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O desenvolvimento é um processo natural do ser humano e 
começa desde o nascimento. Mesmo que existam diversos 
caminhos orientadores do exercício de desenvolvimento 
humano, cada um encara as diversas fases de amadurecimento 
e crescimento de forma única e marcada por suas 
características individuais. Crescer, desenvolver-se, aprender é 
algo, portanto, inato ao ser humano.

Trabalhar o desenvolvimento pessoal é  proporcionar a 
continuidade do crescimento individual, dando a cada um 
a possibilidade de obter uma maior consciência e 
conhecimento de si mesmo. É um processo contínuo de 
aprendizagem e está diretamente ligado a se capacitar e 
aprender a lidar com diversas situações. Além disso, 
também está diretamente ligado a uma melhor qualidade 
de vida, ao aumento das capacidades individuais e à 
realização de metas pessoais e profissionais.

O desenvolvimento pessoal tem diversas faces e envolve 
vontade e disponibilidade para aumentar horizontes, para 
a reflexão e para a aprendizagem sobre diversos aspectos 
da sua identidade pessoal e capacidade de estabelecer 
relações interpessoais.



 DESENVOLVIMENTO PESSOAL

BUSQUE O AUTOCONHECIMENTO

Aos que focam em seu desenvolvimento podemos citar ganhos, como aumento de 
produtividade, autocontrole emocional, relacionamentos mais saudáveis, menos estresse, 
melhor influência aos que estão ao redor, além de bem-estar, equilíbrio, resiliência e uma 
maior flexibilidade cognitiva relacional e comunicativa.

Para alcançar o desenvolvimento pessoal, você precisa colocar em prática algumas ações no 
dia a dia. Abaixo seguem algumas das principais competências ligadas ao alcance do 
autodesenvolvimento.

Autoconhecimento é uma palavra que se explica por si só, mas cujo processo exige uma 
reflexão mais profunda. Se alguém perguntar a você o quanto se conhece, qual seria a 
resposta?

O exercício de fazer um mapeamento interno completo e, a partir dele, perceber quais devem 
ser nossas ações e onde elas vão nos levar, ter a capacidade de observar nossos 
comportamentos, refletir sobre eles e assumir o controle, compreender cada detalhe que se 
passa em nós mesmos, sejam pensamentos, emoções e mesmo anseios é um dos caminhos 
para o autoconhecimento.

Ter a capacidade de observar nossos comportamentos, refletir sobre eles e assumir o controle 
é um exercício que habilita o desenvolvimento de novas competências. O autoconhecimento 
consiste, então, em reconhecer nossos pontos fortes e nossas oportunidades de melhoria 
e, assim, nos encarregar deles. Para desenvolver essa competência, é muito importante 
estar disposto a pedir e receber feedbacks das pessoas que fazem parte do nosso ambiente, 
reconhecer nossos erros e aprender com eles, além de identificar nossos pontos fortes e 
como eles influenciam as outras pessoas. Isso acontece não como quem julga, mas como 
quem aceita e faz o possível para se tornar melhor a cada dia. Significa fazer um mapeamento 
interno completo e, a partir dele, perceber quais devem ser nossas ações e aonde elas vão nos 
levar.

Autoconhecimento é compreender cada detalhe que se passa em nós mesmos, sejam 
pensamentos, emoções, sejam anseios. É fazer de você a sua própria bússola!



 COMO DESENVOLVER ESSA COMPETÊNCIA?

Reserve um tempo para pensar em você, pegue papel e caneta e faça a si mesmo as seguintes 
perguntas:

Às vezes pode ser mais complicado reconhecer nossos erros, e é normal que isso aconteça. A 
chave está em identificá-los e analisá-los como geradores de mudança, e não como geradores 
de culpa. Para essa análise, escreva e converse com alguém sobre isso, essa troca pode gerar 
muitas descobertas!

