SUMÁRIO
Capítulo 1. Os filtros que distorcem a realidade
Compreenda quais filtros mentais são mais fortes em sua personalidade e
aprenda a neutralizá-los
Capítulo 2. Quem comanda suas decisões?
Entenda os dois principais mecanismos de ação do cérebro e aumente o
poder de usar melhor sua estrutura mental.
Capítulo 3. Conheça seu perfil comportamental
Conheça seu perfil comportamental para aproveitar as características mais
marcantes de sua personalidade .

Capítulo 7. Corrija seus pontos limitantes
Identifique as características de sua personalidade que podem colocar sua
carreira em risco e saiba como evitar que isso aconteça.
Capítulo 8. Aprimore-se no que vale a pena
Entenda por que é tão difícil aprender algo novo e por que parece tão fácil
depois de escolher o que realmente vale a pena ser aprendido.
Capítulo 9. Vale a pena ser a pessoa certa no lugar certo
Você terá um resumo de toda a teoria vista durante o livro e os dez passos
de como se posicionar no lugar em que você alcançará excelentes resultados.

Capítulo 4. Descubra o que o motiva
Observe quais fatores proporcionam a satisfação de seus anseios
profissionais e quais as consequências de ignorar suas motivações.
Capítulo 5. Identifique e use seus principais talentos
Analise as atividades em que você se destaca naturalmente e aprenda
como usar seus talentos para encontrar o posicionamento ideal.
Capítulo 6. Aprimore suas atitudes positivas
Veja como alavancar sua carreira através da melhor utilização de suas
principais atitudes positivas.
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PREFÁCIO
O filósofo Platão dizia que “a maior vitória do ser humano é a conquista de
si mesmo”. Essa frase já provocou acalorados debates e enormes esforços de
interpretação, pois há muito que dela se pode tirar como lição de vida.
Quem se dedicar à tarefa de progredir na estrada da evolução profissional
e comportamental, sem dúvida conseguirá obter progresso material e aumento
da felicidade pessoal. Creio que Platão pensava nisso quando alertou para a
necessidade de buscar a “conquista de si mesmo”.
Pois, se você deseja trilhar o caminho proposto por Platão, o livro que tem
em mãos é uma espécie de bíblia que pode operar milagres. Eduardo Ferraz
conseguiu cumprir dois objetivos: por um lado, desvendou os intrincados
meandros pelos quais podemos ter compreensão de nós mesmos; por outro,
mostra caminhos que podemos trilhar para uma estrada de superação e
melhoria.
Na essência, é disto que este livro trata: a possibilidade de superação e
melhoria que cada um de nós tem diante de si. O autor oferece uma análise séria
e bem fundamentada, ao lado de explicações profundas sobre os mais variados
aspectos da vida pessoal, social e profissional do ser humano. A partir daí,
Eduardo mostra o que fazer e como agir para a conquista da evolução interior e
para a mudança de atitudes.
Depois de lida, esta é uma obra para ser estudada, capítulo a capítulo,
como o aluno que busca revisar, refletir e incorporar cada parte de seu conteúdo.
Não se trata de um livro para ser guardado na estante, como se fora um romance
que, após divertir, já não serve para muita coisa.
Para os que amam o saber e têm um projeto sincero de melhoria pessoal,
o prazer deste livro está justamente nas possibilidades que descortina para o
futuro e o quanto é possível em termos de autoconhecimento e transformação
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interior. Eduardo Ferraz conseguiu uma combinação difícil: escreveu uma obra
profunda, com teorias complexas, mas de leitura leve, agradável e acessível.
Essa combinação faz deste livro um valioso trabalho, capaz de atender aos mais
diversos públicos, de todas as profissões e afazeres. Vale a pena ler!
José Pio Martins, economista. Reitor da Universidade Positivo.

