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A vida vale mais quando 
a gente faz o que ama. e 
com excelência. 

O mundo não precisa de mais gente meia boca. 

Aquela pessoa que tem resultados medíocres e que adora ver vantagem em gambiarra. 

Fuja correndo desse modelo. 



Quando a gente se 
respeita, o mundo 
nos respeita mais 

Essa é a melhor hora para você adotar práticas  de alta performance e alavancar seus 

resultados desde cedo. Trago aqui 05 dicas que verdadeiramente vão ajudar nessa 

jornada desafiadora.  Chega mais. 



Opa,
Esse é um recadinho bem rápido e em primeiro lugar 
quero dizer que estou muito feliz de ter você aqui.
Esse conteúdo foi produzido com muito amor e o máximo 
possível de qualidade. Tomara que goste.
Acredito que a minha especialidade é experimentar e as-
sim fui passando pelos diversos mercados de trabalho. 
Nessa de misturar e juntar tudo, a atividade de coaching 
e mentoria inclui experiência como jornalista, como 
analista de comunicação em indústria de produção de 
alumínio e a produção cinematográfica.  
Me sinto bem a vontade em dividir com você esse con-
teúdo porque ele é baseado em vivências diárias dos 
mercados de trabalho citados. Neles aprendi a vencer os 
medos de relacionamento interpessoal, fazer a gestão de 
conflitos e me comunicar de forma autêntica.
Vem comigo nessa leitura que tem a vibe do progra-
ma Geração de Impacto. 
Um abraço apertado, 

Anete

sobre anete #deixaopeitoarder 

Coach, jornalista, produtora de cinema, 
criadora do Studio Jovem e idealizadora 

do programa Geração de Impacto.
CLICK EDUARDO SOLCARD



É um privilégio apresentar essa obra, principalmente 
porque ela nos convida a refletir sobre uma das mais 
permanentes aspirações do ser humano – o impacto que 
causamos no mundo.
Impactar o mundo é um conceito abstrato e intangível. 
Com diversas possibilidades de interpretações, compa-
rações e referências que ultrapassam culturas, hábitos, 
comportamentos e manifestações sociais. Talvez por 
isso, deixar um legado de impacto no mundo, seja uma 
das maiores buscas da humanidade. Contudo, isso traz 
uma inquietação: será possível registrar um conceito 
dessa envergadura em um único livro?
Essa é a grata surpresa que Anete nos traz nessa obra, 
pois com uma estrutura de pensamento coerente e sim-
ples, ela nos provoca dizendo: 
“O mundo não precisa de mais gente meia boca. Aquela 
pessoa que tem resultados medíocres e que adora ver 
vantagem em gambiarra”
A partir da apresentação de5 grandes pilares–empa-
tia, empreendedorismo, excelência, alta performance e 
curtição – ela faz com que o leitor perceba que é possível 
alcançar uma performance extraordinária através de um 
simples conceito que é o equilíbrio.
Após a leitura, algumas imagens certamente surgirão como 
referência para que o leitor possa transformar esses concei-
tos em algo tácito e que tenha aplicação em sua vida. No 
meu caso, a imagem que surgiu após a agradável leitura 

Apresentação As pessoas crescem na direção das 

cicatrizes que assumem.

Click  Vanessa Borsato 



veio através das lembranças de minhas cicatrizes pessoais.
Em nossa vida, parece que estabelecemos uma condição 
mais tolerante com as falhas, pois podemos nos colocar 
como vítima de nossa própria humanidade. Sendo vítima, 
não precisamos nos considerar responsáveis ou mes-
mo culpados pelas consequências de nossas escolhas. 
Normalmente, usamos esse expediente para transferir a 
responsabilidade para outras pessoas e/ou circunstâncias.
O problema é que não gostamos de ser flagrados fa-
lhando e evitamos assumir integralmente nossos erros. 
Quando isso acontece, sentimos que estamos perdendo 
possibilidades futuras, pois normalmente nossos erros le-
vam a perda de confiança de quem foi atingido por eles. 
Na verdade, quando acreditamos que devemos assumir 
nossas falhas, também sentimos que precisamos fazer 
um esforço adicional como forma de compensação.
O mais impressionante é que nossas falhas deixam 
marcas, como cicatrizes tatuadas em nossa pele. Basta 
estarmos diante de uma situação desafiadora que as 
falhas que cometemos durante nossa vida, rapidamente 
retornam a nossa mente. Isso provoca ansiedade e inse-
gurança, nos paralisando e fazendo com que evitemos 
arriscar uma nova escolha.
Certa vez vi o título de um livro intrigante: “Como é que 
todas as vezes que me apunhalam pelas costas, as mi-
nhas digitais estão na faca?”
Jerry B. Harvey
Minha experiência mostra que devemos aprender a lidar 
com as cicatrizes decorrentes das nossas falhas sem criar 
cenários que excluam a percepção das consequências. 
O universo é regido pela causa e consequência, por isso 

