Como ser o melhor no que você
faz e se destacar no mercado

Você é muito bom no que faz? Pois saiba que sempre é possível
se destacar ainda mais. Ou seja, o mercado está cheio de
pessoas competentes, inteligentes e criativas. Muitas delas
pensando a todo momento em como ser o melhor. E você?
Você está confortável na posição que chegou? Ou quer ir mais
longe e também entrar para a lista dos melhores?
A boa notícia é que é possível chegar lá. Mas não basta apenas
querer. É preciso estudo e trabalho. Coragem e vontade.
Atenção e ação.
Muitos livros bons estão esperando por você. Então, use a
leitura como um aliado seu. E preste atenção nas dicas de quem
está à frente. Essas pessoas já venceram alguns obstáculos e
podem ajudá-lo a não cometer os mesmos erros.

Além disso, as histórias de vida ou relatos de alguns autores
podem ser uma grande fonte de inspiração. A biografia de Steve
Jobs é um bom exemplo.
Steve Jobs

A regra de ouro
Antes de começar a investir em “como” ser o melhor, você deve
ter consciência do “porquê” isso é importante em sua vida.
Quais são os seus sonhos? Preste atenção: estamos falando dos
seus sonhos. Não do que os outros esperam de você. O que faz
(ou fará) você feliz?
Você deve conhecer também o seu potencial, o “tamanho” do seu
talento, quais as suas limitações. Quão longe você quer e pode
ir. Então, invista pesado em você mesmo. Trabalhe para
fortalecer-se internamente. Afinal, quando você se prepara, os
resultados vêm junto.
Assim, se as coisas ao seu redor mudarem, e elas mudam, você
continuará forte e confiante.
Conhecer você mesmo vai ajudá-lo não apenas em sua carreira
profissional. Além disso, terá influência positiva em todos os
campos da sua vida.

Dicas legais de como ser o melhor
Não existe uma regra matemática que define como ser o melhor
no que você faz. Mas é possível direcionar a sua trajetória.
A seguir, seis dicas que não podem faltar no seu “manual” de
como ser o melhor.

1. Seja um expert

Você somente será o melhor se realmente conhecer o que você
faz. Então, estude, prepare-se, acompanhe as inovações do
mercado em sua área de atuação.
A preparação, a busca de informações e conhecimentos mais
aprofundados são essenciais para quem quer se destacar.
Quando você sabe onde quer chegar e ainda é um especialista em
sua área, a subida fica mais leve.

2. Não fuja dos desafios

Em alguns momentos, a situação pode ficar difícil. Encare os
desafios e não fuja deles.
Não permita que os seus medos e insegurança se tornem sua
maior barreira de crescimento. Vença cada obstáculo.
Seja positivo. Acredite em soluções e vá atrás delas. E,
principalmente, acredite que você é capaz.
Sabe aquela sua ideia que parece uma bobagem, ou lhe aparenta
simples demais? Pois ela pode ser um grande negócio. Acredite:
um momento de dificuldades é oportunidade para você
questionar, pensar mais e avaliar a situação. Obriga você a
expandir seu campo de visão, a agir e, até mesmo, estimula a
criatividade.
Certamente você já ouviu alguém dizer que “a necessidade é a
mãe da invenção” . É exatamente assim.

3. Tenha atitude

Não fique esperando as coisas caírem do céu. Corra atrás, faça
acontecer.
Ah, você não sabe como. Então, vá estudar. Leia, aprenda com
outras pessoas. Adquira experiência com os seus próprios
erros… Mas faça alguma coisa.
Como ser o melhor se você fica parado? A resposta é simples:
certamente você não irá a lugar algum. Muito menos ao topo da
lista.

4. Seja inovador

Aprender com as experiências dos outros não significa fazer
tudo exatamente igual. Se você ficar apenas replicando o que
já foi feito, você poderá se dar bem, mas provavelmente não
será o melhor.
Seja original, crie o seu caminho, seguindo os seus próprios
sonhos. Não se desvie deles. Seja a referência e não o
seguidor. Faça da sua ideia um instrumentos de transformação e
destaque-se por algo que só você sabe fazer.
Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Se você
acredita na sua ideia, siga em frente. A história nos ensina
que ideias novas nem sempre são bem-vindas de imediato.
Grandes inovadores foram rotulados de loucos, mas não
desistiram.

5. Invista em relacionamentos

Existem muitas pessoas ao seu lado com uma grande bagagem de
conhecimento. Isso pode lhe ajudar.
Você também precisa de pessoas simplesmente para se distrair,
jogar conversa fora, relaxar. Isso é amizade. E faz um bem
enorme para você. Alguns estudiosos, inclusive, defendem que
uma pessoa deve direcionar 80% da sua energia em relaxamento e
autoaprendizado.
O relaxamento inclui muitas outras coisas, além do bate-papo
informal. E isso varia de uma pessoa para outra. Para alguns,
ouvir música é extremamente relaxante. Outros preferem viajar
ou fazer yoga. Tem quem diminua a tensão lendo um livro ou
assistindo a um jogo de futebol.
Encontre as suas formas de relaxamento e inclua o convívio com
outras pessoas nos seus planos.
Nos relacionamentos interpessoais, seja flexível. Esteja
aberto para ideias diferentes e opostas, para ouvir e
aprender. Lembre-se que você está buscando uma forma de como

ser melhor no trabalho ou em sua carreira e não numa roda de
amigos.

