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Sobre este eBook 
 

ocê já se sentiu injustiçado por entender que estava pronto para o próximo 
nível, mas simplesmente essa mudança não acontece? 

Talvez você esteja se sentindo sobrecarregado com tanto trabalho, e, apesar 
do salário certo, não se sente reconhecido, pois simplesmente não está no nível que 
gostaria. 

Após 15 anos no mundo corporativo, vi essa cena muitas vezes, e por isso compilei 
neste e-book os 7 segredos para ser promovido e receber o reconhecimento que 
você busca. 

Muitas vezes seu comportamento e a maneira como implementa seu trabalho não 
estão direcionados da maneira correta, e ninguém nunca te contou sobre isso. 

E este é o objetivo deste livro: te despertar para viver sua melhor versão e te ensinar 
competências e ações necessárias para que você viva a Alta Performance muito além 
do seu limite. 

Seja bem-vindo a essa jornada! 
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Sobre a Autora 
 

Quem é Mariana Salomão 
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área, nacionais e internacionais, incluindo cursos de 
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“Mariana é referência no Brasil quando o assunto é superação de 
limites e resultados” 

Roberto Shinyashiki 
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SEGREDO #1: SAIBA O QUE QUER COMO RESULTADO 
 

Parece óbvio, não é? Mas muitas vezes me deparei com profissionais que desejavam 
o próximo nível, mas não sabiam exatamente para qual cargo, qual o salário, qual o 
bônus, benefícios ou tipo de equipe. 

"Os sonhos se tornam realidade quando o desejo os transforma em 
ação concreta. Peça grandes presentes à vida e a estimulará a dá-los 

a você." 

Pense e Enriqueça - Napoleon Hill 

 

Se você não tem clareza, será impossível determinar o plano adequado, entender 
quais os passos na estrutura da empresa para alcança-lo, quais as competências e 
requisitos que deve desenvolver. E isso é o básico do básico. 

Engolidos pelas atividades e tarefas do dia a dia, normalmente não paramos para 
pensar nesse tipo de pergunta, apenas pensamos em como seria bom um aumento 
de salário, mais status ou até mais poder. 
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Agora que deu o primeiro passo, vamos à primeira ferramenta para desenhar seu 
próximo passo: 

Mapa para o Próximo Passo de Carreira 

Cargo Desejado  

Salário Desejado  

Pessoas que devo conversar para apoiar 
meu plano 

(Colegas, Líderes, Mentores, profissionais 
que admiro, RH, Coach) 

 

Requisitos Necessários  

Competências Necessárias  

 

A partir deste mapa, com mais clareza e reunindo as informações fundamentais para 
prosseguir, será possível avançar e trabalhar em um plano de desenvolvimento 
individual. 

Lembre-se: a única pessoa responsável por sua carreira é você. Não espere subsídio 
da empresa para aquele curso ou apoio do seu líder para iniciar a aula de idiomas. 
Desenvolva suas habilidades e esteja pronto para aumentar sua empregabilidade e 
garantir o seu sucesso. 

Acredite em seu talento, mas não se acomode nele. Seu talento deve ser medido por 
três coisas: escolaridade (estudos), experiência profissional e histórico de vida 
(maturidade e tempo de estrada). 

Mas isso não é suficiente, competências são importantes e entender a estrutura da 
empresa que você está, também.  

A maioria das empresas - especialmente as grandes – estabelecem e documentam 
as habilidades e capacidades necessárias para cada nível de sua estrutura. Portanto, 
busque as informações necessárias e trabalhe arduamente em seu desenvolvimento 
pessoal.  

Este passo também será importante para que você tome certas decisões. Se você 
acredita que a estrutura da empresa atual não comporta seu próximo passo 
desejado, não desperdice seu tempo. Tenha uma visão mais ampla e busque outras 
oportunidades. 

De qualquer maneira, mantenha todas as portas abertas. Faça o seu melhor, sempre. 
A excelência é a base de qualquer carreira bem-sucedida, seja na empresa A, B ou 
C. 
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SEGREDO #2: TENHA MENTALIDADE DE SUCESSO 
 

 

Sabe o principal motivo de não ter o sucesso que deseja? 

Sua forma de pensar. 

E sabe qual o problema nisso? Sua forma de pensar influencia suas ações e suas 
ações são as responsáveis por seus resultados. 

