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PROFISSIONAL ATUALIZADO, SINÔNIMO 
DE PROFISSIONAL BEM PREPARADO!

Não há como negar, o mercado valoriza o profi ssional bem preparado e atualizado.

Ainda não foi inventada uma fórmula mágica para o sucesso e certamente isso não 
ocorrerá. Muitas pessoas aconselham determinados caminhos e ações a serem segui-
das, mas é importante sempre se lembrar de que cada um de nós possui característi -
cas próprias, portanto o que é bom para um pode não ser para outro.

Cada profi ssional investe na sua própria carreira e cria suas oportunidades! Mas deve-
se ter cuidado com as escolhas. Esteja atento às suas opções, perceba se estão lhe 
trazendo benefí cios e resultados. Existem coisas que não temos controle e que não 
podemos infl uenciar, mas grande parte de sua carreira se posiciona em um patamar 
de acordo com as opções que você fez. Muitos decidiram parar de estudar, deixaram 
para depois sua qualifi cação profi ssional e agora sofrem a consequência de ter difi cul-
dade para encontrar trabalho. Neste aspecto o mercado é cruel.

Objeti vos, persistência e sucesso
 
Existem princípios que podem ajudar a defi nir bem um objeti vo, por isso é im-
portante observá-los. Vejamos alguns elementos importantes nesse contexto e 
que podem fazer muita diferença!

Formulação do objeti vo: escolha de palavras positi vas. Pode parecer bobagem, 
mas isso traz bons resultados.

Projeção do futuro: pondere sobre como será sua ati tude após a conquista do 
objeti vo.

Adequação do objeti vo: quando se defi ne um objeti vo é preciso lembrar que 
ele tem que estar adaptado e ajustado às necessidades e ao foco do que pre-
tendemos ati ngir.

Éti ca: faça uma análise, determine se o objeti vo traçado é éti co ou não. Mental-
mente, coloque-se no lugar das pessoas que serão afetadas.

Clareza: se você defi ne um objeti vo, especifi que os detalhes.

Ao formular seus objeti vos, verifi que se eles dependem ou estão em confl ito 
com o de outros.

Não criação de confl itos entre objeti vos.
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Faça um teste e veja como você lida com as críti cas
 
A maior difi culdade não está em persuadir as pessoas a aceitar novas ideias, mas em 
persuadi-las a abandonar as anti gas ou a suportar uma críti ca com serenidade. 
Nesse momento, responda às questões abaixo e refl ita como está sua carreira e o 
modo como vê as criti cas que recebe. 

1) Qual o seu grau de sati sfação no trabalho? Atribua uma nota de zero a dez.

2) Em relação ao ano passado, você se sente mais feliz, igualmente feliz ou menos feliz?

3) Você sabe como seu trabalho benefi cia o cliente (não, um pouco, mais ou menos, bastante, totalmente)?

As respostas dadas possibilitam que você se veja 
com mais clareza. Muitas vezes recebemos críti cas e 
achamos que a “culpa” é do outro. Mas, olhando as 
respostas que demos, podemos concluir se estamos 
insati sfeitos com o trabalho e se as críti cas são mes-
mo perti nentes.


