3 PASSOS PARA O SUCESSO
PROFISSIONAL

Passo 1
AUTOCONHECIMENTO

Sim, parece óbvio, mas acredite, cada vez mais, menos pessoas possuem o
conhecimento de si. E você conseguirá saber claramente quem são estas pessoas,
basta observar se elas apresentam algumas características:
• Falta de controle emocional;
• Baixa autoestima;
• Movem-se segundo o “efeito manada”;

•
•
•
•

Não possuem um projeto de vida;
Falta-lhes um propósito;
Não sabem qual a sua missão; e
Possuem muitas ideias e poucas ações

E você, se encaixa em 3 ou mais destas características?

Passo 2
ESCOLHER UMA PROFISSÃO

Veja que o passo 2 e o 1 estão perfeitamente integrados. Aqui reside um grande desafio
e por extensão, um fator de impacto relevante no que chamaremos de “felicidade
profissional”. Isso porque algumas pessoas escolhem as profissões que “dão dinheiro”.
Não é assim mesmo? Outros, frutos de uma geração que precisa avançar na carreira
cada vez mais rápido, acabam optando pela orientação familiar e existem os que
criam Start up para serem o CEO de um empreendimento antes dos 20 anos. Não
importa em qual segmento você esteja, o importante é que suas aptidões, habilidades,
vocação (ou chamado), apontem para uma total aderência entre quem você é (olha aí o
autoconhecimento) e o que você será como profissional.

Passo 3
ESCOLHA UMA BOA ESCOLA
PARA A SUA FORMAÇÃO

Vivemos o mercado do fazer aprendendo, da inversão da pirâmide do conhecimento,
da indústria 4.0, da geração millenials e de mudanças que nos instigam a fazer sempre
diferente – em uma sequência absurdamente rápida e que não tem fim. O futuro será
cada vez mais um espaço de oportunidades para os que pensarem diferente, cujos
modelos mentais instiguem a criar e inovar sempre.

Podemos fazer algo para minimizar as ameaças?

AQUI VAI NOSSA DICA DE
DIAMANTE PARA A NOSSA
TRÍADE DE OURO.
Se o seu momento for de fortalecimento do aprendizado, em março teremos
o início da primeira turma da Especialização em Gestão de Negócios da FDC
em São Luís. Esta pode ser a hora de você se desafiar a alçar voos mais altos na
pirâmide do conhecimento. Fazer parte do seleto time de profissionais com
competências desenvolvidas pela FDC tem a garantia de uma escola de negócios com
reconhecimento mundial. Não serão apenas conteúdos, você viverá uma experiência
com o que existe de mais moderno em conteúdos, temáticas e metodologias de gestão.

SAIBA MAIS!

