
EMPODERE-SE!

Guia prático sobre carreira, vida e 
protagonismo feminino.

PROTAGONISMO FEMININO

Por Marília Gurjão - Business Partner  do Senac/RN



"Sozinha ou acompanhada ela 
encanta, em sua busca ela avança 

com vontade e mantem sua essência. 
Força é o seu sinônimo e sensibilidade 

sua alma. Essa é a Mulher!!!"



VIDA
CARREIRA 
EMOÇÕES 

Aqui você encontrará dicas e reflexões para se conhecer melhor e 
enxergar possibilidades de crescimento pessoal e profissional.



PRIMEIROS PASSOS 



AUTOCONHECIMENTO

É o primeiro grande passo na construção de uma
carreira sólida e essencial na construção do seu
projeto de vida.

Se conhecendo, identificando suas próprias
emoções e sentimentos. Saber seus limites e
identificar seus gatilhos e padrões
comportamentais. 

Compreender melhor seus sentimentos;
Valorizar suas competências e habilidades;
Conseguir impor limites para si e para os outros;
Melhorar os relacionamentos;
Aumentar a autoconfiança e a tomada de decisão;
Fortalecer a autoestima.

Traz benefícios na trajetória profissional e na
conciliação entre vida pessoal, familiar e
social. Tais como:

 



Mesmo tendo uma ideia de como somos, muitas vezes nos 
mostramos diferente do que pensamos.

Já parou para pensar sobre quem você é? O que lhe torna 
especial? O que você realmente deseja para a sua vida e 
como está sua jornada interior? 

A seguir listamos algumas dicas de como exercitar o 
autoconhecimento: 

QUESTIONE-SE

Quais são as minhas forças e fraquezas?

Qual imagem eu transmito para as pessoas?

Quais são os meus maiores desafios na vida pessoal e 
profissional?

Quais hábitos prejudicam o meu crescimento?

PROCURE RESPONDER ÀS PERGUNTAS ABAIXO DA FORMA MAIS SINCERA POSSÍVEL:

Quais habilidades eu preciso desenvolver para 
crescer profissionalmente?

O que eu valorizo e qual o meu propósito de vida?



POSICIONE-SE
Além de refletir a respeito do que você valoriza e do seu propósito de 
vida é necessário ter autoconfiança e sentir-se segura nas escolhas 
de sua vida e carreira.

Importante saber dizer "não" e não ter medo de se impor,  principalmente em
situações que vão de encontro com o que você acredita e/ou valoriza. 

Importante ficar atenta a autocobrança, em querer ser "perfeita", dar conta 100%
de todos os papéis e agradar à todos.

Procure projetar-se para dentro, refletindo sobre o que você falaria de você
mesma, como você se avalia, o que lhe agrada e não o que as pessoas
pensariam ou falariam à seu respeito.



FIQUE ATENTA!
Cuidado com a síndrome da impostora, os sinais 
mais frequentes são:

Autocobrança excessiva;

Necessidade de provar sua 
competência a todo tempo;

Não se achar merecedora do cargo que 
ocupa;

Falta de reconhecimento sobre o seu 
próprio trabalho;

Procrastinação das tarefas;

Sentir-se diminuída e comparar-se muito 
com outras mulheres;



FERRAMENTE-SE
Busque ferramentas para se conhecer melhor e auxiliar
sua jornada interna.

Existem várias ferramentas que podem lhe auxiliar
na busca pelo autoconhecimento, abaixo listamos 6
delas:

Análise SWOT - Pessoal

Janela de Johari

Roda da Vida

Teste Âncora de Carreira

Assessment Modelo SCARF 

Análise Perfil Comportamental - DISC 

Para acessar basta clicar em cima
da ferramenta escolhida e baixa-la.

https://onsenacrn.sharepoint.com/:p:/s/DesenvolvimentoDePessoas/EXXH5wtrd9BJmWMsfqFRhGgBZSX4POuMSoo-ISMah2KnSw?e=h7ydLY
https://onsenacrn.sharepoint.com/:p:/s/DesenvolvimentoDePessoas/Ec95sglZdaRDqTHPcGQBMlIB4Z6r5V8qQLk5NlrD51z2CQ?e=SfSuvZ
https://onsenacrn.sharepoint.com/:w:/s/DesenvolvimentoDePessoas/EY0Fv2DA_8FHiWi2lqQ5hjoBri0ogHKxd6V7_TJF0IhP6A?e=eWvJdK
https://www.roberthalf.com.br/blog/carreira/teste-ancoras-de-carreira
https://neuroleadership.com/research/tools/nli-scarf-assessment/
https://neuroleadership.com/research/tools/nli-scarf-assessment/


ANÁLISE COMPORTAMENTAL DISC
Mapeamento Comportamental - Formado por 4 perfis.

