vem a pergunta: “Como devo fazer

COMO INICIAR UMA CARREIRA DE
SUCESSO?

para

A palavra sucesso do latim
sucessu, aquilo que sucede, bom
êxito, resultado feliz tem um significado
muito maior do que um dicionário pode
trazer e ser tornou mais do que uma
palavra um objetivo de vida para
muitas pessoas. Cada um de nós pode
ter sua definição de sucesso ou
exemplos de pessoas bem sucedidas
em várias atividades.
Ao

iniciar

alcançar

o

sucesso

mais

rapidamente?”

comportamentos que são essenciais
para uma breve carreira de sucesso,
é

necessário

ter

objetivos grandes e não deixar que os
desafios

como

desemprego

e

concorrência façam ficar desanimado e
sem esperança para prosseguir na sua
finalidade maior. Ainda é de extrema

uma

carreira

relevância

saber

quais

são

suas

profissional, há diversos desafios e

limitações, ao mesmo tempo em que

obstáculos a serem superados, sendo

deve sonhar alto, ter ciência de seus

primeiramente

obstáculos de maneira equilibrada e as

graduação,

e

o
após

vestibular,

a

formados

as

restrições

não

devem

ser

uma

responsabilidades e expectativas em

surpresa, especialmente durante o

relação

trabalho, por isso identifique-as e tente

ao

seu

desempenho

aumentam consideravelmente, e logo

superá-las.

ao se conhecer, saberá melhor quais
são as empresas, vagas e áreas de

Entre muitos fatores, há alguns

primeiramente

Seja honesto consigo mesmo,

atuação que mais se encaixam com
sua

personalidade

e

preferências

profissionais, assim evita frustrações
na empresa e na carreira. Acredite na
importância da experiência, valorize
seu estágio enquanto ele ainda não foi
concluído,

grande

parte

profissionais

contratados

dos

conseguiu

essa vaga por conta de estágio na
mesma firma. E reflita ainda, que toda
experiência é útil, mesmo que não
tenha sido efetivado, aproveite cada
uma

das

suas

experiências

profissionais, boas, ruins, pequenas e
mais relevantes, pois todas servem
para formar o perfil ideal que as
empresas buscam.

Tenha paixão pelo o que você

máximo possível. Mas porque devo ser

faz. Antes de mais nada, é preciso

persistente? Se ainda lhe restar esta

trabalhar com prazer. O emprego ideal

dúvida, lembre-se a persistência lhe

reúne o que sabe fazer com o que

confere a maior de todas as vitórias,

gosta de fazer. Outra dica importante é

ou seja, a vitória pessoal, aquele

saber que agilidade nem sempre é

sentimento de que você conseguiu

sinônimo de eficiência. Sucesso e

aquilo que queria.

resultados

consistentes

são

consequências da perfeita combinação
Loena Barbalho Cerqueira

de tempo com experiência.
A qualidade que separa os

loena.cerqueira@gestorconsulto

profissionais de sucesso dos demais é

ria.com.br

a

Persistência.

Como

diz

Joe

Abruzzese – President of Sales for
CBS Television Network, “É como
nadar em um rio, se você parar de
nadar, você pode afundar”. Em tempos
difíceis você deve ser persistente,
deve fazer o dobro de ligações, o
dobro de visitas, fazer sempre o

