
CONSEGUI O EMPREGO! 

AGORA COMO SE MANTER NELE?
TUTORIAL DE COMO SE MANTER NA EMPRESA!



COMO MANTER SEU EMPREGO

1. Conseguir um emprego não é fácil, mas mantê-lo pode 

ser ainda mais complicado. Para fazer isso, você terá que 

mostrar as qualidades de um empregado modelo, ter 

paixão pelo que faz e ser respeitoso com seus 

superiores, colegas de trabalho e clientes. Se você estiver 

empenhado em fazer seu trabalho e sempre tentar 

melhorar, não há motivo para se preocupar em perder o 

emprego.



TRABALHANDO EM EQUIPE

1. Faça o que puder para ter um bom relacionamento com seu supervisor. Ter 

um relacionamento positivo com seu chefe pode ser o requisito mais importante para 

manter seu emprego. Você não precisa ser o melhor amigo dele (na verdade, é até bom 

que não seja), mas deve ter uma relação calorosa, amigável e respeitosa, caso queira 

permanecer na empresa. Mesmo que não esteja cara a cara com ele, faça o possível para 

ser positivo e respeitoso quando se referir ao seu chefe.

2. Se tiver alguma reclamação, certifique-se fazê-la com clareza, e nunca culpe seu chefe ou 

pareça desgostoso do seu trabalho.

3. Faça um esforço para conhecer seu chefe um pouco mais, perguntando sobre sua família 

ou planos para o futuro. Se ele quiser se abrir, preste atenção e mostre interesse.



TRABALHANDO EM EQUIPE

1. Mantenha uma atitude positiva. Se quiser manter seu emprego, você precisa ter uma 

atitude positiva com relação a ele. É claro que nem tudo são flores, mas é preciso 

encontrar uma maneira de dar mais atenção às coisas positivas e lidar com os aspectos 

menos agradáveis do trabalho. Em vez de reclamar o tempo todo, fale sobre as coisas que 

você ama em seu trabalho, e sua permanência no emprego será mais garantida.

2. Por exemplo, se você for professor, pode não gostar das horas que passa corrigindo 

provas. Em vez de reclamar disso, fale sobre o quanto você gosta de ensinar.

3. Colegas de trabalho tendem a reclamar uns com os outros. Não caia nessa armadilha; 

sempre mude de assunto quando as pessoas estiverem sendo negativas perto de você.



TRABALHANDO EM EQUIPE

1. Se quiser manter seu emprego, trabalhar em equipe é uma obrigação. Você precisa ser capaz de se 

comunicar bem, conviver com seus colegas e trabalhar em equipe, ainda que tenha suas diferenças com alguns deles. Se 

você tiver a reputação de ser uma pessoa que tem dificuldades de trabalhar em equipe, seja por ser rude ou 

irresponsável, seu nome será o primeiro a aparecer quando a empresa precisar cortar custos.

2. Se quiser ser visto como uma pessoa que trabalha bem com qualquer grupo ou projeto, seu chefe saberá que você é 

uma peça importante para o funcionamento da empresa.

3. Aprenda a discordar respeitosamente. Em vez de xingar, ignorar seus colegas ou ser muito ansioso na hora de provar 

que você tem razão, seja um bom ouvinte, peça aos seus colegas para explicar seu raciocínio calmamente, e 

compartilhe suas ideias.

4. Seja tão amigável quanto puder. Sorria, comprimente seus colegas e evite conversa fiada. Não aja como se socializar não 

fosse importante para você, não importa o quão ocupado esteja. Se precisar demitir alguém, seu chefe pensará no tipo 

de energia que cada funcionário traz para o ambiente de trabalho.

5. Em seu tempo ocioso, faça o que puder para ajudar outra pessoa a completar suas tarefas. Lembre-se de que isso 

também ajuda sua empresa a se manter no negócio.

6. Não participe de fofocas no escritório. Isso atrapalha o seu trabalho e ainda traz uma má reputação.



TRABALHANDO EM EQUIPE

1. Nunca converse sobre seu salário com seus colegas de trabalho. Se a ideia é ser um bom funcionário e manter seu emprego, 

evite este assunto a todo custo. Você não quer que seus colegas fiquem chateados por ganharem menos, ou levem suas 

reclamações para seu chefe. Quando ele descobrir que você não sabe manter a língua dentro da boca, não ficará muito 

satisfeito.

2. Trate seus clientes com respeito.Lembre-se de que o cliente tem sempre razão; ele tem a capacidade de demitir toda a 

equipe, do supervisor ao zelador. Se você não tem clientes, não tem um negócio. Se o seu trabalho envolve lidar com os 

clientes, trate-os com respeito absoluto. Certifique-se de manter a calma e ajudar sempre que possível. Não se esqueça de 

que seu chefe está sempre à procura de colaboradores que fazem o melhor por seus clientes.

