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Entre os milhares de profissionais existentes e todas suas qualidades muitos almejam uma 
melhor posição na empresa, um salário melhor, mais benefícios, mais reconhecimento entre 
outros. Querem vir a ser gerentes, diretores ou presidentes.  

Podemos encontrar entre estes profissionais as seguintes características: os dedicados, os 
determinados e os sonhadores.  

O profissional dedicado empenha-se em realizar todas suas atividades da melhor forma 
possível. Segue as regras, faz seus relatórios, cumpre suas metas e dedica-se totalmente para 
a empresa. É um excelente profissional e altamente confiável. 

O determinado dedica-se ao resultado da empresa buscando o progresso, a competitividade e 
a qualidade. No entanto possui seu projeto de vida bem definido e se determina a atingir as 
metas pessoais através de seus resultados profissionais. Sabe que para ser promovidos, obter 
os aumentos salariais desejados ou ser procurado para preencher uma melhor posição em 
outras empresas, precisará ter seus resultados profissionais comprovados.  

O sonhador anima-se por estar cumprindo uma determinada função em uma empresa e por 
um dia quem sabe poder estar ocupando a mesma posição que seus superiores. Acredita que 
se o presidente de uma multinacional iniciou sua carreira como Office boy e hoje é presidente, 
também terá as mesmas chances pois até já possui curso superior. Esquece-se que os tempos 
mudaram e que mesmo o Office boy precisou de 20, 30 ou 40 anos para assumir a 
presidência. Trabalhou muito, estudou, se esforçou, fez cursos de idiomas, apresentou 
resultados, teve boas e más experiências durante seu trajeto e não passou de Office boy para 
presidente em um piscar de olhos. 

Para atingir o sucesso profissional é necessário possuir uma “pitadinha” de todas as 
características. Ser dedicado às atividades realizando com qualidade e perfeição as tarefas e 
ter grande determinação em atingir e superar os objetivos profissionais que foram traçados. 
Ser um eterno sonhador, determinado a realizar os sonhos com muita dedicação. 

Ou seja, a dedicação, determinação e sonhos poderão trazer maiores resultados desde que 
sejam somados a muita AÇÃO! 
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