MUITAS OPORTUNIDADES
Todo começo, meio e final de ano temos desejos de alcançar nossos sonhos e
realizar mudanças importantes, a julgar pelo estudante que está no último ano
do ensino fundamental e que o vestibular está logo aí. Acredito que um dos
sonhos seja realmente entrar no terceiro grau em uma das diversas
universidades e faculdades existentes no Brasil, ou mesmo no exterior.
Focando no Brasil, temos mais de 290 oportunidades de cursos disponíveis.
Pensando nas oportunidades mercadológicas estamos em um momento de
muitas incertezas no Brasil, mas existem oportunidades em algumas áreas
para engenheiros, médicos, economistas, farmacêuticos e, por aí vai. Detalhe:
oportunidades não só para os estudantes e profissionais que estão cursando
universidades e faculdades, mas para profissionais e estudantes do ensino
técnico e/ou tecnológico.
Segundo os especialistas, com a melhora da economia teremos uma demanda
para profissionais nas mais diversas áreas. No entanto, é importante dizer que,
mesmo com as oportunidades, se você não souber bem onde e aonde
pretende ir e direcionar suas habilidades e potencial, pouco vai valer se
teremos ou não oportunidades no mercado.
Caso você já tenha escolhido a área que irá direcionar seu potencial, meus
parabéns! Em qualquer momento do ano é importante ir traçando esse plano e,
acredite, é normal estarmos atrelados a muitas dúvidas sobre que carreira
seguir.
Se este é o seu problema, seguem algumas perguntas para que você possa se
situar nesse momento, nessa realidade e, por aí vai.
Atenção: seja franco, pois este exercício pode lhe ajudar muito.
1. Sou bom em que?
2. Onde minhas habilidades podem ser empregadas no futuro?
3. Quero empregar meu tempo em que? Esta pergunta é importante! Se você
quer ter tempo livre nos finais de semana e as noites preservadas, algumas
profissões não vão permitir isso.
4. Quero ficar em grandes centros ou ir para o interior do Brasil?
5. Quero morar no Brasil ou fora dele?
6. Que história desejo construir ou mesmo escrever?
7. Quero ser famoso?
8. Quero ter sossego e uma vida mais tranquila?
Este pequeno questionário e exercício são para te auxiliar a se visualizar no
futuro. Falaremos mais sobre esta e outras questões. Todavia, se for de seu
interesse nos mandar perguntas e dividir suas dúvidas conosco, estamos aqui
para lhe auxiliar.
Até a próxima!
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