Regras para ter Sucesso no mundo Profissional – Parte 2
Dicas para ter Sucesso no Mundo Profissional”, vamos conversar sobre o
terceiro passo: Desenvolvendo suas Competências.

Você já conhece seu perfil, nossa primeira dica. Sabe exatamente o que você
precisa melhorar e o que precisa manter e potencializar. Á partir deste
conhecimento precioso você traçou objetivos e metas, nossa segunda dica.
Mas sejamos práticos: como um plano de carreira vai te ajudar? “Ele ajuda
definindo um cenário claro e palpável do que você precisa fazer para chegar
onde quer”.
O “para casa” é o seguinte: depois de traçar seu objetivo profissional,
observando o perfil que você conheceu inicialmente, coloque no papel as
competências que se encontram no seu “ pontos a desenvolver “ . Reconheça
o que não domina.
Esse trabalho vai ajudar a deixar as coisas mais claras, pois você percebe
onde está, aonde quer chegar e o que precisa fazer para que tudo aconteça.
Com isso claro e bem definido, é possível você elencar competências a serem
desenvolvidas para cada etapa do plano traçado e/ou para cada objetivo. É
importante focar em blocos de competências correlatas criando uma sinergia
de ações em cada etapa do plano. Assim, você irá gerenciar seu plano de
ação de forma mais clara pois as etapas estão em consonância com a busca
de conhecimento e habilidades. A idéia geral é ir conquistando as
competências de uma forma gradual mais consistente.
O quarto passo da nossa série “ Dicas para ter Sucesso no Mundo
Profissional”, é: Reciclagem Profissional
Sabe aquele vendedor da Barsa que passava todos os anos em sua casa para
vender o livro de temas reciclados? Pois leitor desta coluna, ele está em casa
pesquisando no Google. Você deve pensar em reciclagem em dois contextos: o
primeiro é a busca das competências elencadas em seu plano de ação o
segundo é que em um contexto de inovações constantes reciclagem,
aprendizado do novo é algo que deve fazer parte de seu dia-a-dia. Camarão
que dorme na onda no salgado, pescador coloca na rede.
Existem muitas formas e muitos produtos de obtenção de conhecimento,
desenvolvimento de habilidades e atitudes. É preciso uma busca cuidada com
obtenção de referências das instituições e dos produtos. Costumamos pensar
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em aprender em salas de aula, com professor, quadro branco e leitura. Existe
no mercado muitas atividades de visita técnica acompanhada e coisas
correlatas que são excelentes para profissionais já maduros que cumpriram a
fase de lápis e papel.
Outra dica para se realizar esta etapa de forma saudável é não acelerar em
demasiado a obtenção destas competências elencadas. A capacidade de
abstração do adulto é limitada, não adianta comprar muitos produtos /
atividades sem catalisar energias em torno dos mesmos. Dedique se ao que
você está aprendendo, separe tempo para aprofundar o conhecimento e lincálo com suas atividades do dia-a-dia.
O ideal é você misturar leituras diversas, produtos de conhecimento
sustentável – MBA, especializações, mestrado profissional, viagens técnicas,
ou seja, aquelas visitas a outras empresas de seu segmento de forma guiada e
com objetivos previamente traçados, dentre outras.
Como hoje tempo é um produto escasso, eu diria para sermos oportunistas em
todos os momentos. Tente aprender com suas viagens, os dvd´s do final de
semana, os livros de passa tempo que escolhe e nos papos entre amigos.
Lembra do camarão e da onda?
Aguardo você no próximo domingo, para falarmos da quinta fase da Série “
Dicas para ter Sucesso no Mundo Profissional”, vamos falar sobre “ A decisão
de ficar em uma organização ou mudar para outra “.
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