INTRODUÇÃO
O desafio de encontrar seu lugar
Você já se perguntou se seus ideais se encaixam com a vida que está
levando? Está satisfeito com sua carreira, seu emprego ou sua profissão? Tem
a sensação de que poderia assumir outras funções, mas não sabe por onde e
como começar? Tenho 49 anos, e até os 27 anos tinha todas essas dúvidas e
achava que seria muito difícil alguém como eu encontrar o lugar certo. Tenho
uma personalidade “forte” e me lembro de ser assim desde que me entendo
por gente. Fui um menino introvertido e detalhista, ao mesmo tempo, agitado
e dominante; falava pouco, mas quando abria a boca dizia exatamente o que
pensava, causando muitas confusões. Minha família achava que essa mistura
explosiva diminuiria com o tempo, entretanto essas características foram ficando
cada vez mais acentuadas. Na adolescência, continuava agindo com franqueza
desconcertante, o que obviamente me causava problemas de relacionamento.
Na faculdade de Engenharia agronômica, as coisas não mudaram muito:
introvertido, exigente, acelerado, determinado e sistemático. Estudava bastante,
fazia vários estágios e dormia cedo, o que restringia minha vida social. Dei
aulas na rede pública por dois anos e depois trabalhei cinco anos em uma
multinacional. Apesar de ter excelente salário e ser promovido com frequência,
quase todos os dias ouvia de chefes e colegas: “Calma, rapaz!”; “Você é muito
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ríspido!”; “Pense antes de falar!”; “Não seja tão direto!”; “Interaja mais!”; “Seja
mais flexível!” e assim por diante.
Ouvia as mesmas advertências e conselhos desde pequeno, mas
não entendia como um sujeito que era bom filho, ótimo aluno e profissional
tecnicamente impecável podia ser tão criticado. Eu me sentia o próprio peixe
fora d’água. Foi quando comecei a estudar, profundamente, o funcionamento
do comportamento humano, começando por mim.Cheguei à conclusão de que
me conhecia pouco e, por isso, não aceitava muitos dos feedbacks que recebia.
A partir do momento em que tomei consciência de meus comportamentos,
percebi que seria muito mais produtivo procurar uma profissão em que eu
pudesse melhor aproveitar meu jeito de ser. Saí da multinacional e comecei a
dar consultorias e treinamentos procurando usar com mais intensidade meus
pontos fortes, porém consciente dos pontos fracos. O interessante é que, depois
de alguns meses, começou a dar certo! Com boa dose de autoconhecimento e
alguma flexibilidade passei a me sentir muito mais à vontade.
Ao escolher a profissão certa, muitos comportamentos antes considerados
defeitos passaram a ser qualidades, e as pessoas começaram a mudar os
adjetivos. De impositivo, passei a ser tido como “decidido”. A dureza virou
“franqueza”. De introvertido passei a ser considerado “reservado”. A impaciência
virou “senso de urgência”. Minha obsessão por detalhes transformou-se em
“exigência por resultados”. Meu hábito de dormir cedo virou motivo de piadas, às
vezes contadas por mim mesmo. A verdade é que minha personalidade mudou
pouco, mas minha maneira de usá-la mudou muito.Não é fácil ser dominante,
impaciente, detalhista, reservado, mas funciona perfeitamente bem se você
tem um trabalho em que possa ser assim. Percebi que não seria unanimidade,
porém, muita gente valorizava meu estilo franco, sem rodeios, e que poderia me
especializar em ajudar as pessoas a se posicionar profissionalmente em lugares
nos quais pudessem usar suas características de personalidade mais marcantes.

