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Quem sou 

 

Paula Regina Pilastri, Coach, formada em Secretariado Técnico, Graduada em 

Letras Português-Inglês, pós-graduada em Assessoria Executiva, Tradução 

Espanhol-Português, Especialista em Gestão e Aplicação de Terapias Holísticas e 

Vibracionais e Coach Integrativo, pela ACI-ALUBRAT. Practitioner em 

Programação Neuro Linguística, praticante de meditação e do Método Silva de 

Vida (relaxamento físico e mental e visualização criativa). Atuou durante mais de 15 

anos como secretária de diretoria e hoje atua como gerente administrativo. 

Atualmente, divide seu tempo entre a gerência e o coaching, pois descobriu que seu 

propósito de vida é colaborar com a transformação de pessoas. 

 
WhatsApp:      (11) 97648-5919 
Site:                www.paulapilastri.com.br 
Fan Page:       https://www.facebook.com/coach.paulapilastri 
LinkedIn:        https://www.linkedin.com/in/paulapilastri/ 
Email:             paula@paulapilastri.com.br 
 
 
 
 

Introdução 

 

Este e-book tem a finalidade de levar alguns questionamentos aos profissionais que 

estão em busca de recolocação no mercado.  

 

Entendo que este é um momento muito delicado, uma vez que ao mesmo tempo em 

que já estamos fragilizados pela “perda”, somos testados, questionados e, muitas 

vezes, vemos nossa autoestima despencar, diante dos “nãos” que recebemos. 

 

Assim, este material foi elaborado com foco em você. Pensando em auxilia-lo a 

analisar as situações de forma cronológica, avaliar as causas e as consequências dos 

acontecimentos e para que você sinta, se perceba, se questione e reestabeleça uma 

conexão direta com a pessoa principal desse caso: Você. 
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Observa-se que a maioria das pessoas tem uma tendência natural de olhar para fora 

nos momentos de crise, então, nosso papel aqui é fazê-lo começar a olhar para 

dentro. Somente reelaborando e resinificando-se internamente que começamos a 

alterar nossos ambientes externos. 

 

Um dos pontos principais é lembrar que só conseguimos controlar a nós mesmos. 

Assim, qualquer mudança deve começar, primeiramente, conosco e para isso o 

autoconhecimento é a chave mestra.  

 

Outro ponto é que todos os nossos resultados são fruto de nossas ações e só serão 

alcançados com empenho e esforço, isto é, otimização de forças físicas, intelectuais ou 

morais para a realização de algum projeto ou tarefa.  

 

Além disso, é preciso estar disposto a se reinventar a cada dia. Nós somos seres em 

construção, portanto não busque ser perfeito, busque ser perfectível. 

 

 Perfeito: algo em que não há defeito. Está pronto, finalizado. 

 Perfectível: que é passível de aperfeiçoamento, de melhorias. 

 

Há diversas teorias que explicam que passamos nossos dias no modo automático, isto 

é, sem consciência real das atividades que desempenhamos e sem contato com nossas 

emoções e, talvez, essa seja uma das principais causas dos adoecimentos, pois vamos 

relegando ao segundo plano aquilo que realmente sentimos. 

 

Dessa forma, passamos a viver nossas vidas na ansiedade das coisas futuras e das 

pressões e obrigações diárias e, em momentos de lazer e descontração, muitas vezes, 

vivemos um tédio passivo; estamos mais interessados em fotografar para 

compartilhar do que de fato viver aquele momento, sentindo as emoções que ele nos 

traz. 

 

A pergunta é: como você tem levado sua vida? O que realmente tem importância? 

Que tipo de relacionamentos você tem construído? O que de fato dá sentido a sua 

vida? 
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Com base na teoria de Mihaly, autor do livro “A Descoberta do fluxo”, só 

conseguiremos ser felizes e realizados quando começarmos a vivenciar “experiências 

de fluxo na vida”, ou seja, “momentos em que o que sentimos, o que desejamos e o 

que pensamos se harmonizem”.  

 

E na prática, essas experiências acontecem quando realizamos coisas diferentes das 

quais estamos habituados, portanto precisamos mudar nossos padrões se quisermos 

atingir satisfação, realização e felicidade.  

 

Assim, sugerimos que você leia esse e-book com um caderno de anotações para ir 

anotando algumas reflexões que podem surgir. 

 

“Uma vez que somos jogados para fora de nossos rumos habituais, 

pensamos que tudo está perdido; mas só aí que o novo e o bom 

começam.”  