Também é difícil, muitas vezes, enxergar aspectos que precisamos melhorar ou mudar em nós 
e em nossas vidas, e por isso o feedback é muito importante, pois com ele podemos nos 
conhecer a partir da perspectiva de outras pessoas e notar comportamentos que jamais 
havíamos visto. E aí vai uma dica, escrever esses feedbacks é uma ótima ferramenta para o 
autoconhecimento, sejam feedbacks informais, pelos amigos e familiares, sejam feedbacks 
recebidos por meio de uma análise de desempenho na empresa que trabalha. Liste-os e veja 
qual você se sente mais familiarizado para começar seu processo de desenvolvimento.

Seja protagonista do seu crescimento, veja palestras, cursos ou formações nas quais você
se interessa. E para potencializar esse desenvolvimento, apresentamos alguns exercícios e 
situações ao decorrer desse material que podem te ajudar a ampliar a sua visão sobre si.

No que eu sou boa ou bom? 

No que eu posso melhorar? 

Quais são minhas principais conquistas?

Quais são meus talentos e minhas habilidades?

Quem eu quero ser? 

Qual é o propósito da minha vida? 

O que me faz feliz?

Como as pessoas ao redor me enxergam?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

EXERCÍCIO 1: RECONHEÇA OS SEUS ERROS

Escreva em um papel um erro que você já cometeu com uma pessoa, uma situação que 
tenha gerado desconforto. Pense por que você agiu dessa forma e o que te motivou a isso. 
Faça perguntas como: o que aconteceu para essa minha atitude ter sido ativada? Isso te 
dirá muito sobre quem é você, o que é importante para você e o que é difícil de ser aceito.

Peça ao seu líder ou colega um feedback, pergunte o que ele entende que você precisa 
melhorar e quais são suas fortalezas.



 SITUAÇÃO:

Todas as opiniões podem contribuir significativamente para o seu desenvolvimento, mesmo 
que seja uma opinião que, à primeira vista, você nunca tenha percebido ou não concorde.

Se alguém se sente dessa forma, é importante ouvir e buscar entender o porquê desse 
sentimento, pois perguntando isso a fundo você poderá perceber que interromper pode ter um 
sentido diferente para você do que tem para o outro.

O importante ao receber feedbacks é não desvalidar a opinião do outro ou negá-la, mas ouvi-la, 
entender o que fez a pessoa se sentir daquela forma e como você pode evitar que isso ocorra 
novamente.

–Amanda: Carlos, quando tiver um tempo, gostaria de dar um feedback.

–Carlos: Claro, pode falar!

–Amanda: Venho percebendo que você constantemente atrapalha a fala 
dos outros nas reuniões. Sei que todos temos muitas ideias, mas esse 
comportamento vem gerando um certo ressentimento nos outros.

A escuta ativa é uma das ferramentas mais importantes na comunicação. Consiste em escutar 
atentamente o interlocutor, não só com os ouvidos, mas com todos os sentidos em alerta. É 
uma competência que se caracteriza por entender e valorizar o que o outro diz e faz, por mais 
que sejam posturas diferentes ou outros pontos de vista. Para desenvolver isso, é 
importante que você possa gerar conversas abertas e sinceras para dar e receber feedbacks, 
fazer com que as outras pessoas se sintam valorizadas e reconhecidas, favorecendo as 
diferenças nos espaços de conversa, e estar aberto para mudar o seu ponto de vista levando 
em consideração a opinião do outro. 

Escutar não é apenas avaliar e ouvir o que os outros dizem, mas também se conectar ao 
ambiente e às pessoas.

BUSQUE A ESCUTA ATIVA



 

EXERCÍCIO 2: HORA DE OUVIR E OBSERVAR

Converse com uma pessoa com quem você sente dificuldade em se relacionar e descubra 
coisas em comum sobre vocês. Pergunte-se o que pode estar causando o distanciamento 
entre vocês.

Converse com alguém e se atente aos gestos, ao tom de voz, à postura, tente perceber qual 
emoção ele está sentindo e valide se essa percepção está correta.

Chame um colega para conversar e pergunte o que ele acha de você. Depois, diga o que 
você acha sobre si mesmo e perceba pontos fortes e oportunidades de melhoria.

COMO DESENVOLVER ESSA COMPETÊNCIA?

