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“GENTE NÃO NASCE PRONTA
E VAI SE GASTANDO;

GENTE NASCE NÃO-PRONTA E 
VAI SE FAZENDO.” 

Mário Sergio Cortela



O que é carreira?
 Estrada estreita

 Caminho

 Linha (de avião)

 Corrida veloz 

 Fila

 Ocupação profissional que oferece oportunidades de 

progresso 

Todos os significados mostram conceitos ou 
situações nas quais se vai de um lugar ao outro



Carreira 
é Movimento 



Mas movimento para onde?

Há oportunidades acima, 
abaixo e, principalmente, 

ao nosso lado.



Carreira é movimento 
para todos os lados

Diversificar 
conhecimentos

Trabalhar 

em equipe

Ganhar 
flexibilidade

Desenvolver 
expertises



CARREIRA É FEITA DE ESCOLHAS



Antes de olhar para 
fora, olhe para 
dentro de você

O que você sabe fazer 

O que você faz bem

Quais os melhores resultados 

O que você gosta de fazer

1. Relacione seus pontos fortes

2. Identifique seu potencial e seu 

diferencial de mercado



Alternativas de 
Carreira e Emprego

• Setor público

• Setor privado

• Responsabilidade social

• Empreendedorismo

• Home Office

• Consultoria

• Terceirização

• Autônomo



Una o conhecimento obtido com o olhar para dentro 

de si mesmo com um mapeamento das ameaças e 

oportunidades existentes no mercado de trabalho

Para onde vou, Por onde começo...

Pontos fortes1

2 Pontos fracos

3 Oportunidades

Ameaças4



CARREIRA é 
UM PROJETO 

DE VIDA



Alguns Instrumentos de Carreira e 
Empregabilidade

Marketing Pessoal

Planejamento de Carreira

Currículo

Ética e etiqueta no trabalho

Network



NETWORKING – REDE DE RELACIONAMENTOS

Seus colegas

Chefe e ex-chefes

Cônjuge

Seus amigos

Sua família

Professor

VOCÊ

AMIGO EM COMUM

CONHECIDO

NOVO CONHECIDO



O Mercado de Trabalho busca

Pessoas que tenham 

 Qualificação;

 Autonomia;

 Liderança;

 Que trabalham em equipe;

 Tenham habilidade de se comunicar;

 Flexibilidade;

 Iniciativa;

 Orientação para mudança e resultados;

 Cultura empreendedora e;

 Capacidade de aprender.



Pilares da Carreira e da 
Empregabilidade

 Adequação Vocacional

 Competência profissional

 Ética

 Saúde Física e Mental

 Comunicação vibrante

 Investe na sua imagem

 Tenha autoestima elevada

 Network

 Construa uma visão de futuro



O que é Empregabilidade ?

Conjunto de 

Conhecimentos, habilidades e

comportamentos
que tornam um profissional 

REQUISITADO não apenas para sua 

organização, mas para toda e qualquer 

empresa.



Lembre-se: 

Não existe  
uma única 

fórmula  para 
gerenciar  a 
CARREIRA



Porque carreira é vida.

Ela é feita de emoções, buscas, 

conquistas e frustrações.

Ela é o reflexo de nossa

personalidade, de nossos valores e

do nosso amadurecimento

Por isso cada carreira é única. 

Como cada um de nós.





O futuro, como diz, não é um lugar 

para onde vamos, mas algo que 

criamos!  
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