Portanto, antes de trabalhar na maneira como você tem agido, é fundamental 
entender o padrão de seus pensamentos. 

Existem 3 maiores inimigos em sua forma de pensar que impactam diretamente sua 
forma de agir: 

◉  Mentalidade de Imitação: Imitar pessoas que admiramos e achar que devemos 
fazer exatamente o que elas fazem (ou fizeram) para ter sucesso pode nos 
limitar e nos fazer perder exatamente o maior componente responsável pelo 
sucesso de qualquer pessoa: a autenticidade. Não significa que não devemos 
“modelar” os comportamentos, caminhos e conselhos de nossos mentores, 
mas, imitar caminhos já trilhados funciona muito melhor no início de nossa 
jornada do que quando já estamos em nossa própria caminhada. 
 



 

 

 

7 Segredos Para Você Ser Promovido 

9 

 

◉  Mentalidade de Coitadismo: Comparar seu salário com outros colegas da 
empresa e se achar injustiçado, reclamar do quanto a empresa não te valoriza 
e do quanto você se mata por ela, se achar a pessoa menos reconhecida de 
sua área e sair culpando seu chefe pela péssima habilidade de liderança são 
comportamentos que te colocam na situação de vítima da situação e, se tem 
algo que impede nosso sucesso, é não assumir a responsabilidade pela nossa 
trajetória. Se você acha que seu salário não está compatível, negocie um 
aumento baseado nos resultados que você apresenta. Não conseguiu? 
Questione quais os requisitos necessários para isso e corra atrás. Ainda não 
funcionou? Busque outro local de trabalho. O que não vai te ajudar é ficar se 
sentindo injustiçado e culpando o chefe, o sistema, a empresa, o mercado ou 
a crise por não estar vivendo a realidade que deseja. 

 
Culpar alguém não é algo que vai mudar suas condições e como o sucesso é 
sua responsabilidade, fica difícil jogar a culpa em terceiros. Quando você 
assume a responsabilidade, provavelmente pensará em soluções melhores. 

 

◉  Mentalidade de Medo: Você acredita que tem a solução perfeita para 
aumentar a produtividade da fábrica? Para melhorar as vendas? Para enfrentar 
a concorrência? Mas não compartilha suas ideias por medo de não ser ouvido 
ou de sua ideia não ser aceita? “Quem sou eu para sugerir isso? ” Se este 
pensamento ronda sua mente, saiba que você pode estar perdendo uma 
grande oportunidade de se destacar. As empresas valorizam a ousadia e o 
espírito empreendedor. Estruture suas ideias, busque apoio para a 
apresentação do projeto e ouse se fazer necessário na estrutura de sua 
organização. 
 
Lembre-se: o sucesso não é algo que acontece com você. É algo que acontece 
por sua causa e devido às suas atitudes. 
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SEGREDO #3: CONSTRUA RELACIONAMENTOS COOPERATIVOS 
 

 

 

Ninguém alcança o sucesso sozinho. Aquele projeto ou ideia pode ser muito difícil de 
ser implementado por uma única pessoa ou área, mas, se você construir um 
networking adequado com áreas correlatas, você terá mais pessoas lutando por sua 
visão. 

Em uma empresa, a visão, a meta, devem ser únicas. Ainda que existem divergências 
entre áreas como produção e suprimentos, ou finanças e RH, a meta final é a mesma: 
bater as metas de vendas e ter uma boa gestão de custos. 

Por isso, você deve ter a postura de liderança necessária para fazer as coisas 
acontecerem. Não importa seu nível ou sua posição na estrutura. Acredite: sempre é 
possível fazer a diferença. 
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Me lembro quando era apenas uma estagiária na área de gestão de projetos e sugeri 
uma mudança nos processos de integração de novos colaboradores com a área de 
recursos humanos. Acreditava que existiam tantas políticas, sistemas, ferramentas e 
processos importantes na empresa e que, se os novos colaboradores os 
conhecessem logo no início, facilitaria muito a comunicação entre as áreas, a 
organização, a disseminação da cultura e diminuiria o tempo entre o início do 
colaborador e a entrega efetiva de resultados, reduzindo assim custos da companhia. 
A sugestão foi aceita e todos celebraram as mudanças. 

Cooperação é a palavra de ordem. Mas isso só acontece se você desenvolver 
empatia. 

