Como se tornar um profissional requisitado no mercado
na área de inteligência de mercado
Daniela Ramos Teixeira
Em junho de 2018, recebi pelo LinkedIn a seguinte pergunta para aconselhamento de uma
profissional interessada em Inteligência de Mercado:
“Olá, Daniela. Como se tornar um profissional requisitado no mercado na área de inteligência
de mercado. E se há possibilidade de ser autônomo na área.”
Acredito que seja importante focar em algumas frentes:
1. Trabalhar com bons profissionais que tenham conhecimento para partilhar sobre Inteligência
de Mercado (IM) e o setor onde atua. Caso não tenha profissionais na empresa com
conhecimento em IM, recomendo participar de grupos no LinkedIn como os que gerencio
(Inteligência de Mercado Brasil), ir em grupos de discussão e congressos da área para
networking e fazer cursos especializados.
2. A leitura ajuda, mas há pouco conteúdo de boa qualidade sobre o assunto IM/ IC
englobando a prática, os processos e métodos de IM. Dessa forma, sempre oriento os clientes e
profissionais que me acionam a pesquisar quais são considerados bons autores e, fazendo bons
cursos na área, você terá acesso a um conteúdo relevante, pois normalmente já fazemos uma
boa seleção de conteúdo para levar para vocês. No portal da Revie, seção Centro de
Conhecimento/ Artigos em http://www.revie.com.br/site-pagina?id=28 há mais de 40 artigos
sobre o tema e há uma bibliografia adicional na maioria deles que irá ajudar os profissionais
interessados em bom conteúdo.
3. Prática. Sem a prática, não há como se tornar um profissional requisitado na nossa área. Se
no caminho do profissional constar os itens 1 e 2 a prática será potencializada, pois o
profissional irá cometer menos erros. E como acertos e rapidez fazem toda a diferença na nossa
área, a chance de se tornar um profissional requisitado é maior.
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4. Desenvolva a sua intuição. Há diversas formas para o profissional melhorar a sua capacidade
intuitiva e isso faz a diferença no nosso mundo de IM. Há cursos para desenvolvimento mental
e práticas de meditação que podem ajudar, mas isso irá depender de cada profissional –
vontade e capacidade.
Sobre a outra pergunta, sim é possível trabalhar como autônomo na área embora as
oportunidades sejam menores que o modelo de trabalho CLT.
E vocês leitores? O que acham? Algo mais que tenha esquecido? Compartilhe sua opinião nos
comentários do nosso portal.
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