devemos entender que toda escolha traz algum tipo de 
perda ou renúncia e sempre teremos que lidar com isso. 
De nada adianta se sentir vítima. Algumas vezes, nossas 
escolhas irão nos levar na direção de nossas expectati-
vas, outras vezes não. Quando nossas escolhas derem 
errado, devemos assumir as consequências e fazer 
novas escolhas mais alinhadas com o que buscamos. 
Essa talvez seja a melhor reflexão que a leitura desse livro 
lhe proporcionará, pois Anete consegue nos dar um pre-
sente quando permite que seus pensamentos fluam e nos 
apresentem um guia que ajuda na busca desse equilíbrio.

Desejo uma boa leitura!
Sidnei Oliveira – amigo, escritor e mentor de Jovens que 
impactam o mundo.



A leitura deste ebook me fez pensar que 
e preciso pegar o volante da própria vida 
e carreira,  assumindo as escolhas com 
qualidade, ou ficararemos sempre no lado 
do carona vendo a estrada passar pelo 
retrovisor. Eu quero o volante e você?
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Sai da Média, Agarre a Maestria é um 
e-book atípico, pois de maneira autêntica, 
simples e assertiva Anete Pitão traz neste 
guia reflexões pertinentes e valiosíssimas 
ao leitor que almeja sucesso pessoal e 
profissional. O equilíbrio entre empatia, 
empreendedorismo, excelência, alta perfor-
mance e curtição é discutido de forma  que 
possibilita ao leitor a internalização destes 
conceitos e mudança de atitude diante de 
dilemas cotidianos. Como diria Anete: Isto 
faz sentido para você?

Ao ler esse ebook a impressão é estar 
retomando o controle da minha aeronave 
na jornada: Vida pessoal ou profissional.
Despertar minha versão UAU! Fácil?! Não.
Essa é a questão. A vida, no meu ponto de 
vista, tanto quanto para a Anete, só vale 
a pena se a gente faz o que ama e com 
excelência. 
Percebi o quanto posso aprimorar atitudes 
frente às questões cotidianas.
Como diz Anete: Sucesso não é como “mio-
jo”, que fica pronto em minutos. Requer ação 
focada e direção certa. Sucesso é hábito.

Mário Rondon –  Coach de Alta Per-
formance e Mentor para Provas e Concur-

sos, autor do ebook Guia Estratégico Como 
se preparar para seu Concurso Público.
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Mac. Alexandre Bueno – Cliente, 
gestor educacional, mestre em Dinâ-

micas Territoriais e Sociedade na Amazônia 
e educador.

Márcia Oliveira – Analista senior. 
Coach master em liderança e times de alta 

performance. 
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Neste momento, pode ser que você esteja com a 
ideia fixa de querer mudar o mundo. Desde já, ga-
ranto: tem meu apoio.

Mas vejamos antes, porém, como está a sua escu-
ta.Isso mesmo. Você dá ouvidos para as pessoas? 
Você dá atenção quando pedem? Ou faz aquela cara 
de quem chupou limão galego, com a expressão bla-
sé de quem está cumprindo tabela? 

Caso a resposta seja sim, volte 10 casinhas, se é que 
pretende mesmo mudar o mundo. Este planeta não tem 
mais espaço para quem não se importa com os outros. 

Você pode até me dar vários exemplos de pessoas 
que estão se dando bem, mesmo sendo o tipo de 
gente que queremos bem longe. 

Mas você não vai se modelar com esse tipo de exem-
plo não, né?! 

Então, sigamos em frente com o texto. 

Você é um ser integral, não está solto no mundo como 
a metade de uma laranja, andando por aí. Nada disso. 
Precisa dar ouvidos. Ter uma escuta empática. Impor-
tar-se verdadeiramente com as outras pessoas. 

Muitas vezes, pequenos gestos de atenção podem fa-
zer toda diferença. No entanto, convido você a ir além. 
Mostrar interesse e ter um discurso de acolhimento. 