Empatia é a sua capacidade de entender que cada um tem a sua visão de mundo, 
como se cada um usasse um tipo de óculos. Quando converso sobre determinado 
assunto com alguém, devo entender que esta pessoa está assumindo o que estou 
dizendo, baseada em sua visão com seus óculos e não com os meus. 

A empatia não é simpatia. Enquanto a simpatia é "sentir por alguém", a empatia é 
"sentir como alguém". 

Quando você domina este conhecimento, ganha muito poder para persuadir com 
suas ideias e consequentemente consegue obter excelentes resultados de 
cooperação e parceria em seus relacionamentos. 
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SEGREDO # 4: TENHA ESCUTA EMPÁTICA 
 

 

A escuta atenta, também chamada de escuta empática, é uma maneira de ouvir e 
responder a outra pessoa que melhora a compreensão mútua e a confiança. É uma 
habilidade essencial para profissionais de alta performance que buscam o poder da 
influência.  

Para ter uma escuta empática é necessário estar plenamente presente nas situações, 
sem distrações ou no modo multitarefas e prestar atenção na outra pessoa com 
empatia, ou seja, com identificação emocional, compaixão, sentimento e alta 
percepção. Um princípio básico é: "procurar entender, antes de ser entendido”. 

Para desenvolver este segredo pratique as três dimensões da escuta empática: 

◉  Sinais: Reconheça de todos os sinais verbais e não verbais, incluindo tom de 
voz, expressões faciais e outras linguagens corporais. Prestando atenção ao 
que os outros não estão dizendo, fará com que tenha informações valiosas e 
possa sondar um pouco mais fundo, criando um ambiente de atenção mútua 
e confiança. Você pode usar frases do tipo: Obrigado por compartilhar o que 
você sente sobre esta situação; você compartilharia um pouco mais sobre seus 
pensamentos sobre essa situação; você parece animado (feliz, chateado ...) 
sobre esta situação, e eu gostaria de ouvir mais sobre sua perspectiva. 
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◉  Processamento de Informações: Envolve compreender o significado das 
mensagens e acompanhar os pontos da conversa. Profissionais de Alta 
Performance são eficazes no processamento, resumem pontos de acordo e 
desacordo e capturam temas globais e mensagens-chave da conversa. Frases 
de exemplo podem incluir o seguinte: Aqui estão alguns dos pontos principais 
que eu ouvi nesta reunião; aqui estão os nossos pontos de acordo e desacordo; 
aqui estão algumas outras informações que devemos reunir; aqui estão alguns 
passos sugeridos a seguir - o que você acha? 
 

◉  Respostas: Envolve a garantia de que a escuta ocorreu e incentivou a 
comunicação para continuar. Dê as respostas apropriadas através de 
confirmações verbais, questionamentos profundos e esclarecedores ou ainda 
parafraseie o interlocutor para assegurar o entendimento. Os comportamentos 
não-verbais importantes nessa fase incluem expressões faciais, contato com 
os olhos e linguagem corporal. Você pode usar frases de reconhecimento, 
como por exemplo: "Esse é um ótimo ponto". 

 

Em geral, é importante que você faça uso e pratique todas as formas de 
comportamentos para desenvolver a escuta atenta.  

Entre os seus benefícios, desenvolver esta habilidade: 

◉  Constrói confiança e respeito, 
◉  Permite que as pessoas revelem suas emoções e opiniões, 
◉  Reduz tensões e auxilia na gestão e resolução de conflitos, 
◉  Encoraja o compartilhamento de informações, e 
◉  Cria um ambiente seguro que incentiva a resolução colaborativa de 

problemas. 
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SEGREDO #5: FAÇA PERGUNTAS PODEROSAS 
 

 

 

O romancista egípcio Naguib Mahfouz disse: "Você pode dizer se um homem é 
inteligente por suas respostas. Você pode dizer se um homem é sábio por suas 
perguntas. ” 

Como executiva de grandes empresas e atuando como Coach de Alta Performance, 
aprendi muito sobre o valor de perguntas poderosas. E existem duas regras básicas: 
Primeiro, você deve fazer as perguntas certas. Até aí, óbvio. Mas o segundo ponto 
pode não ser tão óbvio: você deve ter o maior cuidado e não fazer as perguntas 
erradas. 

