INVESTINDO EM SEU DESENVOLVIMENTO E SUA CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL
Desde a crise mundial o mercado vem tornando-se cada mais competitivo e mais do que
nunca precisam se enquadrar às novas exigências impostas pela globalização, com foco no
investimento contínuo de capacitação. Segundo Hamel & Prahalad, no livro Competindo
pelo Futuro, o conceito de competitividade denota “a capacidade de chegar no futuro entre
os primeiros”, tendo como exigência pelo profissional de enfrentar a concorrência e investir
na construção de um lugar único no mercado.
Há um número de funcionários que sabem reconhecer que necessitam estar sempre
buscando deu desenvolvimento visando vencer a concorrência, mas ainda alguns
acreditam que esta iniciativa devem partir da empresa. Isso é um mito que merece ser
desfeito. Embora algumas empresas se disponham a realizar tal investimento, cabe
ressaltar que a iniciativa é um plus e não uma obrigação da empresa.
Primeiramente é fundamental estabelecer um foco, um planejamento de carreira. Cada
profissional oferece uma gama de opções e quanto mais direcionados os esforços mais
eficazes tendem a ser o resultado. É preciso tornar-se o responsável pela construção de seu
projeto profissional; apenas quando construímos um objetivo conseguimos elaborar nossas
ações, estabelecendo uma visão clara.
Então desde a escolha da nossa formação é uma capacitação, estar bem esclarecido nossas
escolhas e bem elaboradas já conseguimos visualizar um caminho que devemos prosseguir
nesse processo que é contínuo. Devemos reconhecer as áreas que podemos atuar, nossos
pontos fortes, talentos, habilidades e o que precisa ser aperfeiçoado. E o principal: o que
queremos conquistar. É com base nisso que o profissional deve se organizar portando de
forma perseverante, disciplinada fidedignos a seus objetivos e metas e “fazer acontecer” e
são etapas que exigem acompanhamento permanente.
Todo investimento em capacitação na carreira para nosso desenvolvimento é sim um
investimento e não deixa de ser. Esqueça a visão de custo, de dinheiro; o importante é
possuir visão de futuro e insistir e persistir. É necessário desde o começo ter uma visão a
longo prazo, onde possamos analisar a melhor maneira de vencer a concorrência

observando as variáveis e os fatores que possam ajudar para conquistar um lugar no
mercado de trabalho.
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