Faça seu planejamento para 2014

Final de ano, hora da nostalgia e do balanço. E em meio às promessas de perda de
quilos, aproveite o começo do ano para fazer um balanço da sua carreira profissional.
Segue nesta coluna, algumas dicas para ter sucesso nos planos de final de ano:
# O passo um é definir onde vc quer chegar. Está valendo trocar de idéia - hoje as
carreiras mudam muito ao longo do curso da vida do profissioal. Assim, decida o que
você quer para sua carreira hoje;
# Faça uma lista de tudo que acha necessário e fundamental para melhorar seu resultado
em 2014, desta lista escolha todas as ações que acredita que realmente possa fazer;

# A partir desta decisão você deve estabelecer as pequenas metas para 2014, são estas
que ao fim lhe levarão ao grande objetivo;
# Todavia, faça um planejamento bem mais apurado de seus objetivos de curto prazo
também e analise se os mesmos são factíveis de serem realizados;
# Foco: não desperdice energia e tempo com ações e conteúdos que irão lhe tirar do
caminho previamente traçado.
# Dedique-se ao seu plano, estude-o, faça constantes revisões, converse com amigos da
área, pesquise, enfim, catalize energia em torno dele.
# Esteja atento ao mercado e aos acontecimentos, principalmente aqueles que afetarão a
sua área de atuação e função;
# Invista em sua rede de relacionamentos. Bons contatos podem determinar mais
oportunidades para colocações futuras;
# Busque informações sobre sua função e cargo no mercado. Observe o que é exigido e
verifique se você possui todas as competências que são solicitadas;
Um plano de ação construído em consonância com o mercado pode ser o diferencial em
sua carreira. O primeiro produto dele é não permitir que você tenha uma informação
errônea do que está acontecendo. Depois, ele pode sinalizar para onde a maré está
mudando e te ajudar a reparametrizar a bússola.
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