Por quê?  

Bom, eu defendo que a regra número 1 de liderança é entender a regra: “Pessoas 
apoiam aquilo que ajudam a construir”. Portanto, seja a pessoa que faz as perguntas 
certas e garanta seu lugar de destaque em conversas e reuniões. Acredite! Esta 
habilidade fará com que sua presença se faça necessária em momentos estratégicos. 

Perguntas poderosas trazem consciência e não dão soluções. Perguntas poderosas 
mudam um padrão particular de pensamento e trazem novas soluções. Além disso, 
faz com que as pessoas se responsabilizem pelo plano ou soluções sugeridas, 
criando um ambiente de maior engajamento. 
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Algumas maneiras de trabalhar com perguntas poderosas e fazer delas uma nova 
abordagem profissional: 

◉  Crie clareza: "Você pode explicar mais sobre esta situação?" 
◉  Seja empático: ao invés de: "Você bateu a meta de vendas?", Pergunte: "Quais 

os fatores que levaram a bater (ou não bater) as metas?" 
◉  Apoie as pessoas a pensar de forma analítica e crítica: "Quais são as 

consequências de seguir essa opção?" 
◉  Busque opções de soluções: “O que poderia ser feito para evitar essa queda 

de vendas? ” 
◉  - Vença possíveis obstáculos: “O que pode dar errado? ” 
◉  Inspire pessoas a refletir e ver as coisas de maneiras novas e imprevisíveis: 

"Quais os fatores que levaram este projeto ao sucesso?" 
◉  Desafie os pressupostos: "O que você acha que perderá se você começar a 

compartilhar a responsabilidade pelo processo de implementação?" 
◉  Empodere: "Com base em sua experiência, o que você sugere que façamos 

aqui? ” 
 

Ao fazer as perguntas certas à sua equipe ou colegas, você pode ajudá-los a 
desenvolver sua capacidade de resolver problemas, criatividade e habilidades.  

"Você não precisa ter a resposta para fazer uma ótima pergunta", 
uma ótima pergunta acabará por receber uma resposta". 
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SEGREDO # 6: SEJA CURIOSO E CRIATIVO 
 

 

 

Você tem ideia do quanto a criatividade é importante nos negócios hoje? 

Uma das bases para Alta Performance é a inovação e não se pode falar em inovação 
sem criatividade. Assim como não podemos falar de criatividade sem curiosidade. 

Sem criatividade sua posição pode se tornar irrelevante.  

Mas como ser criativo e me destacar? 
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1) Esteja aberto as experiências 
Pessoas inclinadas a procurar e apreciar novas experiências tendem a desfrutar de 
muita variedade em sua vida, têm um alto nível de curiosidade e usam muito sua 
imaginação. Como resultado, eles executam significativamente mais criativamente 
no trabalho. 

Se você quer tentar promover essa característica em você mesmo ou em outros, 
comece trabalhando conscientemente as rotinas que você tem em sua vida. Talvez 
você esteja lendo os mesmos tipos de revistas, vendo os mesmos tipos de filmes ou 
visitando sempre os mesmos restaurantes. Neste caso, incentive-se ativamente a 
tentar algo diferente. Isso deve aumentar significativamente o seu desempenho 
criativo. 
 

2) Confie em seu talento criativo 
Confiar em sua capacidade criativa influenciará diretamente sua motivação e 
capacidade em encaixar tarefas criativas na resolução de problemas. Acredite, 
simplesmente ter essa auto crença pode aumentar significativamente a capacidade 
real de uma pessoa pensar criativamente. 
 

3) Tenha resiliência 
Resiliência é a capacidade psicológica de uma pessoa para lidar com situações 
estressantes e se recuperam facilmente de desapontamentos e falhas. A criatividade 
geralmente envolve a ocorrência de falhas, como ter ideias rejeitadas ou o fato de 
suas ideias não terem o desempenho esperado. Ser capaz de se recuperar das 
rejeições é fundamental para manter a criatividade e o entusiasmo. Além disso, 
sabendo que rejeições e falhas não são pessoais também devem ajudar a construir 
um alto nível de resiliência. 
 

4) Confie em sua intuição 
A intuição é uma forma de pensar sem esforço, de maneira rápida e automática. Ter 
essa confiança na intuição pode ajudar muito a aumentar o nível de criatividade, pois 
o pensamento criativo geralmente envolve o ímpeto intuitivo. 