Fonte: Instituto Brasileiro de Coach - IBC



DESCRIÇÃO DOS PERFIS DISC

DOMINANTE OU EXECUTOR

COMUNICADOR OU INFLUÊNCIA ESTABILIDADE OU PLANEJADOR

CONFORME OU ANALISTA

PONTOS QUE SE DESTACAM:
Autoconfiante, dinâmica, objetiva, competitiva,
independente e ousada.

PONTOS DE ATENÇÃO:
Impaciência, pode ser grosseira, pouco empática ou fria. 

PONTOS QUE SE DESTACAM:
Persuasiva, entusiasta, otimista, carismática e sociável.

PONTOS DE ATENÇÃO:
Desorganização, procrastinação e impulsividade.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:
Estável, paciente, persistente, empática, planejadora e
conservadora.

PONTOS DE ATENÇÃO:
Autoconfiança baixa, pessimismo, passividade e
preocupação excessiva.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
Precisa, organizada, racional, prudente, disciplinada e
detalhista.

PONTOS DE ATENÇÃO:
Pessimista, orgulhosa, introspectiva, pode se martirizar.



COMPETÊNCIAS
COMPORTAMENTAIS
Saiba quais são as mais requisitadas

Gerir seu tempo, suas emoções, 
sentimentos e motivação são 
habilidades importantíssimas.

Habilidade de trabalhar em equipe e 
comprometer-se no alcance de um 
objetivo comum. 

 AUTOGESTÃO

 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Capacidade de identificar, lidar e 
gerir as emoções e sentimentos 
pessoais e de outros indivíduos.

 COLABORAÇÃO

 CRIATIVIDADE
Capacidade de criar, imaginar ou 
produzir algo novo e diferente.



MATERNIDADE E 
CARREIRA

Conciliar carreira e maternidade pode ser desafiador e por vezes
exaustivo, mas quando conseguimos usar as experiências em
cada realidade dessa, para agregar e conciliar uma com a outra,
conseguimos enxergar o quão valoroso essa vivência pode ser.

A maternidade nos ensina a ser mais paciente, empática, a olhar
o todo para entender a parte.

Com a maternidade conseguimos apurar nossa escuta ativa,
aprendemos a ser mais resilientes e a nos adaptar às mudanças,
que diga-se de passagem são inúmeras.



MATERNIDADE E 
CARREIRA

Se colocarmos em prática todas as competências e habilidades
desenvolvidas com a maternidade em nossa carreira e vice versa,
estaremos juntando o útil ao agradável e os obstáculos serão
mais fáceis de serem ultrapassados, os problemas menos
dolorosos de serem resolvidos.

A maternidade precisa ser vista como algo natural e humano, não
como um problema ou impeditivo, seja no crescimento profissional
ou da empresa. 



CANVAS DE 
CARREIRA
Ferramenta para ajudar você a ter uma
visão geral sobre sua carreira e
autodesenvolvimento.

BAIXE AQUI 
SEU 

CANVAS

https://onsenacrn.sharepoint.com/:p:/s/DesenvolvimentoDePessoas/EbuKfTsTDLZAjM5jLqBVxewBG_9imxvSa7W69JGiqHFRnw?e=EV3E4f
https://onsenacrn.sharepoint.com/:p:/s/DesenvolvimentoDePessoas/EbuKfTsTDLZAjM5jLqBVxewBG_9imxvSa7W69JGiqHFRnw?e=EV3E4f
https://onsenacrn.sharepoint.com/:p:/s/DesenvolvimentoDePessoas/EbuKfTsTDLZAjM5jLqBVxewBG_9imxvSa7W69JGiqHFRnw?e=EV3E4f


MULHER,
VOCÊ É O PROJETO MAIS

IMPORTANTE EM QUE DEVE
TRABALHAR.




