
Tire suas idé ias da ca ixa

Objetivo apontar a saída da "zona de conforto".

Palavras-chave motivação, criatividade, iniciativa.

7 minutosTempo estimado

Você vai ler:
O contágio da "zona de conforto".

Como apresentar suas idéias na empresa.

A abertura de caminhos para ascensão 
profissional.

    números são os casos em que a correria e a pressão do dia-
a-dia corporativo fazem com que os profissionais trabalhem 
automaticamente, ou seja, chega-se à empresa e logo começa 
a rotina diária. Quando se olha para o relógio, o expediente 
terminou e é hora de voltar para casa. Essa cena por vezes se 
repete por dias, semanas e até anos, sem qualquer mudança 
significativa.

Para algumas pessoas, isso pode não ser tão importante. No 
entanto, para outras gera um sentimento de que: 'falta algo 
para dar aquele tempero especial às minhas atividades'. Com 
o passar do tempo, essa mesma sensação talvez resulte até 
na saída de um bom profissional da organização. Afinal, por 
mais que ele goste do ambiente e de suas atividades, nunca 
se sentirá realizado na carreira.
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Nem só da mesmice se faz um bom negócio. 

Procure o espaço para desenvolver seu 
potencial criativo.

Tome a iniciativa e apresenta as suas idéias.

Apresente sua proposta baseada em 
argumentos concretos.

Tem iniciativa para sair da "zona de 
conforto"?

Como se prepara para apresentar suas 
idéias?

Já teve alguma idéia implementada na 
sua equipe?

Lembre-se: E você... ??
?

Mas, por que isso acontece? A resposta parece simples: o 
profissional foi contaminado pela chamada 'zona de 
conforto'. Uma vez nela, já não mostra seu real potencial 
para o líder e os colegas de trabalho. 
Uma vez nessa situação, é preciso agir rápido para sair 
dela. O primeiro passo é saber que 'nem só da mesmice 
se faz um bom negócio'. Procure o espaço para mostrar o 
seu potencial criativo. É o momento de tirar suas idéias da 
caixa.

Há quem diga que a mente 'borbulha' de projetos, mas 
não sabe como apresentá-los. Contudo, nada se 
concretiza quando fica apenas no pensamento ou no 
papel. É preciso mostrar as idéias para que sejam 
colocadas em prática. Tome a iniciativa de conversar com 
seu líder. No entanto, não vá apenas com a idéia em 
mente e a 'jogue' em cima dele. Você precisa dar uma 
ordenação ao que vai falar para obter algum êxito. 
Escolha o momento certo para procurar o gestor e, se for 
o caso, pergunte se ele tem alguns minutos ou qual a 
melhor hora para falarem.

Com a oportunidade que você esperava para tirar sua 
idéia da 'caixa', inicie a conversa falando sobre o que 
precisa ser melhorado no departamento em que você atua 
ou em algo que esteja ligado às suas atividades. Não seja 
dramático, mas sim realista. Em seguida, apresente uma 
solução baseada em argumentos concretos. Caso seja 
possível, aplique a sua idéia antes de apresentá-la ao seu 
superior. Dessa forma, você também poderá apresentar 
resultados que reforcem a viabilidade para sua proposta 
ser aplicada na organização. 

Uma atitude como essa pode dar aquele 'tempero 
especial' que faltava às suas atividades e motivá-lo a 
aprimorar seu trabalho. Além de melhorar o desempenho 
profissional, certamente você será visto com outros olhos 
tanto por seu líder quanto pelos seus colegas. Quem sabe, 
isso abra novos caminhos para uma ascensão na empresa. 
Lembre: idéia guardada em uma caixa corre o risco de 
perder espaço para uma outra que alguém tirou da 
'cartola' e apresentou ao mundo.

Para sair da "zona 
de conforto" é 
essencial que você 
procure novas 
formas de atuação 
no seu espaço de 
trabalho. Isso 
dependerá 
principalmente da 
sua iniciativa para 
gerar mudança.