Leon Tolstói 

 

Assim, eu lhe pergunto: Quanto tem investido em VOCÊ nos últimos 

tempos? 

 

Você pode responder... Ah, mas estou sem dinheiro para investir...  

 

E eu lhe respondo: já pesquisou quantas palestras, vídeos, livros, cursos gratuitos são 

oferecidos no Google, Youtube, Facebook, Linkedin, entre outros? 

 

Você pode me dizer que muitos deles não poderão entrar em seu currículo 

formalmente, mas e a quantidade de informações que eles lhe trarão?  

 

E os insights* que poderão surgir ao começar estabelecer mais conexões neurais para 

estudar e se aperfeiçoar? E os contatos que poderão surgir? 

 
 
 
 
 
*Insight: compreensão súbita de alguma coisa ou determinada situação. 
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Essas informações são importantes para aumentar sua criatividade e fazer-lhe 

continuar com a mente ativa com dados relevantes, com foco em crescimento e não 

em dificuldades, isso equilibra suas ações, emoções e pensamentos.  

 

Se você está em busca de recolocação, precisa investir tempo na empresa mais 

importante neste momento: VOCÊ. 

 

Assim é preciso por a mão na massa e criar uma estratégia para lançar/reforçar essa 

marca no mercado. 

 

Você conhece bem o produto que quer vender? Faz pesquisa de mercado e revisa 

regulamente seu currículo? Compara o que você oferece com outros profissionais? O 

que as empresas esperam de profissionais na sua área?  

 

Você conhece seus valores e talentos, suas competências e habilidades? Conhece seus 

pontos que precisam ser aperfeiçoados? Tem um plano de ações para atingir suas 

metas? Sabe aonde quer chegar? 

 

Tenho visto muita gente reclamando que foi a uma entrevista cheia de motivação, que 

seu perfil se adequava perfeitamente com as especificações da vaga, fez uma 

explanação excelente de si, estava confiante de que conseguiria a vaga e depois ficou 

sabendo que não foi selecionada por que escolheram um “indicado”. 

 

Será mesmo que escolheram um indicado? Será mesmo que foi uma entrevista 

excelente? Será mesmo que tinha o perfil ideal para a vaga? 

 

Primeiramente, o que você está fazendo para não ser indicado em processos de 

seleção?   

 

Pois é, como anda seu networking? Como você tem se relacionado com as pessoas 

que podem contribuir com sua recolocação? Tem construído relações sólidas, ou tem 

procurado as pessoas somente nas horas de aperto ou publicado nas redes sociais 

apenas suas misérias? 
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Networking 

 

 

Um bom networking, ou rede de 

contatos, é construído por meio de 

relacionamentos efetivos, de trocas de 

informações e de experiências. Isto é, 

relacionamentos precisam de um toque 

de amizade, simpatia, capacidade de 

adaptação e a oferta de algo de valor.  

 

Você se considera uma pessoa interessante? O que você lê? Aonde você vai?   

 

Isso inclui livros, teatro, cinema, exposições, viagens, estar bem-informado, entender 

um pouco de tudo e não se restringir apenas a sua área profissional, e há muita coisa 

boa e gratuita por aí. 

 

Você sabe se expressar? É claro ao expor suas opiniões? Partilha ideias, ouve e dá 

sugestões e críticas de maneira construtiva, ou é o dono da verdade?  

 

Respeite as diversidades e compreenda que cada pessoa tem a sua maneira de pensar, 

agir e falar. Não fale mal das pessoas, esse hábito fala muito mais sobre você do que 

do outro. Cuide da imagem que você tem. 

 

Você encontra pessoas que não vê há algum tempo? Planejar um contato 

personalizado e interessado em seu interlocutor é sempre bom. Aproveite todos os 

momentos para desenvolver e manter relacionamentos. Mantenha-se aberto a novos 

contatos e tenha sempre cartões pessoais. 

 

Avalie seus contatos. Suas relações devem estar baseadas em fidelidade, troca e ajuda 

mútua e seja consciente de suas habilidades e competências, saiba em que você pode 

colaborar. 
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Sobre seu produto: VOCÊ 

 

É importante pensar em você como uma marca que precisa ganhar visibilidade no 

mercado. Assim, é fundamental criar uma estratégia de como difundir essa imagem.  

 

Saber aonde quer chegar, possuindo um objetivo claro e bem definido é um passo 

indispensável para conseguir concretiza-lo. Dessa forma, autoconhecimento é um 

diferencial, é a chave de toda transformação.  

 

Falando sobre perfis... Um perfil é composto por competências, habilidades e 

atitudes. 