EMPATIA



Para mudar a frequência de alguém – que está passan-
do por algum tipo de problema – às vezes basta uma 
palavra de conforto, um afago, um abraço apertado, 
um olhar de quem de fato está ali dividindo o momento. 

A vida, as empresas, as relações precisam de pes-
soas que não olhem apenas para o próprio umbigo. 
O que adianta ficar na festa sozinho sem ter nem 
com quem trocar um bom bate-papo?

Imagine, se cultivar a empatia, o quanto vai estar na 
frente em um processo de seleção, por exemplo.

Experimente atuar com destaque nas suas relações 
ou negociações. 

Muitos ambientes de trabalho estão no CTI, respi-
rando com a ajuda de aparelhos. 

Por falta de empatia, organizações viram desorgani-
zações S\A, em verdadeiros cativeiros de infelicidade. 
Ora, não seja mais um a compor esse tipo de cenário. 

Seja a luz no ambiente, seja o bom 
papo, seja o olhar que acolhe, o ouvi-
do que escuta com atenção; e exercite 
ações com o bom senso.

Mesmo discordando de alguém, procure entender as 

razões que levaram a pessoa a pensar como pensa, 
a escolher como escolhe e a fazer o que faz. 

Teu dedo indicador não pode virar uma arma. 

Aproveite que começou a jornada agora e comece 
a pensar: como você tem se relacionado? De que 
maneira as pessoas têm visto você? Como está a 
qualidade das relações? Você faz, de fato, diferença 
na vida de alguém? 

Cultive a empatia e todo poder lhe será dado. 

Suspenda todo tipo de julgamento. Não é uma prá-
tica simples. Mas estamos falando de maestria, 
okay?! Portanto, vai exigir muito mais de você.

Escolha ser empático, caso contrário, continuará 
amargando seu posicionamento na média, engros-
sando os dados estatísticos que apontam sempre 
quem está fora das grandes oportunidades. 

Não pense em conquistar grandes resultados, antes 
de avaliar quais são os seus níveis de atenção com 
as pessoas. Pode começar dentro de casa, perto de 
casa, com quem está mais juntinho.

Que tal iniciar, mudando o mundo que está dentro 
de você? 

Sim: Seja empático.



Não seja prisioneiro daquilo que você conquistar hoje. 

Deixe o radar ligado, a mente aberta, pois isso tudo pode mudar. E tá tudo bem com isso. 

Fazer só porque você já quis não representa realizar o que de fato você quer hoje.

Tenha atitudes que encantam



Já imaginou se o tema empreendedorismo fosse 
parte das disciplinas nas escolas e universidades?

Vira e mexe, pego-me pensando em um país com 
menos desemprego e com mais gente fazendo o 
que de fato ama. 

Caso você ainda tenha amarras que o prendam, im-
pedindo-o de ter ações empreendedoras, por conta 
de acreditar que empreender é, exclusivamente, abrir 
o próprio negócio, saiba de uma coisa: isso só de-
monstra quanta informação ainda falta ser difundida.

Há no mundo muitas pessoas sem a menor ideia do 
que seja empreender. 

A maioria das vezes, o que prende alguém no lugar 
mais confortável e seguro é o medo das críticas, o re-
ceio de não ser aceito (e – em tempos de mídias digi-
tais e redes sociais – medo de ser até massacrado!).

Outra coisa que muitas vezes dá receio é a falta de 
apoio de amigos e familiares, por considerarem as 
ideias estranhas ou de alto risco. 

Vá apresentando resultados, pois, se forem positi-
vos, contra eles é muito difícil alguém se opor. 

Ganhar a confiança, – até de possíveis investidores 
“anjos”– de fato, é mais difícil quando as ideias incrí-
veis não saem do papel e ficam no campo da imagi-

EMPREENDEDORISMO



nação. Ou, então, quando o comportamento não se 
alinha àquele discurso ousado e inovador, que mais 
parece uma fachada.

O primeiro passo para uma ideia ser incrível é ela ser 
realizada. Caso contrário, vira uma ilusão – às vezes 
formatada de maneira luxuosa, em apresentações 
arrojadas.

Dê um passo de cada vez, experimente, comece de 
onde está e com o que tem.

O empreendedorismo é a capacidade de 
realizar, ter ações diretas e focadas na 
construção de um negócio, de um pro-
duto, de uma ideia ou de um conjunto de 
ações que possam elevar os resultados, 
seja na vida pessoal ou profissional, de 
forma muito mais relevante.

Empreender é ter atitudes empreendedoras, com 
a ousadia e a firmeza para conseguir ver as coisas 
muito além daquilo que elas aparentam. 

