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Ajudar a identificar e a potenciar os talentos, com a ajuda de algumas ferramentas práticas que
permitem delinear estratégias que nos diferenciem e nos tornem únicos no mercado de trabalho. Este
é o lema do livro da head hunter Maria da Glória Ribeiro.
 
Do que fala
 
Quais os pilares para construir uma carreira de sucesso? A autora de "Pessoas com talento, como nós"
apresenta algumas pistas sobre a melhor forma de o conseguir através de histórias reais inspiradoras,
"de pessoas como nós", destaca Maria da Glória Ribeiro.
 
A autora identifica 10 pilares fundamentais para alcançar o sucesso profissional. A saber: a construção
de uma estratégia própria e de uma marca pessoal, a descoberta da nossa motivação, avaliação do
risco, a importância da inteligência emocional, o tempo como valor fundamental, a diferença entre o
talento e o dom, a persistência e a paixão que nos move, o que aprendemos quando falhamos e a
capacidade de nos exponenciarmos
 
tentando-nos diferenciar dos demais.
 
No prefácio do livro, Pedro Rebelo de Sousa lembrou que "para todos os que buscam um roteiro de
ideias para reflexão (em particular numa fase tão difícil como a que atravessamos), este livro deixa o
leitor com muitas pistas e o sorriso de perceber que a vida e a beleza nos pertencem".
 
Quem escreveu
 
Especialista em liderança e gestão de talento, Maria da Glória Ribeiro é fundadora e managing partner
em Portugal da multinacional de executive search Amrop. Licenciada e Mestre em Psicologia, pela
Universidade do Porto, é especializada em Desenvolvimento e Organização Empresarial e tem no
currículo mais de vinte anos de experiência em consultoria estratégica e comportamento
organizacional, sendo solicitada para avaliar, orientar e recrutar talentos para empresas dos mais
diversos setores profissionais.
 
É ainda reconhecida como uma das principais head hunter portuguesas e está entre os 200 melhores
consultores de executive search a nível mundial, de acordo com Nancy Garrison-Jenn, autora do livro
The Global 200 Executive Recruiters.
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