Fiz disso minha profissão e meu propósito de vida.Cheguei à conclusão, depois
de mais de vinte anos de minha “nova” carreira, com muita análise, estudo e
experiência prática como consultor de várias empresas, que muita gente, assim
como eu no passado, está insatisfeita ou frustrada com sua vida profissional por
não ter certeza se está no lugar mais adequado e que isso acontece em todos
os estágios da carreira:
•
Pessoas mais maduras se perguntam com frequência se não está
na hora de ter uma segunda profissão, de abrir o próprio negócio, usar sua
experiência para prestar consultoria, dar aulas ou aconselhar os mais jovens.
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•
Profissionais com bom histórico, que sempre trabalharam com
empenho e comprometimento, se sentem cansados e se questionam sobre a
viabilidade de dar uma guinada na carreira.
•
Jovens, que mesmo tendo sido bons alunos, feito uma ou mais
faculdades e pós-graduações, muitas vezes estão em posições, empregos ou
profissões que não permitem que seus talentos sejam aproveitados ao máximo.
•
Recém-saídos do Ensino Médio, que ficam extremamente
angustiados com a escolha da profissão, sem uma ideia clara de qual vestibular
prestar ou qual caminho profissional iniciar.
Essa angústia é gerada pelo autoconhecimento limitado, que induz falsas
expectativas, decisões equivocadas e, consequentemente, resultados ruins.
Pense bem: O que o faz diferente da maioria? Quais são suas características
mais marcantes? Quais ferramentas possui para conseguir o que almeja? O que
gostaria de mudar?
Para responder a essas perguntas, faz-se necessária uma autoanálise
sincera e precisa. Quando investimos em autoconhecimento, entendemos

melhor quem somos, e fica mais fácil decidir o que devemos fazer e onde
queremos chegar. Por isso, antes de mudar qualquer aspecto em sua profissão
ou de seguir em uma nova direção, você precisa conhecer realisticamente seus
pontos fortes, para aproveitá-los ao máximo, mas também precisa ter plena
consciência de seus pontos fracos e aceitá-los ou consertá-los.
Ao estudar como se formou sua personalidade, verá que existem
comportamentos que podem ser alterados, e outros, quase imutáveis. Entender
o que é possível mudar e o que deve ser aceito será fundamental, pois você
poderá usar sua energia para obter o melhor de si, sem desperdiçá-la com o
que não vale a pena.
Por exemplo: imagine que você dirige um carro com um motor muito
potente e que, no caminho até seu destino, há um morro íngreme com uma trilha
de terra esburacada e enlameada.
Se tentar subir o morro, precisará engatar a primeira marcha, gastar
uma quantidade enorme de combustível, desgastar o motor e os freios, forçar
a estrutura mecânica e, mesmo com todo esse esforço, provavelmente vai
encalhar. Se tivesse um mapa, você saberia que seria muito melhor contornar
esse morro, mesmo que a distância percorrida até seu destino fosse mais longa.
Por outro lado, quando você dirige em uma estrada plana, bem conservada
e conhecida obterá desempenho máximo, em quinta marcha, com baixo
consumo de combustível, e chegará rapidamente ao destino, sem forçar seu
carro. Isso significa que se você está em uma situação em que precisa usar
características de personalidade que não possui naturalmente gastará muita
energia e seu desempenho será pífio. Quando você está em uma posição em
que pode usar seu estilo natural, seu “veículo mental” se desgasta pouco e
sua produtividade aumenta muito.Por isso, neste livro, fornecerei ferramentas
poderosas para que você conheça a fundo como funciona sua personalidade.
Você saberá quais são suas qualidades e limitações, em quais terrenos trafega