 

CONHECIMENTOS HABILIDADES ATITUDES 
C H A 

Saber Saber Fazer Querer Fazer 
Conhecimentos técnicos 

específicos, 
escolaridade, 

especializações, etc. 

Experiências, práticas, 
domínio dos 

conhecimentos técnicos. 
Implica ter praticado o 

conhecimento, ter 
maturidade para dar 

retorno imediato. 

Ter atitudes 
compatíveis com a 

necessidade das 
atribuições para 

eficácias em resultados. 

 

Que tipo de comportamentos você tem? É comprometido, individualista, não delega, 

é irritadiço? Tem resiliência, trabalha sob pressão, segue normas, gosta de 

autonomia, é líder? Quer um trabalho operacional ou estratégico? Muitas pessoas 

dizem: meu diferencial é trabalhar em equipe, mas quando está em casa, não arruma 

nem a cama... Será que pensa realmente em equipe? 

 

Todas essas perguntas são importantes, pois elas lhe mostrarão o que precisa ser 

reciclado e aperfeiçoado em seu perfil. E quando eu falo sobre aperfeoçoar, significa 

ter consciência daqueles comportamentos que não são muito legais, mas que 

sabemos que possuímos e que podem nos prejudicar em nosso trabalho. 

 

O que ocorre é que temos uma tendência de olhar para o externo. Acabamos 

responsabilizando nossos chefes, colegas de trabalho, empresa, mercado, política ou 



 
 

 

 
7 

crise por nossos insucessos, uma vez que temos certa dificuldade de fazermos uma 

autoanálise sincera para corrigir nossas falhas. 

 

Assim, uma boa estratégia é olhar para o antigo trabalho e fazer um real balanço, 

deixar de lado as desculpas e se perguntar: qual minha parcela de responsabilidade 

em todas as situações que estou vivendo? O que posso fazer para muda-las? 

 

Outro exercício é: quando sair de uma entrevista, mesmo imaginando que ela foi bem 

sucedida, analisar seus pontos fortes e fracos, fazer uma avaliação genuína do que 

ocorreu para poder melhorar da próxima vez. 

 

Outra sugestão é praticar essas reflexões com um caderno de anotações, visto que 

quando escrevemos organizamos nossas ideias para coloca-las no papel, pois nossa 

mente é muito indisciplinada e não consegue focar nos assuntos e fica saltando de um 

tema a outro sem que consigamos concluir o raciocínio.  

 

É muito importante lembrar que nós somos responsáveis apenas por nossos 

pensamentos, emoções e ações, é impossível querer exercer poder sobre o outro. Você 

só controla a sua vida. 

 

Assim, atribuir nossas frustrações a fatores externos sem analisar nossos pontos 

internos é arriscado, pois permaneceremos na zona de conforto e na posição de 

vítimas, um lugar em que pouca coisa pode acontecer. 

  

Para ter sucesso é fundamental tomar a decisão de ser realmente dono de sua própria 

vida, assumir o controle e criar as estratégias para chegar onde quer.  É importante 

ter consciência de que você é o único que pode interferir em sua vida. 

 

Como já dissemos, a chave para todo o processo é o autoconhecimento. Assim estar 

mais próximo de si mesmo, daquilo que realmente lhe diz respeito faz com que você 

possa iniciar um caminho mais efetivo e congruente para começar a viver os 

verdadeiros resultados em sua vida profissional e pessoal. 
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Assim, abaixo eu deixo algumas perguntas que lhe farão refletir um pouco sobre seus 

objetivos. 

 

1 - Qual a frase que exemplifica o seu objetivo na busca por uma recolocação?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2 - Que ações você tem que demonstram sua proximidade com esse objetivo? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3 – Identifique seus pontos fortes: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4 - O que você acredita que precisa melhorar? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5 - Quais as oportunidades que você pode aproveitar em sua vida pessoal e/ou 

profissional que podem ser utilizadas para lhe impulsionar em direção ao seu 

objetivo?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
6 - Quanto do seu tempo, você vive olhando para o passado, remoendo ou analisando 

fatos que já ocorreram? O que te impede de transformar em aprendizagem algum 

tipo de dor, trauma ou dificuldade do passado?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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“As tarefas que nos propomos, devem conter exigências que pareçam ir além 

de nossas forças. Caso contrário, não descobrimos nosso poder, nem 

conhecemos nossas energias escondidas e assim deixamos de crescer.” 

