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MERCADO DE TRABALHO

Aproveite o fim de ano para turbinar as chances de crescimento. Quer
mudar de emprego ou tomar outra decisão? Veja o que fazer mês a mês

META PARA 2012
PLANO DE VOO
PARA A CARREIRA

A jornalista Thalita Isa Ramos vai buscar na Inglaterra, no mês de abril, oportunidades para turbinar a carreira e ganhar diferenciais em seu currículo

DINÁ SANCHOTENE
dsanchotene@redegazeta.com.br

Avontadedefazerumcur-
so foradoBrasil jáeraalgo
que a jornalista Thalita Isa
Ramos pensava há muito
tempo, mas via isso como
algo distante de sua reali-
dade. A partir da metade
deste ano, a jovem come-
çou a pensar melhor sobre
o assunto e a se organizar
financeiramente.Aprincí-
pio, ela queria fazer ape-
nas um curso de aperfei-
çoamento de inglês.

“Como jornalista, acre-
dito que o inglês fluente é
simhojeumdiferencialno
mercado. Ainda assim, a
todomomento,omercado
de trabalho exige mais de
nós. Hoje o curso superior
é o básico. Foi então que
surgiu a oportunidade de
fazer um curso na área de
Jornalismo, o Inglês Me-
dia, que abordará temas
como TV, cinema, marke-
ting, publicidade, nova
mídia e jornalismo”, con-
tou a profissional.

As aulas serão em Lon-
dres, na Inglaterra. “Vou
emabril.Sãoquatrosema-
nas. Aliado a isso, vou
tambémfazerumcursode
Inglês para Negócios para
então treinar ainda mais a
língua”, contou Thalita.

Paraa jornalista,alémda
vivência pessoal, de estar
em outro país, ter que se vi-
rar sozinha, para a carreira
será uma renovação, no
sentido de trazer um dife-
rencial no currículo.

“Meformeiháumanoe
creio que este é o momen-
todebuscarnovasoportu-
nidades de aperfeiçoa-
mentoprofissional.Opró-
ximo passo será começar
uma pós-graduação e par-
tir para aprender uma no-
va língua, penso no espa-
nhol, mas esses já são pla-
nos futuros”, disse.

Thalita decidiu alavan-
car a carreira e por isso fez
um planejamento para es-
tudar no exterior.

Segundo especialistas,
o planejamento da vida

para quem quer começar
2012 com um emprego
novo ou renovar o atual.

“Antes de mais nada, o
profissional precisa se in-
formar sobre tudo que
acontece no mercado de
trabalho.Essecuidadode-
veser tomadoparaquees-
sa pessoa não tire conclu-
sões precipitadas. É im-
portante decidir sobre sua
carreira levando em conta
fatos e evidências merca-
dológicas”, destacou o
coach.

Apósobalanço,deve-se
fazer uma análise de ga-
nhoseperdasparaatoma-
da de decisões, seja para
trocar de emprego ou ala-
vancar o seu atual. A me-
lhor forma de fazer essa
avaliação é elaborar uma
coluna com prós e contras
de se mudar de emprego,
por exemplo.

“Para saber aonde você
vai, tem que saber onde
você está. A partir dessas
conclusões, você pode de-
senvolver um planeja-

mento do que fará em re-
lação à sua carreira em
2012. Outra coisa impor-
tante é observar uma pes-
soa no seu segmento e es-
tudarquais foramasestra-
tégiaseaçõesqueelausou
para alcançar o sucesso.
Com essas informações, é
possível estabelecer qual
estratégia você poderá
traçar para crescer em
2012”, destacou Martins.

Ele frisou, ainda, que o
planejamento de metas
deve ser feito a curto (vai
de janeiro a março), de
médio (de abril a setem-
bro) e longo prazos (de
outubro a dezembro).

O diretor-geral da Tra-
balhando.com Brasil, Re-
nato Grinberg, concorda
quenofinaldoanoéomo-
mento certo para fazer
uma avaliação. Para ele, o
importanteéfazeresseba-
lanço com bastante aten-
ção e calma, para traçar o
plano de ação do ano se-
guinte.

“O profissional precisa

destacar qual será a sua
meta para 2012. Entre os
planos,podemestaramu-
dançadeempregououaté
mesmo atualizar seu cur-
rículo para se adaptar me-
lhor ao cargo que você
ocupa”, orientou Grin-
berg.

Já para aqueles que es-
tãodesempregados,adica
émanteralgumasatitudes
de disciplina, como acor-
darcedoebuscarumnova
oportunidade em sites de
emprego ou das empre-
sas. Para eles, a persistên-
cia é muito importante.

“Final de ano é muito
bompara seprepararpara
começar tudo de novo em
janeiro. Quem está à pro-
cura de emprego, por
exemplo, deve procurar
investir em qualificação”,
disse.

Quempensaemcrescer
dentro da corporação de-
ve se perguntar o quanto
de valor agrega a ela. Du-
rante o planejamento da
carreira para 2012, é ne-

cessário traçar qual cami-
nho seguir para conseguir
um aumento ou uma pro-
moção. “Avalie se você es-
tá agregando valor à em-
presa e se você está dando
resultados suficientes.
Uma postura de sucesso é
estar disposto a fazer mais
do que seu líder tenha pe-
dido. No entanto, o pri-
meiro passo para conquis-
tar esse sucesso é ter auto-
conhecimento. Conhe-
cendo seus pontos fortes e
fracos,umprofissionalpo-
de ir muito longe”.

