS REÚNE
SALAS DE SAL PARA TERAPIASSALAS DE SAL PARA TERAPIAS
19 de janeiro de 2016. 19 de janeiro de 2016. A vidaA vida
agitada do dia a dia tem levadoagitada do dia a dia tem levado
muitas pessoas ao stress emuitas pessoas ao stress e
consequentemente a diversasconsequentemente a diversas

doenças, inclusive...doenças, inclusive...

GOUVÊA DE SOUZAGOUVÊA DE SOUZA
TRANSMITIRÁ AS PALESTRASTRANSMITIRÁ AS PALESTRAS
DO RETAIL EXECUTIVE SUMMIT,DO RETAIL EXECUTIVE SUMMIT,
NA NRF, VIA WEBCASTNA NRF, VIA WEBCAST
19 de janeiro de 2016. 19 de janeiro de 2016. Até o dia 20Até o dia 20
a GS&MD – Gouvêa de Souza,a GS&MD – Gouvêa de Souza,

Postagem mais recentePostagem mais recente Postagem mais antigaPostagem mais antiga

Sociedade Brasileira de Coaching. Licenciado e bacharel em Psicologia pelaSociedade Brasileira de Coaching. Licenciado e bacharel em Psicologia pela
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), mestre na área dePontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), mestre na área de
concentração de Psicologia Escolar. Possui Formação em Psicoterapiaconcentração de Psicologia Escolar. Possui Formação em Psicoterapia
Fenomenológico Existencial pelo Centro de Psicoterapia Existencial e em Personal &Fenomenológico Existencial pelo Centro de Psicoterapia Existencial e em Personal &
Professional Coach e Career Coach, pela Sociedade Brasileira de Coaching. ÉProfessional Coach e Career Coach, pela Sociedade Brasileira de Coaching. É
professor da Universidade Paulista (UNIP) e já trabalhou na Faculdade deprofessor da Universidade Paulista (UNIP) e já trabalhou na Faculdade de
Americana (SP), na PUC-Campinas (SP) e na UNIVAS (MG), lecionando disciplinasAmericana (SP), na PUC-Campinas (SP) e na UNIVAS (MG), lecionando disciplinas
na área de Psicoterapia, Psicologia Social, Pesquisa em Psicologia, Epistemologia ena área de Psicoterapia, Psicologia Social, Pesquisa em Psicologia, Epistemologia e
História da Psicologia. História da Psicologia. 

Foto: Coach de carreira Marcio Souza.Foto: Coach de carreira Marcio Souza.

Crédito: Dominique Torquato. Crédito: Dominique Torquato. 
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está levando a maior delegação brasileira à 105ªestá levando a maior delegação brasileira à 105ª
edição do NRF Retai...edição do NRF Retai...

OUTBACK STEAKHOUSEOUTBACK STEAKHOUSE
COMEMORA AUSTRALIA DAY ECOMEMORA AUSTRALIA DAY E
PRESENTEIA CLIENTESPRESENTEIA CLIENTES
16 de janeiro de 2016. 16 de janeiro de 2016. No dia 26 deNo dia 26 de
janeiro é celebrado o Australia Day,janeiro é celebrado o Australia Day,
Dia Nacional da Austrália. ParaDia Nacional da Austrália. Para

comemorar a data, o Outback St...comemorar a data, o Outback St...
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