Empreendedorismo é o movimento desafiador para 
conquistar destaque não apenas no mercado de tra-
balho, mas na vida. 

É preciso expandir a mente e, com certeza, desfrutar 

das relações que podem favorecer e empoderar as 
pessoas para um comportamento muito mais ousado 
e realizador. 

Não são poucas as pessoas que se perdem nos seus 
sonhos, que nunca saem do papel. Pessoas que se 
alimentam de ideias e mais ideias, que jamais viram 
algo concreto para ser apresentado, fotografado, di-
vidido, de alguma maneira, com o mundo. 

É muito importante que, desde o início da vida profis-
sional, a performance já apresente um direcionamen-
to, para que você consiga mergulhar em ambientes 
que nunca foram frequentados; e garanta diálogos 
que elevem o modelo mental e as perspectivas de co-
locar muito mais rapidamente as coisas em prática. 

Mas como alguém que sempre modela a sua carreira 
de uma forma padrão, igual todas as outras, pode 
ser capaz de fazer diferente, inovar, avançar com a 
realização das metas?

Não importa que você escolha profissões mais tradi-
cionais, como medicina, direito ou engenharia. Mas 
dentro dessa escolha, o que pode diferenciá-lo?

O mais importante é pensar como você pode conse-
guir criar um cenário diferente, inovador.

Qual tratamento você pode dar às pessoas que es-



tão do seu lado e que seja surpreendente? Quais in-
formações (de todo tipo) você tem guardadas e que 
não se cruzam para algo diferenciado?

São muitas habilidades que, na maioria das vezes, 
são engavetadas. 

Você sabe tocar violão? Quando foi a última vez que 
você o pegou e empregou alguns minutos, numa 
hora vaga, para animar e tornar o seu ambiente de 
trabalho muito mais bacana e agradável?

Você precisa estar constantemente pesquisando os 
novos mercados, para saber o que o fará mais feliz e 
satisfeito em realizar. 

O que você deseja fazer pode estar sendo feito por 
alguém e você nem sabe, pois seu comodismo não 
permite uma pesquisa mais diferenciada, mais a fun-
do. Largue esse comportamento. 

Quem sabe, se você poderá criar algo novo, que sir-
va até de inspiração para outras pessoas?

Mas, caso não leia, não estude, não escute, não veja 
outras pessoas ou mire em quem já faz coisas... Ué! 
Como vai alimentar a sua bateria para olhar na dire-
ção do empreendedorismo?

A curiosidade, o ímpeto de implementação e o dese-
jo de sair da média e fazer algo que impacte preci-

sam ser combustível, caso queira, de fato, construir 
uma carreira de sucesso; aliás, ter uma vida plena e 
cheia de momentos memoráveis. 

Não viva das histórias dos outros, construa sua pró-
pria história e sinta orgulho de contá-la.

A vida passa muito rapidamente, pra você ficar per-
dendo tempo com medo de encarar seus medos.

Caiu, levante. Errou, refaça!

Deu medo, vá com medo mesmo! 

Mas empreenda na vida!



Seja combustível da felicidade das outras pessoas

Caiu, levante! 

Errou, refaça! 

Deu medo, vá com medo mesmo! 

Empreenda na vida!



Vamos direto ao ponto? Sem rodeios? 

Qual a imagem que forma na sua cabeça quando 
você pensa na palavra excelência? Você visualiza 
uma sala grande, com uma mesa enorme, aquela 

cadeira chic de presidente que tem uma placa escrito 
no crédito: CEO? 

Bem, posso te tranquilizar por um lado e te desafiar 
por outro. 

Primeiro, saiba que você não precisa estar numa 
carreira de altos executivos para conseguir atingir 
todos os dias níveis de excelência. Mais ainda, você 
pode começar agora mesmo a buscar pela excelên-
cia para atingir seus objetivos.

“Feito é melhor que perfeito” é uma das frases que 
constantemente está no discurso de pessoas com 
quem convivo, me relaciono e até no meu discurso. 
Mas esse conceito é bom para dar o pontepé. Porém,  
para caminhar a jornada de longa é preciso mais. 

Até porque é mais simples do que pensamos. Porém 
dá mais trabalho do que esperávamos. Exige esforço 
e muita determinação. 

Fazer todas as ações na sua melhor performance, 
aquela que de fato está voltada para atingir resultados 
surpreendentes, deixando os clientes, atendimento, 
entrega, processo com o máximo de qualidade.