3. Você quer ser visto como uma ferramenta valiosa, não como uma responsabilidade.

4. Sempre que puder, participe de atividades externas da empresa.Por mais que sua vida familiar seja ocupada, faça um esforço 

para ir a encontros, piqueniques, festas, seminários, happy-hours, eventos de voluntariado e quaisquer outras atividades da 

sua empresa. Isso mostrará ao seu chefe que você veste a camisa da empresa e se importa com seu trabalho, mesmo quando 

não está no escritório. Você não quer ser reconhecido como a pessoa que nunca comparece a nada.

5. Ao participar de tantos eventos quanto puder, você se torna mais do que uma mera ferramenta no escritório. Isso dificulta 

uma demissão. Quem não é visto, não é lembrado.



SENDO UM EMPREGADO MODELO

1. Seja pontual. Isso mostra ao seu empregador que ele pode contar com você. Isso parece simples, mas muitos carecem 

de pontualidade. Não seja uma dessas pessoas. Você quer mostrar que se importa com seu trabalho e se esforça para 

chegar no horário. Tente chegar pelo menos 15 minutos mais cedo todos os dias. Assim, quando você tiver um imprevisto, 

talvez ainda consiga chegar a tempo.

2. Caso se atrase algum dia, peça desculpas e garanta que não acontecerá novamente. Do contrário, passará a impressão de 

que não se importa tanto com seu trabalho assim.

3. Seja organizado em todas as suas tarefas. Se quiser manter seu emprego, este é outro aspecto importante a 

considerar. Sua mesa deve estar sempre organizada, o acesso aos seus arquivos de computador deve ser simplificado, os 

documentos, números de telefone e outros materiais de escritório nunca devem ficar espalhados. Você não quer ser o cara 

que perdeu um arquivo importante ou levou uma hora para encontrar uma informação no próprio e-mail. Além de 

preservar seu trabalho, esta prática também o facilita!

4. Tire 10 minutos por dia para organizar seu espaço de trabalho.

5. Sua forma de trabalhar também deve ser organizada. Tenha uma agenda e uma lista de tarefas, para nunca se esquecer de 

fazer alguma coisa.



SENDO UM EMPREGADO MODELO

1. Seja inovador e criativo. Isso o deixará mais motivado a trabalhar, já que você terá mais espaço para 

experimentar e colocar em vigor suas ideias. Se você já trabalha no mesmo lugar há algum tempo, 

provavelmente notou que certas mudanças sempre são implementadas; verifique se está disposto a mudar e 

crescer junto com a empresa, oferecendo novas ideias de como melhorar seu próprio desempenho.

2. Você não quer que seu chefe pense que você não é receptivo a novas ideias. Uma das principais qualidades 

de um bom funcionário é a flexibilidade.

3. Faça perguntas! Se quiser ser visto como uma pessoa que está sempre pronta para o próximo desafio, 

não tenha medo de fazer perguntas que possam ajudar seu trabalho a melhorar. Se quiser saber como 

inovar, trabalhar em um novo sistema ou melhorar seu desempenho, não tenha medo de conversar com seu 

chefe sobre suas alternativas. Você quer que ele o veja como uma pessoa curiosa e sempre pronta para 

aprender.

4. É claro que há hora e lugar para tudo. Você não quer inundar seu chefe com perguntas enquanto ele está 

correndo para uma reunião.



SENDO UM EMPREGADO MODELO

1. Aceite feedbacks. Se quiser manter seu emprego, você precisa mostrar que consegue aceitar críticas e 

usá-las para ser um funcionário melhor. Se você ficar na defensiva ou zangado com qualquer crítica, você 

será conhecido com uma pessoa teimosa e difícil de se lidar. Você não quer que seu chefe tenha medo de 

lhe dar um feedback ou ter uma conversa produtiva; em vez disso, agradeça os conselhos dele e use-os 

para melhorar.

2. Lembre-se de que o feedback pode ajudá-lo a fazer seu trabalho ainda melhor. Ele não é feito para magoá-

lo ou depreciá-lo.

3. Deixe sua vida pessoal em casa. Pode ser difícil separar sua vida pessoal da profissional, mas é preciso 

fazer um esforço neste sentido, a fim de se concentrar melhor no trabalho. Sua reputação não melhora 

quando você passa o dia todo reclamando da sua filha ou esposa no escritório. Você não quer que seu chefe 

o considere mais elegível para uma demissão por causa dos seus problemas em casa.

