10 dicas essenciais para manter sua carreira no topo.

1) Estratégia:

É muito importante ter uma visão de longo prazo, onde desejo estar nos próximos 05 anos,
que competências preciso desenvolver e que oportunidades preciso buscar no mercado de
trabalho para atingir este objetivo.

2) Planejamento:
Uma vez definido o objetivo você deve estabelecer um prazo para desenvolver os GAP’s e
acompanhar a evolução deles. Somente dessa forma você consegue determinar o objetivo
a ser alcançado.

3) Visão do Mercado:
Observe atentamente o mercado, identifique as características da concorrência e o que o
mercado está solicitando. Você conseguirá preencher lacunas que o seu concorrente ainda
não identificou.

4) Tática:
Você deve definir uma disciplina tática onde estabeleça as melhores práticas, tendo como
característica a persistência, comunicação e o olhar crítico que permita que se recicle
constantemente.

5) Qualificação Profissional:
É importante cuidar da formação: graduação, pós-graduação e domínio de um segundo
idioma, mas, tão importante quanto, é apresentar uma trajetória profissional consistente
com resultados de projetos conduzidos por você.

6) Individualismo:
É evidente que quando abordamos o mercado, as nossas competências individuais é que
nos colocam ou nos fazem ser preteridos de alguns processos, mas precisamos ser
cautelosos para não “Endeusarmos” nossas competências ou resultados.

7) Trabalho de Equipe:
Devemos procurar atrair e reter talentos que comprem os objetivos traçados, que sejam
colaboradores de diferentes perfis, que desempenhem muito bem suas funções permitindo
que o grupo ganhe experiência, amadurecimento e sinergia.

8) Humildade:
Mesmo considerando que tenhamos uma excelente formação, grande experiência
profissional, excelentes resultados, devemos estudar as oportunidades para identificar
onde nossa experiência pode contribuir e nunca subestimar o adversário.

Desta forma estaremos mais bem preparados para as adversidades que o mercado nos
coloca.

9) Determinação:
Faça o seu trabalho e o faça pelos interesses corretos. Mantenha o controle emocional e
lembre-se que resistir à pressão é indispensável para atingir um bom resultado. Lembre-se
que fará a diferença de forma profissional ética e responsável.

10) Resultado:
Devemos buscar um desempenho constante e regular, devemos articular com muita
competência frente as adversidades que o mundo corporativo nos coloca e devemos nos
esmerar para fazermos um trabalho de equipe, pois somente desta forma é que o resultado
aparece.
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