Leonardo Boff 

 

 

O mercado 

 

Você pesquisa de fato em que empresa quer 

trabalhar? O que ela tem a lhe oferecer? Conhece 

seus valores e desafios? Como é a qualidade de vida 

de quem trabalha ali? Mas você pode me dizer: 

estou fora do mercado, preciso mesmo é 

trabalhar... 

 

Pois é, enquanto estamos aceitando qualquer coisa apenas para cobrir uma lacuna, 

permaneceremos sempre aceitando condições que não nos satisfazem plenamente. 

Então aproveite esse tempo que você possui para investir em algo que realmente 

condiz com seus valores e talentos.  

 

Já se perguntou que outras atividades você exerce por hobby ou lazer e que podem 

contribuir de alguma forma para você ou para outras pessoas? Há alguma tarefa que 

você realiza e que pode exercer de forma temporária enquanto está construindo o 

caminho para seu objetivo?  

 

Já que possui tempo disponível, já pensou em oferecer-se a um trabalho voluntário 

em alguma instituição? Você está dedicando seu tempo a construir ou a se queixar? 

 

Todas essas são formas de avaliar e conhecer suas habilidades, colaborar com a 

sociedade e conhecer pessoas.  

 

Quando acreditamos que somos perfeitos para algumas vagas, estamos partindo 

apenas das descrições publicadas nos anúncios de empregos uma vez que nossas 

competências se encaixam com as solicitações. 
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Porém, nos esquecemos de que não conhecemos a fundo a cultura da empresa nem a 

pessoa que está solicitando a vaga. Assim, como saber se o perfil comportamental 

esperado é realmente equivalente ao nosso? 

 

Se conseguirmos fazer uma avaliação mais impessoal, isso se torna libertador, pois 

entenderemos que aquela “negativa” não pode nos definir, nem ferir nossa 

autoestima, uma vez que apenas não preenchemos os requisitos solicitados, mas 

conhecemos e estamos seguros de nossas reais capacidades, temos consciência de 

nossos próprios valores.  

 

Somos seres em construção e precisamos nos transformar constantemente e aceitar a 

impermanência da vida, entendendo que tudo que vivemos é fruto de nossas ações e 

isso nos faz mais resistentes.  

 

Talvez isso não garanta sucesso em todas as entrevistas que participar, mas 

certamente lhe ajudarão a compreender quem você é a desenhar exatamente o que, 

de fato, você quer. Além de lhe oferecer a possibilidade de fazer uma leitura mais 

impessoal das situações que vivencia. 

 

“Quando todas as portas estão fechadas e você não tem para onde ir, você vai 

para dentro de si. Cada crise é uma oportunidade de um recomeço.” Sri Sri 

Ravi Shankar 

 

 

Como um processo de coaching pode ajudar 

 

 

O Coaching é um processo breve que nos 

auxilia a reconhecer nosso potencial, atingir 

objetivos específicos e nos tornar 

protagonistas de nossas vidas.  
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O coaching é diferente da terapia, pois essa, geralmente, está mais voltada a tratar 

traumas, conflitos, desordens emocionais e problemas que têm suas raízes em nosso 

passado e, geralmente, é um processo mais longo. 

 

Com técnicas específicas, o coaching nos faz olhar para frente, para nosso futuro, 

para nossos desafios. Fazendo-nos abrir nossa caixa de ferramentas e identificar 

quais as mais adequadas para a construção da vida que realmente queremos.  

 

Levando-nos a reconhecer qualidades e talentos que podem estar adormecidos em 

nós, em razão de estarmos presos às crenças limitantes.  

 

Um processo de coaching nos conduz ao reconhecimento de nosso verdadeiro poder. 

Participar desse processo é permitir-se um novo olhar para a vida, com novas ideias, 

perspectivas e comportamentos.  

 

Se quiser conhecer um pouco mais, agende uma entrevista gratuita para conhecer o 

processo. 

 

“Não adianta mudar de endereço 

sem reformar a alma. 

Trocar de emprego,  

sem refletir sobre os próprios sentimentos e atitudes. 

Entrar em um novo relacionamento, mais fresco, menos “problemático”, 

sem se propor a mudar de postura e romper os círculos viciosos. 

Não é deslocar o corpo sem entender o movimento. 

É amolecer a essência.” 

Clara Baccarin 

 

“Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com 

aquilo que fizeram com você.”   

Jean Paul Sartre 
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Após a leitura deste material, mande-nos um e-mail contando sobre sua experiência, dê-nos suas 

sugestões e opiniões. Se ele for útil a você, repasse para seus amigos, apenas pedimos que não 

utilizem os textos sem mencionar sua fonte. Muito Obrigada e boa sorte em sua caminhada. 
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