ALGUMAS PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:

Uma ferramenta potente para desenvolver a escuta é confirmar a escuta: reformule o que a 
outra pessoa diz e pergunte para ela se você está correto no que escutou. Todos nós 
escutamos de uma maneira própria, a partir de nossas próprias vivências e julgamentos. 
Confirmar a escuta é uma forma de mostrar ao outro que você realmente o ouviu, além de 
reduzir os ruídos em uma conversa. Pergunte-se quantas vezes um erro foi gerado após uma 
compreensão errada do que o outro quis dizer.

Em muitas ocasiões, nossa mente pensa em algo, mas nosso corpo demonstra o contrário. 
Quando você inicia uma conversa com uma pessoa, é essencial que você ative todos os seus 
sentidos para que tudo esteja em concordância. Já teve a sensação da corporalidade de uma 
pessoa estar oposta ao que ela diz? Reflita se isso já aconteceu com você.

Em situações como o exemplo dado, quando notar que está se comportando conforme o 
feedback recebido, pare e pense quantas vezes você interrompe as pessoas quando elas 
falam com você.

Notando isso, vá contra o seu hábito e tente permanecer calado de propósito e sem 
interromper os outros antes que eles terminem de expressar suas ideias, pois escutar os 
outros pode expandir nossa maneira de ver e compreender as situações.

Quando você pensa nas pessoas com as quais você sente dificuldade em conversar e em ouvir,
o que há em comum nelas?

O que você faz quando ela apresenta uma ideia diferente da sua?

Como você acha que os demais te veem quando não há acordo de ideias?

Você promove a conciliação? Você tenta impor sua ideia?

Qual é o seu diálogo interno ao ouvi-las?

1.

2.

3.

4.

5.



 SITUAÇÃO:

Nesse tipo de situação, muitas vezes interrompemos outra pessoa pois acreditamos que já 
temos todas as informações sobre aquela situação e, portanto, já temos nossa opinião, mas na 
linha de raciocínio do outro pode ter informações novas que ele estaria prestes a compartilhar. 
Escute o outro e espere que termine de se expressar e apresentar seu ponto de vista e, após 
isso, compartilhe o seu.

–Amanda: Acho que poderíamos criar um novo produto celular com 
essas especificações...

–Carlos (interrompendo): É claro que isso não dará certo, já tentamos 
isso...

O ser humano é naturalmente emocional, e isso determina a maneira como agimos e 
enxergamos o mundo. Para gerar relacionamentos de confiança com outras pessoas e 
equipes de trabalho, é muito importante entender o papel que as emoções desempenham 
em nosso comportamento, na tomada de decisão e nas relações.

A compreensão emocional é a habilidade de reconhecer as emoções, compreender as 
respostas às emoções dos outros e das situações emocionais. E para desenvolvê-la é 
necessário reconhecer como nos sentimos, falar abertamente sobre nossas emoções, 
aceitá-las sem fazer julgamentos e identificar como elas influenciam nossas ações.

BUSQUE A COMPREENSÃO EMOCIONAL

Psicologicamente, as emoções alteram nossa atenção e ativam redes significativas de 
memória.

Fisiologicamente, as emoções organizam rapidamente as respostas de diversos sistemas 
biológicos distintos, incluindo expressões faciais, músculos, voz, sistema nervoso e 
endócrino, ideais para um comportamento mais efetivo.

Comportamentalmente, servem para estabelecer nossa posição perante o ambiente, 
impulsionando-nos a certas pessoas, objetos, ações, ideias e afastando-nos de outros. 

1.

2.

3.

A emocionalidade nos impulsiona para a ação, impacta nosso desempenho e incide nas 
conversações.



 

EXERCÍCIO 3: SENTINDO AS EMOÇÕES

Pense em uma situação que tenha lhe deixado irritado e se pergunte: por que isso te deixou 
irritado? Como você agiu nessa situação? Como estava seu tom de voz e sua expressão?

Analise situações que te deixam desconfortável e tente encontrar um padrão nelas, em que 
tipo de situação você se sente dessa forma? O que provoca isso? Sabendo disso, você pode 
se antecipar caso uma situação parecida ocorra novamente.