E isso tudo pode ser feito desde as pequenas coisas, 
até as mais complexas que temos contato em nosso 
dia a dia. 

EXCELÊNCIA



Numa ligação com um amigo, caso entregue a máxi-
ma escuta com a empatia de quem realmente se im-
porta e dá a atenção que uma pessoa merece, cer-
tamente você está com uma escuta de excelência. 

Caso costure e vá fazer uma peça de roupa, não cor-
te nada para fazer mais uma peça, faça a melhor que 
você puder. 

É muito importante deixar um alerta aqui: 
Quando tocamos nesse assunto, ele deve 
passar a ser visto como um item funda-
mental para destacar-se e sair da média, 
alcançando de fato resultados diferen-
ciados. Caso contrário, não adiantará de 
nada. Texto perdido, leitura jogada fora.

A excelência está ligada a ações sistêmicas, a um 
processo de melhoria contínua que precisa passar 
por todas as áreas da sua vida.  Isso inclui cuidar 
da sua alimentação e fazer uma atividade física para 
aumentar os níveis de energia. 

Assim funcionam suas ações em seu primeiro empre-
go, ainda que não tenha nenhuma experiência. O nível 
de atenção, de motivação para exercitar valores como 
contribuição e colaboração, são decisivos pra que esse 
objetivo da excelência acompanhe o seu dia a dia.

Exagero falar em dia a dia? Nada disso. Pelo con-
trário. Esse tipo de performance não acontece do 
dia para noite. É algo conquistado com esforço e 
determinação. 

Estudar, fazer treinamentos, ações voluntárias, rela-
cionamentos saudáveis, manter-se perto de pessoas 
que queiram também atingir excelência nos resultados, 
seja na vida pessoal e profissional, são fatores determi-
nantes para conseguir celebrar esses resultados. 

O radar precisa estar ligado. Não dá para querer 
atuar com excelência e ter um comportamento que 
não observa o que está à volta e não procura novas 
oportunidades de crescimento. A inovação é sempre 
algo considerado distante, parecendo coisa apenas 
de pesquisa científica. Mas não é isso não.

É fundamental que o senso de criatividade esteja li-
gado para poder compartilhar o máximo de combi-
nações a partir de seus conhecimentos e vivências. 

Excelência está ligada também às referências. Saber 
quem já fez melhor uma determinada função, quem já 
implementou algo com destaque... 

Ter essa direção de benckmarking é fundamental 
para trilhar o caminho da melhoria contínua. Todos 
os dias a excelência pode mudar de nível. 



Trabalhar a Alta Performance é aprofundar-se no mais íntimo do 
ser, buscando realmente associar as técnicas de liderança, gestão e 

desempenho  às melhores características humanas, 
verdadeiramente.

 
Quanto mais as características de um profissional de 
excelência começam a fazer parte do dia a dia, acom-

panhando todos os dias uma rotina diferenciada, 
menos esforço precisa ser feito pra SER, porque de 

fato você se torna. 

Seus resultados incríveis podem empode-
rar muitos outros jovens profissionais. 
Pense nisso quando fizer corpo mole.



Todos os dias, você pode avançar um pouco ou mui-
to na direção de resultados extraordinários. Melhores 
que os seus ou melhores que as suas referências. 
Mas isso só é possível quando há comprometimento 

diário e contínuo, para que novos e maiores resulta-
dos sejam atingidos.

Sucesso não é como “miojo”, que se coloca na panela 
e dentro de minutos fica pronto. Muito pelo contrário. 
Requer tempo, com ação focada na direção certa.

A procrastinação, a baixa ou média performance fa-
zem parte do cotidiano da maioria das pessoas. Bas-
ta olhar em volta ou, pior: olhar no espelho. 

Imagine que, dia desses, uma cliente revelou que 
sua frustração residia em “ser melhor entre os pio-
res”. Sinceramente, aquilo me bateu forte no peito, 
e agradeci pela oportunidade que ela estava tendo 
de fazer uma mentoria e dar voos mais altos e com 
maior força e qualidade. E isso só foi possível (ela já 
está colhendo muitos frutos dessa decisão de sair da 
média) por conta de uma escolha pessoal. 

Sentiu-se incomodada de estar navegando numa 
maré baixa e de ter orgulho apenas dos resultados 
das outras pessoas.

Avalie neste momento, com o máximo de bom senso 
e crítica, como vão os seus resultados. Caso conclua 
que estão num nível inferior ao desejado, quais ações 
considera que tem deixado de lado – quem sabe até 
abandonado – para reunir tanta mediocridade?

