Investir na Carreira Profissional

É sabido que atualmente o mercado vem demonstrando uma realidade baseada cada
vez mais em pessoas capacitadas, instruídas e experientes. Estas pessoas precisam
focar em investimentos profissionais para seu desenvolvimento, visando diferenciar se
em um mercado já competitivo onde 3º grau e pós já é comodite.
Algumas pessoas se perguntam qual o intuito deste investimento todo, quando obterá
os louros do mesmo; muitos enxergam como um custo outros como investimento.
Segue uma dica, quem não investe em sua carreira não pode esperar grandes
transformações em sua vida – é bom lembrar: “para ter mais amanhã, você precisa ser
mais do que é hoje”. Então é necessário construir uma vida de em busca do progresso,
do investimento pessoal, só assim o profissional irá alcançar estabilidade financeira e
pessoal no futuro, claro não esquecendo de ressaltar que o conhecimento é uma
atividade vitalícia, ninguém nunca estará completo intelectualmente, o aprendizado é
uma tarefa constante.
O primeiro passo para iniciar o investimento na carreira é antes de tudo levar a
formação escolar (fundamental e médio) muito a sério; o Brasil já possui uma
educação escolar deficiente, então mais do que necessário o aluno suprir estas falhas
do sistema seguindo com muita dedicação, disciplina e diligência. Seguindo este
pensamento o próximo passo é ingressar em um curso técnico ou em uma boa
faculdade. O Brasil possui uma enorme deficiência de profissionais técnicos, a
demanda existente é muito maior do que a oferta de profissionais. Quem opta por
esta carreira te colocação garantida.
Contudo, quem optar pelo curso superior que busque uma instituição conceituada e
que denote credibilidade. Qualquer uma destas duas escolhas deverão estar sempre
aliadas a uma boa postura o que poderá levar o profissional a uma carreira de sucesso.

E as etapas seguintes serão focadas no melhoramento do conhecimento mediante o
foco que o profissional decidirá dar em sua carreira, podendo se especializar em sua
área de atuação escolhida ou generalista atuando em outros mercados.
Os ganhos deste investimento serão percebidos quando o profissional conseguir fazer
com que sua competência seja percebida através de seu conhecimento, habilidade,
atitude e postura. E isto mais cedo ou mais tarde irá ocorrer, quando o profissional for
lembrado para oportunidades de crescimento. Nesse momento ele irá ter certeza que
o investimento é um benefício e todo custo colocado em sua carreira no fim
transformou-se em uma segura, estável e satisfatória vida profissional.
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