Objetivo orientar o controle sobre a carreira profissional.
Palavras-chave carreira, planejamento.
Tempo estimado 7 minutos

Não confie no acaso
Djair Falcão
Engenheiro e
Consultor Empresarial

Você vai ler:
Até que ponto deve-se contar com a sorte.
Os fatores significativos da vida.
A importância do planejamento e do
controle para a obtenção do sucesso.

Q

ualquer pessoa deseja contar com alguma sorte, não é
mesmo? Não necessariamente a "sorte grande" de ganhar na
loteria ou em qualquer outro jogo. Mas contar com as pequenas
sortes cotidianas, por exemplo, conseguir que algo dê certo
mesmo quando não há certeza de que dará.
Situações como encontrar a melhor vaga no estacionamento do
shopping, chegar ao cinema poucos minutos antes de a sessão
começar e não encontrar fila para a compra do ingresso ou
encontrar em uma promoção a roupa tão desejada. Não há nada
de errado em contar com essas pequenas sortes cotidianas. Se
elas acontecem para nos ajudar, são muito bem-vindas.

O problema é quando contamos com a sorte para as
grandes conquistas. Existem inúmeros fatores que
devemos atentar em nossas vidas. Há carreira, família,
saúde, contas a pagar, filhos para educar etc. Mesmo que
em níveis diferentes de uma pessoa para outra, há
fatores significativos para cada indivíduo, os quais devem
estar entre suas prioridades.
No entanto, existem pessoas que não dão a devida
importância a tais assuntos. Por exemplo, é difícil
imaginar que alguém possa obter sucesso profissional
contando apenas com a sorte. Mesmo assim, inúmeras
pessoas não cuidam adequadamente do seu
desenvolvimento profissional e não se interessam por
aprender novas tecnologias, por executar seu trabalho de
forma primorosa ou por superar as expectativas. Apenas
sonham com o sucesso e o dinheiro, deixando ao acaso a
condução da sua carreira.
Não se pode agir inadvertidamente em relação à carreira
profissional. Para obter sucesso profissional, é necessário
ter controle sobre todos os aspectos. Ao definir metas,
deve-se elaborar um planejamento das etapas
necessárias para a sua execução e definir prazos para
cada uma delas. Posteriormente, é necessário avaliar se
o planejamento está sendo executado à risca, corrigir os
erros e comemorar todos os acertos e as etapas
vencidas.

Para tornar-se triunfante,
uma meta deve ser
claramente definida (com
prazo determinado), ser
passível de mensuração e
acompanhamento de
progressos, ser
realisticamente
alcançável, bem como
relevante para quem a
estabelece.

A diferença entre um profissional de destaque e um
profissional mediano se dá principalmente no controle
sobre a própria carreira. E mais, além de garantir maior
oportunidade de sucesso, o planejamento e a sua
verificação também conferem ânimo para manter o
empenho no alcance das metas.
Portanto, não se pode confiar no acaso. Deve-se cuidar
dos aspectos mais significativos da vida, da melhor forma
possível. Planejar, controlar cada etapa a ser superada e
comemorar os resultados alcançados: essa é a melhor
forma de obter aquilo que se deseja.

Lembre-se:

E você...

Não conte com o acaso.

Há algo para o qual não tem dado a
devida atenção?

Selecione e acompanhe os fatores
significativos da sua vida.
Tenha controle sobre a sua carreira
profissional.

Tem o seu próprio conceito de
sucesso profissional?
Controla o desenvolvimento da sua
carreira?
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