6. Tenha uma estratégia

Primeiro você precisa saber porque quer ser o melhor. A ação
vem depois e ela é decisiva. Grande ideia e excelente
planejamento estratégico sem ação não leva a lugar algum.
Mas você não pode sair fazendo tudo que vem à sua cabeça. Tem
que ter um planejamento estratégico. Isso seria o “como”
alcançar a meta.
É preciso pensar nas ações imediatas e em médio e longo prazos
também, sempre com foco nos seus objetivos. Um plano de ação
vai direcionar você e ajudá-lo a não se desviar no meio do
caminho. Coloque tudo numa planilha e monitore. Promova
ajustes, se necessário.

Conheça
a
diferença
eficiência e eficácia

entre

Como ser o melhor no que você faz, se existem dúvidas sobre a
diferença entre eficiência e eficácia? É importantíssimo
esclarecer isso de uma vez por todas, para trilhar o caminho
do sucesso.
Saiba que, apesar de serem palavras parecidas, eficiência e
eficácia têm significados completamente diferentes. Por
exemplo, quando se produz rapidamente e com recursos
limitados, isso significa ser eficiente. Mas quando uma pessoa
produz em alto nível, ela é eficaz.
Agora, imagine se a sua empresa junta eficiência e eficácia. É
claro que o resultado será altamente positivo. Ou seja, ela
terá produtos melhores, por meio de um processo acelerado e
economia de recursos.
Assim, as suas estratégias devem ser sempre investir na
eficiência em busca da eficácia. Conheça melhor cada uma
delas.

O que é eficiência
Ser eficiente significa alcançar elevada produtividade com os
recursos existentes, com o máximo de aproveitamento – de
tempo, dinheiro, matérias-primas etc. É ser competente e atuar
na solução de problemas antes que seja solicitado.
Dicas para você melhorar a sua eficiência:
promova reuniões entre os gestores e suas equipes para
planejar as formas de tornar o trabalho mais eficiente e
discutir soluções para as falhas levantadas;
entenda a diferença entre urgente e importante e aplique
esse conhecimento no seu cotidiano;
anote todas as atividades que estiverem sob sua

responsabilidade e delegue o que for possível. Tentar
fazer tudo sozinho vai colocar você a quilômetros de
distância da eficiência.
perca o medo da tecnologia e use o que puder como seu
aliado. Tudo o que o ajude a fazer o trabalho mais
rápido e sem erros deve ser bem-vindo. Torne mais curto
o caminho para se alcançar os seus objetivos pessoais e
os objetivos organizacionais.
adquira o hábito de anotar ou gravar tudo o que precisa
ser feito, mas não se esqueça de nenhum detalhe. Você
precisa ter controle sobre o seu dia.
gerencie o seu tempo, afinal, tempo é dinheiro. Tente
ser mais ágil e preciso em suas atividades e valorize
cada um dos seus preciosos segundos.
controle a ansiedade e você pode fazer isso organizando
a sua vida e o seu trabalho. Como? Invista em melhor
qualidade de vida, que inclui relaxamento e meditação,
alimentação balanceada e controlada, atividade física
regular, boas noites de sono etc.

O que é eficácia
Nas organizações, eficácia foca em alcançar e manter a
competitividade no mercado. Ela mostra o grau de excelência de
uma atividade que levou ao ponto planejado.
A eficácia
satisfação
desempenho
precisa ser

é medida pelos resultados, por exemplo, índice de
do cliente, otimização da receita, avaliações de
etc. Assim, ser eficaz é executar tudo o que
feito, alcançar os objetivos.

Dicas para você melhorar a sua eficácia:
evite decisões impulsivas, ou seja, pense antes de agir.
Por exemplo, se você tem um problema, dedique alguns
minutos para refletir sobre o contexto da situação (com
um olhar de fora) e sobre as causas (para que se possa
atuar na raiz desse problema).

recorra a pessoas que têm mais conhecimento e
experiência e que estão dispostas a lhe ensinar coisas
que você levaria anos para aprender sozinho.
busque sempre aprender maneiras eficazes de realizar o
seu trabalho e otimizar os resultados.
leia, e leia muito. Em especial, procure se aprofundar
no tema planejamento estratégico.
Obviamente que essas são apenas algumas dicas. Se você
entendeu a diferença entre eficiência e eficácia, certamente
tem em mente excelentes ideias de como ser o melhor.

Conclusão
Como ser o melhor no que você faz? Você observou que não
existe uma regra específica, onde 2 + 2 = 4.
Você precisa ter claro em sua mente o porquê do seu sonho.
Então, planeje o percurso. São muitos caminhos que levam ao
topo. Escolha o seu.
Use a leitura como aliado. Você pode começar, por exemplo,
conhecendo mais sobre os hábitos de leitura das pessoas bem
sucedidas.
A plataforma do 12min tem inúmeras outras excelentes opções de
leitura para apoiá-lo em sua trajetória.
Explore

essa

oportunidade!
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selecionamos para você!

O Poder do Hábito,

Charles Duhigg

que

Esse best-seller aborda o impacto dos seus hábitos em quem
você é nas suas conquistas, pessoais ou profissionais. Afinal,
os seus hábitos ditam suas ações e entendê-los é o primeiro e
grande passo para tomar as rédeas do seu cotidiano, promovendo
transformações significativas.
Boa leitura e ótimos aprendizados!
E se essas informações foram relevantes para você, deixe o seu
comentário! E compartilhe esse post em sua rede social!

