
DICAS PARA UM UP-GRADE NA CARREIRA

O momento atual é de aquecimento do mercado de trabalho. De olho no crescimento
econômico, muitas empresas iniciaram novas contratações e estão em busca de novos
talentos. Nesse contexto, investir na profissão, a fim de dar um upgrade no perfil
profissional, pode garantir ótimas oportunidades.

"Quando se fala em desenvolvimento profissional, o primeiro passo é identificar aonde se
quer chegar. Muitas pessoas, às vezes, se confundem com os caminhos para alcançar o
sucesso e perdem o foco, que deve nortear toda a atitude profissional".

Após a identificação do objetivo, é necessário pontuar quais os caminhos possíveis para se
chegar lá. Nessa etapa, vale avaliar cursos de graduação, especialização ou MBA que
auxiliem no crescimento, com vistas à área em que o profissional pretende atuar.

Cursos de idiomas e experiências no exterior também podem ser contemplados nesse
planejamento, bem como formas de relacionamento com profissionais de outras áreas ou
empresas e networking, com o objetivo de ampliar a bagagem do colaborador e seu
conhecimento sobre o mercado.

Porém, se o profissional tiver dificuldades para planejar sua trajetória, existe um
especialista que pode auxiliá-lo no processo: o coach. "Ele ajuda no 'como' chegar ao
objetivo, como melhorar e otimizar os procedimentos diários no trabalho. O processo de
coaching foca no desenvolvimento de competências, a partir de ações e mudanças
simples. Por exemplo, ajuda a tornar o profissional mais organizado, a delegar tarefas, a
interagir e a se relacionar melhor com toda a equipe de acordo com as suas dificuldades.
O processo é conduzido de acordo com a necessidade de cada pessoa, levando em conta
seus objetivos e suas dificuldades".



O processo ajuda profissionais que precisam reformular o comportamento diário, para dar
uma guinada na carreira. Ele pode ser feito por iniciativa da empresa em que a pessoa
está, como uma aposta de crescimento na organização. Dessa forma, o acompanhamento
de um coach tem como objetivo desenvolver as competências ideais para a companhia,
capacitá-lo para enfrentar novos desafios e, eventualmente, prepará-lo para assumir
outras posições.

Neste tipo de processo, os profissionais são estimulados para o autoconhecimento,
identificando os pontos fortes e aspectos a melhorar. São considerados ainda os valores e
o perfil da empresa para o desenvolvimento de um plano profissional e de um caminho a
ser trilhado, com maior sinergia entre os vários aspectos envolvidos.

O processo de coaching pode ser conduzido tanto por um profissional da própria empresa,
quanto por um consultor externo. A vantagem, neste último caso, é a maior liberdade que
o indivíduo terá para se manifestar, uma vez que o coach não tem vínculo direto com a
empresa. "O coaching pode ser feito em qualquer nível hierárquico ou idade. Geralmente,
traz resultados a curto prazo, em até três meses".


