
 
 
 

CURSO: Todos Somos Líderes:  
Como Liderar com Sensibilidade e Eficiência também em tempos de Pandemia 

Dani Botelho e Patrícia Magalhães 

Manual Prático de Liderança Pessoal  

 

Autoconhecimento 

 

 

1. Como estamos lidando com as nossas atribuições pessoais e 

profissionais nesse tempo de distanciamento social e home office? 

2. Tenho distribuído meu tempo entre o trabalho e as horas de lazer? 

3. Tenho exigido de mim mesmo mais do que consigo produzir? 

4. Encontrei o equilíbrio em todos os pilares da vida? 

5. Você está baseando o seu futuro nas limitações de seu presente? 

6. O que tem pensado sobre você, sobre as pessoas, sobre a vida? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Criando suas estratégias de enfrentamento: 

 

 

Pegue papel e caneta e descubra seus recursos pessoais. 

Responda: 

1. Quem é você? Você sabe?  

2. Quais são as suas forças? Seus talentos, suas habilidades? 

3. Em que momentos do seu dia você se sente mais feliz?  

4. Quais os seus valores? No que você acredita? 

 

Eliminando o estresse 

 

 

 Apresentamos a ferramenta de identificação de fatores de estresse.  



 
 

Pegue uma folha de papel e divida em duas colunas. De um lado, coloque tudo 

da sua rotina em que você tem o controle e estressa você. Na outra coluna, 

coloque os fatores que estão fora de seu controle e também te estressam. 

Depois de identificados os fatores de estresse, você poderá usar o seu tempo e 

sua atenção apenas focando em eliminar os fatores sob os quais você tem o 

controle. Assim, você polpa energia e melhora produtividade. Que tal? 

 

Por exemplo:  

Fatores de estresse que tenho 

controle 

Fatores de estresse fora do meu 

controle 

Horário de trabalho Calor 

Falta de atenção no trabalho Mudança de orientação do superior 

imediato 

 

 

Motivação 

 

O que mais te motiva no seu trabalho e em sua vida? 

1. O que te faz levantar da cama de manhã? 
2. O que deixam seus olhos brilhantes, como diamantes, só de falar?  
3. Como nos tornarmos mais motivados nesses tempos de pandemia?  



 
 

 Claro, todos nós queremos nossos vencimentos no final do mês de trabalho, 
essa é nossa motivação extrínseca. Mas será que o pagamento é suficiente para 
preencher a necessidade que temos, como seres humanos, de nos sentirmos úteis 
à humanidade? Será que não viemos neste mundo para mais que sobreviver aos 
dias esperando a aposentadoria, o final de semana, para então comemorar o tal 
“sextou”, ou mesmo as férias?  

 Essas indagações nos mostraram que há também uma motivação intrínseca, 
que é essa necessidade de contribuir com o bem maior. Quando a pessoa sabe 
quem ela é, conhece seus dons e talentos e coloca tudo isso a serviço do outro. 
Isso é que chamamos de propósito.  

A psicologia positiva nos mostra que, quando alinhamos os nossos pontos fortes as 
nossas atribuições, conseguimos a felicidade no trabalho. A pergunta é: Você tem 
usado os talentos no seu trabalho?  

 

Adaptabilidade: 
 

 
Faça uma pausa agora, e pense naquelas vozes que sempre vem a sua 
cabeça. Elas te encorajam? São otimistas? São Pensamentos que agregam? 
Saiba que seus pensamentos (ou as vozes) que determinam seus sentimentos. 
A partir dos sentimentos, você age. A questão é saber se você vai agir para 
atingir seus objetivos. Nesse caso, somente se seus pensamentos forem de 
qualidade e que agregam. Caso contrário, se forem de medo, rancor, ingratidão, 
tristeza, suas ações não serão de qualidade. E como sabemos que os nossos 
hábitos derivam das nossas atitudes, como desenvolveremos o hábito da 
adaptabilidade ou da resiliência, necessários para os bons resultados, se não 
temos ações correspondentes?  
Assim, para termos hábitos de excelência, podemos seguir o método:  
 



 
 

Pensamentos + Sentimentos + Atitudes = Resultados 
 
 A neurociência, por meio da neuroplasticidade do cérebro, mostra que, para 
termos pensamentos e, consequentemente, ações mais positivas, podemos 
“calibrar” nosso foco, buscando motivos de gratidão. Segundo o pesquisador e 
professor da Universidade de Harvard Shawn Achor, em seu livro “O jeito 
Harvard de ser feliz”, vinte e um dias levantando, pelo menos três motivos de 
gratidão, são suficientes para mudar as trilhas neurais, para que sua atenção se 
volte para continuar procurando elementos positivos em qualquer circunstância, 
ou seja, a pessoa sai do padrão mental negativo e passa para o padrão mental 
positivo.  
 
 

Conhecendo a missão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  

 

 

Missão 

“Realizar justiça, assegurando à sociedade um serviço acessível, ágil, eficaz e efetivo, 
que resguarde a todos o direito, a dignidade e a cidadania.” 

Visão de Futuro 
“Ser reconhecido como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social.” 

Valores institucionais 

• Credibilidade 

• Celeridade 



 
 

• Modernidade 

• Acessibilidade 

• Imparcialidade 

• Transparência e Controle Social 

• Ética 

• Probidade 

• Responsabilidade socioambiental 

 
Qual é a marca que você quer deixar no Judiciário  

nestes novos tempos? 

 

Nós somos o Poder Judiciário 
 

 



 
 

 
“Ontem um menino que brincava me falou, 

que hoje é semente do amanhã... 
Para não ter medo, que este tempo vai passar... 

Não se desespere não, nem pare de sonhar 
Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs... 

Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar! 
Fé na vida Fé, no homem, fé no que virá! 

Nós podemos tudo, 
Nós podemos mais! 

Vamos lá fazer o que será!” 
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Links dos vídeos 
 
Sonhos: https://www.youtube.com/watch?v=Y-PC1C7m7HM 
Propósito:  https://www.youtube.com/watch?v=POfQlg0V0Cc 
Inteligência Emocional: https://www.youtube.com/watch?v=BqF50IuR3_c  
Empatia https://www.youtube.com/watch?v=Jlj39r5Gjg0 
Semente do Amanhã  https://www.youtube.com/watch?v=C5e9EHfEU7M 
 

As Tutoras 

Somos Daniella Botelho e Patrícia Magalhães, atualmente, servidoras da Diretoria de 
Recursos Humanos deste Poder Judiciário, e capacitadoras da Escola Judicial de Goiás.  

Este curso foi idealizado de forma muito especial para tratarmos de questões que 
envolvem nossa vida como um todo. Falamos de forma prática de autoconsciência, 
estratégias, motivação, gratidão, foco, propósito e muito mais.  

Abraços cordiais,  

Dani Botelho e Patrícia Magalhães 

 

Gratidão! 

 
@daniibotelho                        @patricia.magalhaes_ 


