
Por Douglas Pereira da Silva
Desenvolvimento Pessoal e Profissional

O que é Desenvolvimento Pessoal e Profissional? 

É o conhecimento e a experiência que cada indivíduo adquire em toda sua vida. É um processo evolutivo
onde cada ser humano tem a liberdade de escolher em sua vida, o que lhe convém fazer com esse 
conhecimento.

Somos lançados todos os dias a novos desafios, e de acordo com nossa visão de mundo com 
conhecimento e a experiência vamos traçando nosso projeto de vida e carreira. O mundo não é estático 
e sim volátil. Lutamos para trabalhar e lutamos ainda mais para nos mantermos empregados. Por trás de
todo nosso objetivo existe a compatibilidade com diversas situações onde a cada pessoa cabe o 
discernimento da decisão: Vou em frente ou paro e fico para trás?

O marketing pessoal é o trabalho desenvolvido para a valorização individual. Somos uma vitrine viva 
para o mercado, a comunicação é uma das principais maneiras de se desenvolver, sabemos criticar e não
somos muito adeptos a críticas e a preparação tem que vir da instrução e do cotidiano de cada pessoa. O
convívio social é a base para o respeito e a educação, é através dele que descobrimos a nossa 
importância e que podemos mostrar a todos o que aprendemos e como podemos viver e conviver em 
um ambiente tanto harmonioso como hostil. Temos que nos adaptarmos às diversas situações e saber 
ser resiliente nos momentos de dificuldade plena.

O mercado de trabalho nos apresenta uma caixa de surpresas, muitos de nós iniciamos nossas carreiras 
sem saber ao certo onde chegaremos, mas sabemos de uma única coisa: certo ou não, nos não 
estagnaremos. Nosso futuro depende de uma combinação de resultados matemáticos e lógicas. Estar no
lugar certo, na hora certa e conhecer as pessoas certas, tudo isso pode ser verdade, mas,  me arrisco a 
dizer que a preparação está em nós mesmos, a autoconfiança e a perseverança são os principais 
ingredientes para nosso sucesso.

Existe uma frase que me acompanha sempre em toda minha trajetória de vida:

“QUEM QUER FAZER ALGUMA COISA ENCONTRA MEIO, QUEM NÃO QUER FAZER NADA ENCONTRA UMA
DESCULPA”

Sejam todos bem-vindos a nossa disciplina de DPP Professor Douglas Pereira da Silva

Imagem: http://www.google.com.br

Link: http://amarildonogueira.com.br/site/sucesso-pessoal/


