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Estamos em setembro, as notícias para a economia parecem estar mais animadoras e chegou 
uma nova onda de otimismo. Uma boa época para você começar a pensar na sua carreira. Por 
quê?  
 
Em primeiro lugar, é sempre hora de fazer um balanço do passado, traçar seus objetivos futuros e 
definir as ações do ano que vem. Por exemplo, se você está pensando em iniciar um novo curso, é 
hora de começar a avaliar as opções e se programar para 2004.  
 
 
Em segundo lugar, se está pensando em buscar uma nova posição, esta é uma boa hora de 
começar. Embora algumas pessoas digam que o ano acabou, boa parte da economia está 
voltando a contratar. Com uma onda mais otimista, fica mais fácil aprovar novas contratações e 
muitas podem acontecer no início do ano que vem.  
 
Pensando que os executivos estão levando, em média, seis meses ou mais para se recolocar, se 
você começar sua busca agora, estará plantando para colher ainda no final deste ano ou no início 
do ano que vem. Muitos cometem o erro de achar que só devem começar a buscar emprego 
quando o mercado melhorar. Na verdade, você já deve ter obtido certa exposição no mercado 
com consultorias de seleção, sua rede de contatos e empresas de interesse, para que na hora que 
a economia reaquecer e houver um maior número de posições em aberto, seu nome seja logo 
lembrado.  
 
Algumas sugestões do que fazer nos próximos seis meses. Em relação ao planejamento de 
carreira: reavalie seus objetivos de longo prazo e se está seguindo na rota certa; faça um balanço 
das suas competências e defina quais você desenvolverá no ano que vem; veja se está na hora de 
fazer algum curso, seja ele de curta duração ou mesmo um MBA; pense se é hora de investir 
numa experiência internacional; faça um plano de marketing pessoal - qual o tipo de exposição 
que você quer ou precisa ter no ano que vem; avalie se quer iniciar algum projeto novo, seja 
profissional, como voluntário ou mesmo pessoal; repense sua rede de relacionamentos, pense em 
contatos que pode resgatar ou mesmo em contatos para desenvolver. E na vida pessoal? O que 
mudará ?  
 
Você deve entender que a busca de uma nova posição será como realizar um projeto profissional. 
Defina objetivos e ações a serem feitas nos próximos seis meses. Este plano deve incluir uma 
estratégia para chegar lá. Defina o tipo de empresa, desafio, número de contatos, etc. É preciso 
se expor ao mercado com consultorias de seleção e empresas de seu interesse.  
 
Comece a trabalhar sua rede de contatos de forma estratégica e estruturada. O que você falará 
para seus contatos? Com quem você pode falar abertamente sobre a sua busca? Quem poderá 
ajuda-lo a chegar nas empresas de seu interesse? Correspondência escrita: carta e e-mails. 
Escreva cartas " customizadas " para empresas de seu interesse, mostrando seu conhecimento do 
mercado e da empresa.  
 
Eventos: mapeie os eventos interessantes da sua área nos próximos seis meses e se organize 
para participar e aproveitar o máximo de todos eles. Aproveite o final do ano e o Natal para 
retomar contatos e participar de coquetéis e festas.  
 
Com uma boa estratégia, um plano de exposição de mercado claro e com ações bem definidas (e 
implantadas, claro!), sua chance de colher bons resultados na busca de uma nova posição nos 
próximos seis meses é muito grande!  
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