Portanto, seja curioso, invista em conhecer outras áreas, participar de reuniões com 
clientes, entender o mercado que sua empresa está inserido, conhecer o processo 
produtivo e as dificuldades de outros colegas de trabalho. 

Isso lhe ajudará a pensar fora da caixa, ser conhecido e consequentemente 
reconhecido. 
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SEGREDO # 7: ENTREGUE ALÉM DO QUE ESPERAM DE VOCÊ 
 

 

Se você achou que seria possível ser promovido em 30 dias com algum segredo 
mirabolante e que não teria muito trabalho, sinto muito. 

Não existe substituto para o trabalho duro. 

Já sabemos sobre o poder da execução. Falamos sobre a mentalidade (querer), mas 
de nada adianta sem a ação (fazer).  

Mas não basta sair executando e implementando de qualquer maneira, e nem da 
maneira “CORRETA”. Para se destacar, para ser um profissional de sucesso, muito 
além do seu limite, é necessário fazer o DIFERENTE.  

Se você está buscando a oportunidade de influenciar pessoas através de uma 
promoção, uma posição de liderança, faça mais do que o necessário. Muitos já fazem 
o necessário, mas isso é considerado nada além de sua obrigação. E isso claro, tem 
o seu valor, deve ser respeitado. Mas conquistar respeito não é o mesmo que 
conquistar reconhecimento por ser um “talento” na estrutura de uma empresa.  A 
diferença está no algo mais que você faz, além do necessário. Busque surpreender e 
fazer algo além do que esperam de você. 

Como surpreender? Aí é inevitável buscar as competências necessárias e ter um 
plano de desenvolvimento individual (que falamos no início). Estudar sempre, 
desenvolver-se, atualizar-se e estar em contato com pessoas que te fazem crescer, 
te desafiam e te projetam será fundamental para atuar em Alta Performance. 

E mais o que isso. Deixe os outros saberem o que você anda fazendo. 
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Especialmente na América Latina, somos ensinados que a modéstia é uma virtude, 
mas, assim como quando você busca um emprego, se ninguém sabe o quão grande 
você é, você simplesmente não vai avançar.  

Segundo Harvey Coleman, presidente e fundador da Coleman Management 
Consultants (CMC) Inc., (ex-executivo IBM e Xerox), a visibilidade é fundamental no 
sucesso profissional. Baseado nas empresas pelas quais passou, ele afirma que o 
desempenho representa 10% do sucesso, a imagem pessoal, 30%, e a visibilidade, 
60%. Portanto, mesmo que o bom desempenho seja um diferencial, só será 
verdadeiramente conhecido, se as pessoas com quem você se relacionar souberem 
o quanto você é realmente capaz. 

Após tantos anos na área de Recursos Humanos, posso afirmar que cada vez mais as 
promoções de um profissional estão diretamente ligadas às pessoas do mais alto 
escalão que com ele interagem e também ao conhecimento que elas têm sobre o 
seu trabalho. Aqui vale a máxima: Quem é visto, é lembrado. Em última análise, não é 
somente sobre o que você conhece, mas o que a alta diretoria conhece a seu 
respeito. 

Venda o seu peixe. Uma forma de fazer isso sem parecer inconveniente é enviar um 
e-mail mensal para o chefe (e o chefe de seu chefe, se a cultura da empresa permitir) 
para mantê-los atualizados sobre seus progressos em vários projetos - e para 
compartilhar quaisquer realizações ou elogios de clientes que ocorreram no mês 
anterior. 

Por isso é importante a fórmula: Excelência e Consistência com promoção adequada 
e uma coisa acaba levando à outra. 

E já que estamos fazendo uma observação sobre o marketing pessoal, aqui vai uma 
dica importante: Deixe claro seus objetivos para o seu líder e tenha conversas com o 
responsável pela área de recursos humanos.  

Dessa forma, os decisores poderão lembrar de você quando a oportunidade surgir, 
além de lhe dar informações importantes sobre os passos necessários para atingir 
seu objetivo. 

No final, para ser promovido é necessária muita sorte. E a definição de sorte, neste 
caso é: estar no lugar certo, na hora certa e pronto para ocupar a tão desejada 
promoção. 
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