ALTA PERFORMANCE



Para sair dessa e entrar num grupo de pessoas com 
resultados de alta qualidade, dignos de inspiração 
para outras pessoas, suas práticas precisam ser al-
teradas com urgência. Isso não significa dizer que 
tudo vai mudar do dia para a noite. Não, não. 

Ter consciência disso e começar a escolher e identificar 
quais são seus pontos fortes, suas fraquezas e as opor-
tunidades de melhoria já pode ser um grande passo.

Para um passo mais largo, entretanto, o movimento 
precisa ser pensado a longo prazo. É necessário ter 
planejamento, consistência na ação e continuidade. 

Não adianta nada fazer um planejamento incrível e, 
ao chegar na segunda semana, simplesmente desis-
tir. Muito melhor é dosar o esforço na medida certa, 
afim de que as ações estabelecidas no início não 
consumam toda a energia necessária para continuar. 

Não sei se você já passou por isso ou foi testemu-
nha de alguém que viveu esse tipo de situação (eu já 
passei muitas vezes): Começar a dieta e o dia a dia 
parecer um processo de tortura. Felizmente, vêm os 
resultados e com eles um alívio; o ânimo se renova, 
redobra, e você consegue ir em frente.

Para uma caminhada segura é fundamental mapear 
as habilidades que precisam ser desenvolvidas, para 

que a jornada aconteça na direção do alto rendimento. 

De nada adianta desempenhar uma função, ou ter um 
objetivo estabelecido, se todas as ações caminharem 
no sentido contrário. O mesmo vale para a adoção de 
estratégias que em nada dão a força necessária para 
transformar ações em resultados relevantes.

Um dos pontos importantes no processo de busca 
pela alta performance é alinhar os objetivos propos-
tos com o desenvolvimento de habilidades.

A seguir, apresento medidas que você deve sempre 
adotar:

- Identificar que ações estão ocupando es-
paço desnecessário na sua rotina e não le-
vam ao objetivo. 

- Identificar que relações podem compro-
meter as suas ações, principalmente com 
pessoas procrastinadoras, de mau humor 
e “reclamonas” (cuidado com elas!).

- Avaliar o que está realizando e o que de 
fato precisa ser feito, e se está perdendo 
tempo com ações que não se alinham ao 
objetivo.



A ideia foda é a ideia 
implementada com 
resultados incríveis



Ter foco voltado para um ponto master nunca vai im-
pedir você de ir ao cinema, beijar na boca, ter uma 
vida sexual saudável e ativa, estar com os amigos, 
desfrutar de atividades de lazer ou esportivas que 
deem prazer. O nome disso é equilíbrio. 

Logicamente, quando optamos por seguir uma direção 
e temos um objetivo a atingir definido – principalmente 
quando se trata de um novo projeto, provas, concur-
sos, vestibulares ou outros processos de seleção – a 
coisa muda um pouco. Muitas vezes, até muda muito. 

Nunca ao ponto, porém, de fazer com que tudo que 
lhe faz bem e lhe dá energia necessite ser jogado para 
escanteio ou eliminado numa tacada só. Pelo contrá-
rio. Quando queremos manter o foco em algo, pre-
cisamos estabelecer comportamentos, com aumento 
do nível de produtividade e criação de hábitos que 
favoreçam isso, para garantir o máximo dos nossos 
níveis de satisfação, alegria e prazer. Caso contrário, 
eles podem despencar de uma hora para outra. 

Quando se quer atuar de uma forma que a presença 
e ações façam a diferença na vida das pessoas e 
nos ambientes de trabalho, com a reunião de atitu-
des que destaquem um jeito até exclusivo, é muito 
importante que elas estejam alinhadas com um com-
portamento ligado à Alta Performance.

CURTIÇÃO



Nem as pessoas nem as empresas querem gente 
de mau humor por perto, falando da vida das outras 
pessoas, invejosas ou do tipo “reclamonas”, que, 
vira e mexe, andam soltando um “Oh vida, oh azar”. 
Nada disso.

Cada vez mais, será o bom humor e a maneira mais 
leve de viver a vida e de se relacionar com as pesso-
as que o deixará na frente, em vários sentidos. 

Entregue-se a uma vida plena, cheia de boas histó-
rias para contar. E, quem sabe, recheada de aventu-
ras, de viagens, de projetos realizados, de trabalhos 
voluntários, de amor, de paixão. 

