Encontro dos Alumni do Executive MBA AESE - Sailing Your Professional Career
Eduarda Luna Pais, Teaching Fellow da AESE, conduziu uma sessão sobre como gerir a carreira
dos Alumni do Executive MBA AESE. A oradora começou a intervenção identificando a
importância do autoconhecimento dos interesses, das competências e dos valores pessoais
para uma melhor definição dos objetivos de carreira, e identificação e avaliação de
oportunidades.
Eduarda Luna Pais partiu da premissa de que cada indivíduo pode exercer um controlo
considerável na sua carreira. Um gestor assume essa responsabilidade em duas frentes: a nível
individual, na gestão da sua carreira; como líder, na forma de corresponder construtivamente
às necessidades das carreiras dos membros da sua equipa.
Pensar em “Me Inc.” consiste, nos ensinamentos de Lao-Tzu, em: conhecer os outros, como
sinal de inteligência; conhecer-se a si mesmo, como sinal de verdadeira sabedoria; liderar os
outros, como expressão de fortaleza e a si mesmo, como verdadeiro poder.
A flexibilidade pedida aos líderes passa por aprender com os seus próprios erros e adaptar-se
às oportunidades criadas.
Na gestão da carreira, importa que um líder pense em si como uma empresa de prestação de
serviços para uma ou mais organizações. É importante criar um departamento estratégico
pessoal, um departamento de Formação e um plano de reforma. No fundo, ver-se como um
Diretor de Marketing ou um Comercial sénior.
Ao encarar um novo desafio profissional, é fundamental avaliar de que forma este passo
contribuirá para desenvolver as suas competências, desenvolver novas capacidades ou
aperfeiçoar as existentes e se alargar o espectro das suas responsabilidades.
O papel do networking é essencial para criar relações com pessoas que partilham os seus
valores e regras de procedimento, em que a confiança, a autenticidade e o valor acrescentado
nesse contacto seja para todas as partes. Mais relevante do que conhecer, é dar-se a conhecer.
Cabe, portanto, a cada um, fazer do seu caminho um trajeto memorável.
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