melhor, onde ocorre seu melhor desempenho, em que situações você não
deveria dirigir e, principalmente, como usar melhor seu motor mental para chegar
ao seu destino com segurança.
Com técnicas baseadas nos conceitos mais modernos da Neurociência
comportamental, da Psicologia aplicada e a partir de minha experiência de mais
de duas décadas em gestão de pessoas, oferecerei instruções claras, testes
objetivos, metodologia lógica e, ao mesmo tempo, prática, que o ajudarão a
escolher os empregos, as atividades e as profissões mais compatíveis com sua
personalidade.
Para encerrar a introdução, deixo uma história que traz a essência do
conteúdo que você lerá nas próximas páginas:
O bebê camelo pergunta para sua mãe:
— Por que os camelos têm corcovas?
— Bem, meu filho, como somos animais do deserto, precisamos das
corcovas para armazenar energia.
— Certo, e por que nossas pernas são tão longas?
— Elas são assim para que mantenhamos nosso corpo mais longe da areia
do deserto, que é muito quente.
— Entendi! E por que nossos cílios são tão grossos?
— Nossos cílios grossos são como uma capa protetora para os olhos,
quando atingidos pela areia e pelo vento do deserto!
— Ok, mamãe. A corcova é para armazenar energia enquanto cruzamos o
deserto, as pernas são para caminhar no deserto e os cílios são para proteger os
olhos da areia do deserto. Então, o que estamos fazendo no zoológico?
Moral da história:
Talentos, habilidades e experiências só são úteis se você estiver no lugar
certo!
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Espero que este livro contribua para que você conheça seu perfil, suas
motivações, seus talentos, suas atitudes e que essas informações o ajudem a
ser, cada vez mais, a pessoa certa no lugar certo.
Boa leitura e mãos à obra!

Elas se culpam, inclusive, de coisas sobre as quais não têm a menor
responsabilidade.
Como esses indivíduos enxergam muito mais o lado ruim dos
acontecimentos, eles se tornam negativos e ficam presos em um círculo vicioso,
no qual pensamentos negativamente distorcidos causam sentimentos ruins, que
acabam potencializando ainda mais seu mal-estar.

CAPÍTULO 1
O viés do otimismo exagerado
OS FILTROS QUE DISTORCEM A REALIDADE
Inconscientemente, distorcemos os fatos porque enxergamos o mundo por
meio de filtros que nos levam a perceber as informações de maneira parcial. Isso
significa que vemos, sentimos e interpretamos o mundo diferentemente do que
acontece na realidade.
Criamos roteiros mentais falhos que organizam nossa tomada de decisão.
O problema é que, muitas vezes, um roteiro equivocado nos leva a caminhos
nos quais perdemos muito tempo – em alguns casos anos –, ao insistirmos em
empregos ruins, em profissões para as quais não temos talento ou em negócios
inviáveis.
Essas distorções da realidade foram chamadas pelos estudiosos de vieses
cognitivos. Cada viés ou realidade distorcida faz com que percebamos as coisas
como descreverei a seguir.
O viés do pessimismo
Algumas pessoas (felizmente, a minoria) têm tendência de ser pessimistas
em relação a quase todos os aspectos da vida, acreditando que se algo pode
dar errado, fatalmente dará.
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Ao contrário dos pessimistas, muitas pessoas distorcem positivamente as
avaliações sobre si mesmas para se sentirem mais competentes e seguras.
Os muito otimistas acreditam serem mais saudáveis, capazes, inteligentes,
honestos, trabalhadores e justos que os demais. Quem enxerga a realidade com
o viés do otimismo exagerado pode viver tranquilamente no presente, mas, no
longo prazo, poderá passar por grandes dificuldades, pois o mundo “cor-de-rosa”
acabará não se concretizando.
O viés da confirmação
Esse viés nos faz acreditar, ingenuamente, que os outros veem os fatos da
mesma maneira como nós os vemos e, portanto, a concluir que pessoas “bem
informadas” deveriam concordar conosco.
Pessoas assim querem sempre ter a última palavra, agem como donas da
verdade e são inflexíveis em seus pontos de vista.
Quem atua dessa maneira pode sofrer consequências negativas em sua
carreira, por manter posições, empregos ou profissões por teimosia.
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Ter convicções é importante, mas é fundamental aumentar a flexibilidade
mental para aceitar novos pontos de vista, que muitas vezes são diferentes de
nossas crenças atuais.
O viés da aversão à perda
Para muita gente, o medo de perder o que tem é muito mais forte do que
o desejo de conquistar um posicionamento mais vantajoso. Quem é assim tem
forte tendência a permanecer onde está, mesmo ao receber ótimas propostas de
trabalho em outro lugar, por temer que sua situação profissional – às vezes muito
ruim – fique ainda pior, caso resolva mudar de emprego ou de função.
Quem tem esse viés provavelmente perde oportunidades por sentir medo
exagerado de tudo o que é novo, tendendo a se acomodar. Quando os outros
percebem essa postura, evitam convidar a pessoa para novos desafios por
achar que ela não enfrentará bem as mudanças.
O viés da sensação de injustiça
Quem vê a realidade por esse prisma precis
a desenvolver uma visão mais realista dos fatos, procurando responder
sinceramente a questões, como: Por que sou perseguido? Quais os resultados
que produzi nos últimos doze meses? Por que as pessoas não reconhecem
minhas realizações?
Se a conclusão for a que está produzindo pouco, será melhor reagir. Se
realmente estiver sendo perseguido, estará no lugar errado e deveria procurar
outro emprego.
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Teste dos vieses
Para saber quais vieses você usa para interpretar a realidade, elaborei um
teste. Os vieses variam bastante de pessoa para pessoa e é fundamental que
você analise, com muita sinceridade, quais estão afetando seu dia a dia.
Para realizar o teste, dê uma nota de 1 a 4 para a intensidade com que
cada pensamento ou aspecto aparece em suas tomadas de decisão e, depois,
faça a soma.
Notas
1. Quase nunca tenho esse pensamento.
2. Tenho esse pensamento de vez em quando.
3. Quase sempre me sinto atuando com base nesse pensamento.
4. Tenho esse pensamento o tempo todo e em qualquer circunstância.
Viés do pessimismo
“A vida é muito dura.”
“Meu futuro será péssimo.”
“Não sirvo para nada.”
“Ninguém liga para mim.”
“Sou azarado.”
Soma:

____
____
____
____
____
____

13

Viés do otimismo exagerado
“No fim, tudo dará certo.” 			
“Azar é uma coisa que acontece com os outros.”
“Eu tenho sorte.” 				
“Quem espera sempre alcança.” 			
“Não me preocupo com os problemas.” 		
Soma: 				

Viés da sensação de injustiça
____
____
____
____
____
____

“Esse lugar deveria ser meu.”		
____
“A vida é injusta.”				
____
“Sou perseguido no trabalho por não participar da panelinha.” ____
“Meu valor não é reconhecido.” 		
____
“Eu merecia muito mais do que tenho.”		
____
Soma:
			
____
Resultados

Viés da confirmação
“Eu não sou teimoso, sou seguro.” 		
“Quem não concorda comigo é mal informado.”
“Minha convicção sobre esse tema é inabalável.”
“Minhas crenças são inegociáveis.” 		
“Sou difícil de convencer.” 			
Soma:
			

____
____
____
____
____
____

Viés da aversão à perda
“Não troco o certo pelo duvidoso.” 		
“Quem arrisca o pouco que tem fica sem nada.”
“Só mudo de emprego quando tiver 100% de certeza.”
“Tenho medo de ousar.” 			
“Seguro morreu de velho.”			
Soma:					
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____
____
____
____
____
____

5 a 9 pontos: Você tem muito pouco desse viés.
10 a 14 pontos: Você tem esse viés com média intensidade.
15 a 19 pontos: Você tem esse viés com alta intensidade.
20 pontos: Você tem esse viés com altíssima intensidade.
Os casos de fracasso profissional que mais tenho observado têm forte
relação com as distorções da realidade geradas pelos vieses. Também tenho
acompanhado situações em que a interpretação mais realista de si e dos fatos
tem alavancado a vida profissional de muitas pessoas que estavam estagnadas
na carreira.
Identificar e diminuir a influência de seus vieses dará a você uma percepção
mais realista e, portanto, mais condições de se posicionar no lugar que tenha
relação com sua personalidade e seu estilo de vida.
No próximo capítulo, você entenderá os mecanismos que influenciam suas
decisões, para conseguir neutralizar ou diminuir o efeito dos vieses em seu dia
a dia.
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