No entanto, dentro desse pacote, coloque também 
desfrutar da vida como você gosta, com felicidade. 
Certamente, esse tipo de comportamento fará com 
que você, cada vez mais, dedique-se a todas as ou-
tras partes. 

Vá a encontros sociais. Mesmo que seja tímido ou 
caseiro, não se isole. Isso repercutirá bem nos seus 
resultados na vida pessoal ou profissional.

Desafie-se a experimentar desses momentos, caso 
eles não façam parte da sua agenda. Afinal, ser visto 
também é muito importante para contribuir com seu 
marketing pessoal. 

Isso não significa dizer, contudo, que é preciso fazer 
o que os outros esperam – claro que não!

Agir baseado na sua essência e também de forma 
autêntica, funciona como ingrediente para ir longe. 
Mas também é preciso ser flexível e ter contato com 
novas experiências, além de testá-las, preparando o 
seu estado emocional para as oportunidades mais 
desafiadoras. 

Imagine uma grande oportunidade, mas que exigirá 
de você uma habilidade de comunicação e de persu-
asão que sua timidez (nunca desafiada) não permiti-
rá que ouse tentar, criando, com isso, travas em sua 
comunicação e atitudes.

Caso não se isole, esse tipo de comportamento vai 
sendo trabalhado naturalmente, já que ninguém fica 
em ambientes sociais sem trocar o mínimo de ideias e 
estabelecer um bom bate-papo, mesmo que rapidinho. 

A curtição é, sim, uma boa ferramenta; não apenas 
para viver a vida de uma maneira mais estontean-
te, mas para funcionar como um caminho excelente 
para completar uma vida equilibrada, onde todas as 
partes são contempladas de maneira integral.

A seguir algumas dicas importantes:

- Exerça a sua comunicação no dia a dia.



- Relacione-se com pessoas de perfil mais ou-
sado, criativo, espontâneo, comunicativo, pois 
isso ajudará bastante. 
- Caso tenha muita dificuldade de colocar as 
sugestões do texto em prática, escolha uma 
pequena ação, mas faça. Caso contrário, ficará 
amargando no mesmo lugar.



minhas  conexões

estamos em obras para melhor servi-lo



Tem uma pergunta que sempre me matou um pouco: 
“Você trabalha com o quê?”. Era uma angústia sem 
fim responder. Nunca uma única coisa me represen-
tou. Responder era tornar-me minúscula.

O tempo foi passando e uma mistureba das grandes foi 
surgindo na minha jornada profissional, na minha vida. 

Nunca amarguei “não faço o que gosto”. Sempre fiz 
o que queria e sempre deixei de fazer quando não 
fazia mais sentido. Tem um preço? Tem, altíssimo, 
afirmo sem aspas. E a recompensa? Todos os dias 
descubro um montão. 

Sem a ilusão infantil de achar que fazer o que gosta 
é só fazer o que gosta. Não. Menos. Bem menos né, 
amiguinho?! Muitas vezes um caminho duro, tortuo-
so, solitário. Steve Jobs fala em seu discurso, numa 
universidade em Stanford, sobre ligar os pontos, que 
um dia ligam-se e tudo faz sentido. Nossa, comigo foi 
totalmente isso. 

Citar esse discurso é cafona? Meu coração é brega e 
cafona, tá tudo bem?! Esse blá blá blá todo é pra dizer: 
já fiquei sem dormir quando ia negociar cachê; já adoe-
ci apenas por ter medo de encarar um conflito; já chorei 
por conta de relações tóxicas no trabalho; já me afastei 
pela companhia da psicopatia social solta por aí. Já me 
fiz de vítima. Já nadei, nadei e morri na praia. CLICK EDUARDO SOLCARD

ANETE PITÃO



Já fiz muito “monstro” em todas as carreiras com re-
torno zero. PS: Monstro em audiovisual é um filme 
demonstrativo (modelo) do roteiro (que a agência 
pede pra produtora “gratuitamente”) e promete “se 
o filme entrar” que a produtora o realizará. O “mons-
tro” do mundo corporativo são todos os projetos que 
já realizei na esperança da sonhada promoção. Mas 
ela não vinha. “O melhor ainda está por vir, confie, na 
próxima avaliação”. 

E em qual lugar alojo a culpa pela minha  incompetên-
cia? “Pô, aquela tua amiga conseguiu”. Burburinhos...

Até que um dia você descobre o bastidor das avali-
ções. Lembra do dia: “Meu voto é SIM, em nome da 
Nega Lucimar”. Pois é?! O discurso é bonito, mas 
a prática não se alinha à realidade uma, duas, três 
vezes... e aprendi isso na marra. 