4. Pode ser difícil separar completamente a vida pessoal da profissional, especialmente se estiver passando por 

momentos difíceis, mas a ideia é tentar ser tão focado quanto possível. Se perceber que está começando a 

ficar chateado ou emotivo, passe algum tempo sozinho para se recompor.



SENDO UM EMPREGADO MODELO

1. Mostre profissionalismo em todos os momentos. Certifique-se de ter uma aparência profissional, 

sempre que estiver no seu local de trabalho. Isso significa usar o uniforme da empresa, usar roupas 

adequadas ao ambiente de trabalho, ou apenas parecer bem arrumado em um ambiente mais informal. O 

importante é mostrar que se importa em estar tão bem vestido quanto possível.

2. Se você anda desarrumado pelos corredores da empresa, seu chefe vai pensar que você não leva seu 

trabalho a sério.

3. Goste do que faz. Se você realmente quer manter seu emprego, é muito importante fazer algo que 

goste. Por mais que nós raramente comecemos no emprego dos sonhos, é realmente importante gostar 

do que faz para avançar em sua carreira. Se você acha seu trabalho realmente envolvente, não precisará de 

muito esforço para mantê-lo!

4. Algumas pessoas dizem que, se você ama o que faz, não precisará trabalhar nem um dia da sua vida. Se 

estiver com dificuldades para se manter motivado, isso pode significar que você não está no caminho 

certo.



MOSTRANDO UMA 

ÉTICA SÓLIDA NO TRABALHO
1. Desafie a si mesmo. Nunca se acomode. Busque sempre trabalhar mais rápido, com 

mais inteligência e proficiência. Assuma projetos desafiadores, proponha novas ideias para 

fazer sua empresa prosperar, mesmo que não seja tão fácil colocá-las em prática. Minimize 

as tarefas de rotina e procure trabalhos desafiadores e mais complicados.

2. Além de ajudar a manter seu emprego, esta atitude o ajudará a se divertir mais durante o 

horário de trabalho! Quando você fica inundado por atividades repetitivas, é difícil gostar 

do que faz.

3. Se você não se desafiar, seu chefe pensará que você está aborrecido com seu trabalho ou 

sem inspiração.

4. Sempre esteja disposto a tomar a iniciativa. Se você já passou três horas envolvido em um 

projeto, pergunte o que mais pode fazer em vez de sair do escritório.



MOSTRANDO UMA 

ÉTICA SÓLIDA NO TRABALHO
1. Comprometa-se com a missão da sua empresa. Se ela consiste em ajudar jovens carentes ou tornar 

a paternidade tão livre de estresse quanto possível, você precisa se lembrar da importância do que faz. Isso 

mostra que você realmente entende os frutos do seu trabalho.

2. Quando você se compromete com a missão da sua empresa, todo mundo sai ganhando. Além disso, você 

se sente mais animado com um projeto quando acredita na importância dele.

3. Continue sua formação profissional. Se você realmente deseja continuar a subir em sua carreira, 

aprenda tanto quanto puder sobre seu trabalho. Faça um curso à noite, busque uma certificação extra, 

peça a um funcionário sênior para introduzi-lo a um sistema complicado, ou leia publicações e artigos 

sobre o seu campo.

4. Você não precisa esfregar sua evolução na cara do seu chefe, mas ele ficará impressionado com todo 

treinamento adicional que você conseguiu. Isso mostra o quanto você realmente se importa com seu 

trabalho.

5. É claro que todo mundo precisa relaxar depois de um dia de trabalho. Você não precisa gastar todo o seu 

tempo livre se tornando um profissional melhor, ou acabará se sentindo muito sobrecarregado.



MOSTRANDO UMA 

ÉTICA SÓLIDA NO TRABALHO

1. Esteja disposto a fazer horas extras quanto necessário.Você não quer que 

seu chefe abuse de você, mas também não é uma boa ideia passar a impressão de 

que quer sair correndo para casa depois do expediente. Se precisar ficar depois do 

horário de vez em quando, encare isso de uma maneira positiva. Apenas evite que 

isso se torne corriqueiro, e certifique-se de ser adequadamente compensado.

2. Motive a si mesmo, e seja capaz de trabalhar sem supervisão.Você não 

quer ser o cara que vai para o Facebook assim que o seu chefe vira as costas. Você 

precisa ser capaz de trabalhar bem e se lembrar de que seu trabalho é importante, 

mesmo quando ninguém estiver olhando. Trabalhar sem orientação constante é uma 

qualidade admirável. Ela pode ajudá-lo a conseguir melhores cargos no futuro.