NOVOS RUMOS
A psicóloga e diretora

da Psico Store, Martha
Zouain, aponta que a es-
tratégia para buscar um
novoempregoouparaum
upgrade na sua carreira
vai requereralgumaspon-
derações importantes.

Umadelasédecidir sair
da zona de conforto e bus-
cardemaneiraproativaas
oportunidades. Além dis-
so, acione o seu networ-

king, informe estar dispo-
nível para o mercado de
trabalho e mostre-se aber-
to a falar sobre suas com-
petências.

“Não espere uma vaga
ser divulgada para ir atrás
dela. Antecipe-se. Tenha
claroqueamaiorpartedas
vagas são tratadas de ma-
neira confidencial até a
contratação do profissio-
nal. Uma porcentagem
muito pequena dos em-
pregosláforasãoanuncia-
dos. Não se esqueça de
deixar claro quais são os
seus pontos fortes e quais
sãoascaracterísticasqueo
diferenciam dos demais”,
avaliou a psicóloga.

Já se você tem um bom
emprego e quer potencia-
lizar suaschancesdecres-
cimento, invista no seu
desenvolvimento técnico
para sempre. “Mante-
nha-se atualizado em re-
lação às tendências e no-
vas tecnologias, faça cur-
sos de especialização”,
disse a diretora.

SIGA ESTAS AÇÕES MÊS A MÊS

t Metas
Estabelecer metas de
curto, médio e longo
prazo. Com elas, você
consegue verificar ações
a serem seguidas.

t Ações
Mensurar a realização
dessas metas. No
quadrante deve constar
o que eliminar, diminuir,
elevar e criar.

t Feedback
Solicitar uma sessão
de feedback e
acompanhamento com o
líder para ter fatos sobre
o que é preciso ser feito.

t Leitura
Leitura do livro “A
Estratégia do Oceano
Azul”. Ler artigos sobre
metas. Verificar o
agendamento do tempo.

t Balanço
Mensurar o quanto se
aproximou das metas e
fazer um levantamento
de sucesso e obstáculos
até agora.

t Ganhos e perdas
Levantar os ganhos e
perdas e fazer isso
utilizando critérios de
fortalezas, fraquezas,
ameaças e oportunidades.

t Vídeos
Assistir a vídeos e ler
matérias para uma
atualização e conversar
com um coach para
alinhamento da mestas.

t Ajustes
Verificar as conquistas
das metas e fazer ajustes.
Verificar as estratégias
que funcionaram e as que
não funcionaram.

t Retorno
Pedir reunião de
acompanhamento e
feedback com líder para
verificar se suas ações
estão de acordo.

t Novo rumo
Lidar com os últimos
ajustes e mensurar as
metas. Nesse ponto,
você já deve entrar nas
metas de longo prazo.

t Inteligência
Ler o livro “Inteligência
Emocional” para
aprender a lidar com
a pressão do fim
do ano.

t Próximo plano
Parabenizar-se pela
disciplina e começar a
estabelecer as metas
para o próximo ano e o
plano de férias.

DIVULGAÇÃO

“Neste final
de 2011, o
profissional
precisa fazer
um balanço do
que aconteceu
durante o ano,
identificando
quais foram os
sucessos e
obstáculos”
—
MIKE MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO
DA SOCIEDADE
LATINO-AMERICANA
DE COACHING (SLAC)

ANÁLISE

Momento de reflexão

Com a chegada do
fim do ano, também
chega a hora de fazer
uma avaliação de tudo
que foi realizado tanto
na vida pessoal quanto
profissional. Durante
essa análise, já é pos-
sível fazer um planeja-
mento para 2012. É
neste momento que as
pessoas param para
pensar o deveriam ter
feito e não fizeram.
Também há aquelas
que resolvem se capa-
citar no próximo ano
para atender aos novos
projetos da empresa
onde trabalham. O im-
portante é se pergun-
tar: estou preparado
para atender ao que a
empresa quer? Se a
resposta for negativa,
chegou a hora de se ca-

pacitar. O mês de de-
zembro é ideal também
para planejar o futuro,
dentro da empresa
atual ou até mesmo em
outra corporação. Tudo
vai depender da sua
avaliação, que será: o
que a empresa precisa
é o que estou oferecen-
do? O balanço das con-
quistas do ano é muito
importante e isso serve
para verificar se o seu
trabalho está dentro do
que você almeja. Este
momento deve ser
aproveitado como uma
reflexão para definir o
futuro e quais serão os
próximos desafios que
você quer enfrentar.
—
VIVALDO TALIULE JUNIOR
CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO

DA ABRH-ES

profissional e pessoal é es-
sencial para conquistar
destaque no mercado de
trabalho. Mas para isso, é
necessário aproveitar o

mês de dezembro para fa-
zer um balanço de tudo
que foi conquistado este
ano e até mesmo aquilo
que foi deixado de lado.

O diretor-executivo da
Sociedade Latino Ameri-
canadeCoaching(SLAC),
Mike Martins, afirma que
balançodoanoéessencial

CARLOS ALBERTO SILVA
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