Identifique válvulas de escape: o que te acalma? De forma rápida, o que te deixa feliz e 
relaxado? Você pode pensar em respostas como tomar um café, ouvir uma música, lavar as 
mãos, meditar, assistir a um vídeo etc., isso te possibilitará um relaxamento rápido para 
momentos difíceis.

Não existem emoções boas e ruins, todas fazem parte de quem somos. Expanda seu 
repertório de emoções, existem diversas delas e às vezes nos prendemos a 5 ou 6. Dar 
nome às emoções permite mais controle e compreensão mais profunda sobre como você 
está se sentindo.

COMO DESENVOLVER ESSA COMPETÊNCIA?

Quando, em alguma situação que promova ou vivencie, você se sentir de maneira 
desconfortável, faça uma pausa, pense na emoção que está por trás e tente encontrar sua 
origem. Reflita sobre quais são as coisas que lhe incomodam e quais são as coisas que fazem 
com que você se sinta melhor.

Identificar o que as emoções das outras pessoas geram em você e como você responde a elas 
ajuda na conexão e na compreensão de como elas influenciam nosso comportamento e nossa 
reação.

Às vezes, identificamos que alguém está distante ou bravo e imediatamente o rotulamos 
negativamente, sem antes entender o que está acontecendo com essa pessoa. Quando 
alguém manifestar seus sentimentos a você, demonstre estar aberto para escutar o que lhe 
diz, sem emitir um ponto de vista, não é necessário concordar ou discordar. Depois, faça a si 
mesmo as seguintes perguntas: por que a outra pessoa se sente de tal maneira? Ou por que 
está agindo assim? Encontrar a resposta para estas perguntas é a pista que você precisa para 
entender as emoções do outro e enriquecer a sua comunicação.



 SITUAÇÃO:

Nessa situação, Amanda poderia fazer perguntas para descobrir quais emoções estão 
afetando o comportamento de Carlos e quais são suas origens, assim ela pode apoiá-lo e 
dar um feedback sobre essa situação para que Carlos também entenda como as emoções 
o afetam em cada situação.

Trabalhar essas três competências são portas importantíssimas a serem abertas para um 
desenvolvimento pessoal e profissional mais efetivo. Agora que você os entende, sabe de sua 
importância e as diferentes formas de desenvolvê-los, é hora de começar a trabalhar esses 
conceitos em seu dia a dia. Assim, você poderá ter uma vida mais saudável e ser mais eficiente 
e ter sucesso em diferentes áreas, inclusive na corporativa.

Uma pessoa desenvolvida que conhece a si mesma é capaz de identificar hábitos e 
pensamentos positivos e negativos, e o mais importante: sabe como lidar e usar tudo isso para 
seu crescimento e amadurecimento. 

Comece a praticar os exercícios e veja como essa prática pode mudar sua vida!

Quer entender um pouco mais sobre como é o comportamento humano? Acesse o material 
Hábitos que vão muito além do dinheiro:
https://drive.google.com/file/d/1gdHvB9D-m9yU7ZSoAXZuQuke3vyQ7Ku0/view?usp=sharing

–Carlos (pensando): Mais uma manhã perdida procurando aquele relatório!

–Amanda  (ligando): Olá, Carlos, estou ligando porque pensei que pudéssemos 
revisar aquele relatório juntos mais tarde...

–Carlos: Olha, eu acho uma péssima ideia, ele não está pronto e não 
tenho tempo hoje.

–Amanda: Ok, Carlos, fique tranquilo, posso ajudar em algo?
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A SAÚDE É DE RESPONSABILIDADE DE TODOS.
MANTENHA A CALMA E NÃO SE ESQUEÇA DAS
MEDIDAS DE PREVENÇÃO SANITÁRIAS.
JUNTOS, PODEMOS SUPERAR A COVID-19.
SE VOCÊ DESEJA FALAR CONOSCO PARA TIRAR
SUAS DÚVIDAS, AGENDE UM HORÁRIO COM A
EMPRESAS SURA PARA MARCARMOS NOSSO
ENCONTRO DE FORMA DIGITAL.

Para mais informações, acesse:
www.segurossura.com/empresas-sura


