Regras para ter Sucesso no Mundo Profissional - parte 3

Vamos fazer o terceiro editorial da série “ Dicas para ter Sucesso no Mundo
Profissional”,conversando um pouco sobre “ A decisão de ficar em uma
organização ou mudar para outra “.
O discurso é o seguinte: ponto crítico para decidir entre sair ou não de uma
empresa deve ser as oportunidades de desenvolvimento, de encarceramento
que a mesma oferece. É o vislumbrar crescer e aprender, e que elas sejam
sólidas e reais. Em caso afirmativo, prefira aproveitá-las a buscar outras
posições. Se acreditar que já esgotou todas as oportunidades, então é hora de
mudar.
Sendo prático salário e remuneração indireta é o que pesa mais na decisão de
muitos profissionais mas a dica é que eles devem vir em um pacote que
contenha um bom clima organizacional, uma liderança participativa e
apoiadora, o gostar do que faz, reconhecimento, e que a empresa tenha
ferramentas adequadas e estimulantes para o desenvolvimento do trabalho.
Lembre-se sempre: a análise deve ser fria, madura e sem qualquer tipo de
envolvimento emocional. Tenha em mente o longo-prazo, não se deixe levar
pelo imediatismo de algumas propostas que traga uma satisfação momentânea
na nova posição, mas que geri um processo de estagnação em pouco tempo.
Um outro ponto marcante na vida de um profissional é “ Mudança de Carreira
“, Se no meio do caminho as coisas não forem exatamente como você
pensava? “
Hoje, no e no Brasil o mercado de trabalho encontra-se em um curva
ascendente. Para as pessoas, adquirir novas competências é uma questão
apenas de planejamento e investimento. Se você percebeu que a profissão
escolhida não era exatamente aquilo que esperava, considere fazer uma
segunda graduação, por que não?
A questão aqui é responder a perguntar fundamental: vou ficar os próximos 50
anos assumindo o erro que eu fiz ou vou tomar uma decisão e fazer aquilo que
eu gosto? Lembre-se ainda que a vida profissional já não é mais de 30, 35
anos como era no passado; ela agora é muito mais longa, pela própria
longevidade da população.
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Com isso em mente, avalie muito bem e talvez seja interessante investir cinco
anos em uma nova carreira profissional. Esta migração deve se dar
concomitantemente ao desenvolvimento da carreira atual. Faça uma nova
graduação, tente se aproximar, já na empresa atual, desta nova área, faça um
pós, ingresse em grupos de trabalho até a migração se dar por completo. Um
ponto importante a ser considerado é que vc tem de estar preparado para ter
um retrocesso em sua renda familiar por algum tempo.
Lembre se sempre: em uma época na qual os profissionais trocam muito mais
de emprego do que se costumava fazer, é importante não se precipitar.
Não esqueça, porém, que o curso da vida pode levá-lo para caminhos jamais
planejados, mas isso não dispensa um plano de carreira. “Não é porque o mar
vai estar tumultuado que eu não vou fazer um planejamento da travessia do
oceano, não vou deixar meu barco ao léu só porque pode acontecer uma coisa
lá no meio do oceano”. E e, se lá no meio do oceano tiver uma turbulência,
você com certeza vai estar muito mais bem preparado para decidir pois o
plano é sua bussola.
E por aqui encerramos a “Série Dicas para ter Sucesso no Mundo Profissional”.
Thalen THosa
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