Obviamente, que meu medo de apresentar pensamen-
tos ousados ajudaram para amargar alguns resultados 
medíocres. Afinal, a culpa não é só do chefe (risos). Até 
hoje é muito fácil me persuadir para a compra de algo. 
Confio que aquilo vai dar muito certo. Até que, não é 
beeeeeem assim. Isso aos 40. Imagine aos 24 anos?!

Escolhi incluir o mercado do desenvolvimento pes-
soal na minha carreira faz um bom tempo. E nesse 
caminho foram muitas dúvidas. O discurso de ter de 

me definir continuou (continua) me assombrando. É 
para inovar, mas dentro do script (risos).

O tempo foi passando e fui me aliando aos jovens 
profissionais – apesar de a maioria das pessoas que 
atendo serem da faixa acima dos 35 anos.

O que faz sentido para mim é contribuir para que 
mais pessoas alinhem a vida pessoal e profissional 
com prazer, felicidade e equilíbrio. 

“Significa dizer que você tem muito prazer, felicidade 
e equilíbrio?”. Também. Mas sinto tristeza, melancolia, 
dúvidas, muitas dúvidas, conflitos internos. Normal. 

Viver requer o convívio com esses sentimentos. Daí 
o motivo de ter um mentor que me apoie. Ter feito 
meu processo de Coaching; me abraçar com a par-
ceria de um  grupo incrível que  me apoia e eu  os 
apoio (Tríade de Impacto). 

Ter tantos amigos em volta me protegendo (sim me 
protegendo). Minha família numa retaguarda incan-
sável. Hoje desfruto de uma Versão UAAAAAAU. Me 
sinto assim. E busco todos os dias algo melhor. Mais 
prática. Mais aprendizado...

Esse texto surgiu pela minha imensa felicidade. Uma 
cliente dividiu comigo suas conquistas em um dia es-
pecial pra ela. Foi uma super conquista. 



Versão OK deletada. Versão Uau em modo on verde 
limão piscando. Próximo! 

Aí passou um filme gigante na minha cabeça. Longa 
metragem (risos). O que me trouxe até aqui também 
foram os medos, os choros, o frio na barriga, a afli-
ção, a tristeza, o conflito, uma briga gigante que tive 
com uma colega de trabalho em 2010 (eu explodi), 
meus erros (vixe, isso é capítulo à parte). 

Não fique angustiado se você está vivendo com 
tantas dúvidas e remoendo um bocado de incerte-
zas. Caso você permita, elas surgem como esteira 
rolante e vão te levar pra um lugar incrível. 

Mas só se você quiser, quiser muito e lutar por 
isso. Não fique com raiva do sofrimento, ele faz par-
te. Caso contrário, teríamos um controle remoto com 
o botão “sofrimento” desativado. Não temos. Aceita-
ção pode ser um passo largo na direção que desejas. 

Não deixe a vida ir para “Estamos em obra para me-
lhor servi-lo” ou “A sua ligação é muito importante 
para nós, aguarde”. A obra nunca acaba e a ligação 
cai. Una-se a pessoas realizadoras. 

Confie plenamente em você. 

Um abraço apertado.

ANETE PITÃO

Quando você age com gratidão todas as 
coisas fluem de maneira mais harmoniosa. 
Pois a gratidão desperta nas pessoas senti-
mento de cumplicidade e acolhimento. Faça 

da gratidão sua maior aliada estratégica. 

O exercício da gratidão certa-
mente vai te conduzir ao teu 
estado desejado de forma se-
gura. Até porque o ser grato 
em sua plenitude te faz dife-

rente e essa diferença aparece. 

O exercício da 
gratidão te leva 

longe. 



Convido você a cuidar de quem está começando a vida profissional. Seja aliado de 
uma forma valorosa. Pratique uma escuta empática. Estenda a mão. Ensine. Ajude-o 
a progredir. 
Não grite pra ensinar, não seja rude ou mal educado, cancele esse combo. Não ven-
da seus fracassos e frustrações como verdade, conte se quiser, mas como um alerta.
Sinalize: “Ô tenha cuidado se resolver ir por aqui ou por ali”. E se você quiser ajudá-lo 
com consistência, não diga como fez pra chegar até aqui, diga como faria isso hoje. 

Tem alguém começando a jornada perto de você? 
Cuide.



Recebam meu amor, meu abraço apertado e eterna 
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