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RESUMO 

 

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, com pessoas cada vez mais 

qualificadas e com empresas cada vez mais exigentes para preencher suas vagas. Sabendo 

disso você deve se antecipar e garantir o seu lugar nesse mercado, se preparando, se 

qualificando e montando um plano de ação para atingir suas metas. 

E com base no descompasso das pessoas em relação à gestão de suas carreiras, que 

muitas vezes essas não se comprometem em encontrar e seguir uma direção para sua 

caminhada na vida profissional e acabam deixando que as coisas simplesmente aconteçam 

sem nenhuma ação pré-estabelecida, aqui você encontrará uma solução para desenvolver sua 

carreira de maneira sólida, sem surpresas, e com isso vai descobrir que as coisas se tornam 

muito mais fáceis quando você planeja. 

Sendo assim, nessa monografia você vai conhecer os passos para estar sempre 

competitivo e não perder aquela grande chance quando ela aparecer.   

O objetivo principal desse trabalho é estar pronto para as oportunidades, e isso só vai 

acontecer se você se preparar, estando com seu plano em dia. 

Passo a passo você vai criando uma estrutura para garantir seu futuro profissional, 

partindo do autoconhecimento, passando pelas etapas de entrevista de emprego, conseguindo 

um trabalho, crescendo profissionalmente e pessoalmente, aprendendo a lidar com as 

situações do dia-a-dia, e chegando ao topo, sendo chefe, se esse for o seu objetivo. 

Cada etapa da carreira é importante para o seu crescimento, por isso, você deve 

aproveitar cada instante, buscando se aperfeiçoar em cada atividade, sendo o mais profissional 

possível e adquirindo experiência e credibilidade perante as outras pessoas.  

Esteja preparado e conquiste o sucesso! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The labor market is increasingly competitive, with people increasingly skilled 

andincreasingly demanding companies to fill their vacancies. Knowing this you 

shouldanticipate and secure your place in this market, preparing, qualifying 

and is riding anaction plan to achieve your goals. 

         And based on the mismatch of people in relation to the management of their careers, 

they often do not commit these to find a direction and go for your walk in life 

and just lettingthings just happen without any pre-established action here you will 

find a solution to develop your career in a solid way, no surprises, and it will find that things 

become a lot easier when you plan. 

         Thus, this monograph you will know the steps to be always competitive and not lose 

thatbig break when it appears. 

The main objective of this work is to be ready for opportunities, and this will only 

happen if you prepare, plan on being with your day. 

Step by step you will create a structure to ensure his future career, from the self, through 

the stages of job interview, getting a job, growing professionally and personally, learning to 

deal with the day-to-day, and coming the top, being the head, if that is your goal. 

Each step is important for career growth, so you should enjoy every moment, seeking to 

perfect themselves in every activity, with the most professional and gaining experience 

and credibility with other people. 

        Be prepared and get success! 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema dessa monografia é Gestão de Carreira, onde serão abordados os passos para 

estruturar uma carreira de sucesso, em que o profissional será capaz de buscar os mais 

diversos horizontes desde que tenha empenho, dedicação e garra para alcançar seus objetivos. 

Esse estudo irá tratar dos mais diversos assuntos para se construir uma carreira sólida, e 

terá varias dicas aplicáveis ao dia-a-dia.  

Mas, de imediato é necessário ressaltar que quem deve gerenciar a carreira é o próprio 

profissional e não a empresa onde ele irá atuar, não se iluda com o contrário, faça acontecer, 

não espere que a empresa faça isso por você. 

Para iniciar um plano de carreira é de suma importância começar por uma análise, 

partindo do ponto do autoconhecimento e assim abrindo inúmeras possibilidades para agir. 

O mais importante ao entrar no mercado de trabalho é estar preparado, preparado para 

os desafios que irão surgir mesmo sem saber que vão acontecer. 

Os termos chave dessa monografia são: planejamento e administração da carreira, 

preparação para o mercado de trabalho, estratégia, competências, rede de contatos e poder. 

Desde muito tempo, os conceitos sobre como administrar a carreira já vem sendo 

inseridos em nossa história através de guerras, revoluções, poses de presidentes, etc., e muitos 

desses fatos é aplicável a nossa realidade, na construção de estratégias e nas experiências 

profissionais. 

Um exemplo disso é A Arte da Guerra de Sun Tzu, em que estudaremos alguns 

conceitos nessa monografia com a intenção de planejar uma carreira profissional compatível 

com as suas necessidades atuais. 

Por se tratar de um assunto que sempre esteve presente na vida das pessoas, mas não da 

maneira que será abordado nessa monografia, e sim de uma forma mais informal, onde sua 

existência não estava ligada ao tema Gestão de Carreira, afinal, não havia estruturação e 

nenhum acompanhamento, mas sabemos que a carreira sempre teve sua própria direção, 

porém sem muita interferência, podemos dizer que esse tema abrange a todos nós, todos nós 

que temos algum tipo de atividade sendo desenvolvida. 

Esse tema Gestão de Carreira é relevante por que não basta escolher uma profissão e se 

manter no mercado de trabalho, o sucesso na atividade profissional é de alta relevância para 

os outros setores de sua vida, sendo que à realização pessoal esta ligada diretamente a 
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realização profissional, e que dinheiro e status fazem de você uma pessoa altamente procurada 

por organizações, ou seja, se você esta bem, quer dizer que a empresa em que trabalha 

também esta, e isso está relacionado ao seu desempenho na organização. 

Por isso a importância de se estruturar uma carreira e trilhar caminhos que levam ao 

sucesso, e não apenas deixar que as coisas aconteçam por elas mesmas, raramente quem 

espera alcança. 

Tendo em vista as considerações feitas, os objetivos fundamentais desta pesquisa, são 

os seguintes: ajudar na tomada de decisão; que carreira devo buscar; quais os meios para 

entrar no mercado de trabalho e ser um profissional de sucesso; sendo que isso está ligado às 

competências e habilidades de cada indivíduo e o tempo dedicado para o desenvolvimento de 

seus conhecimentos sobre a área que deseja seguir, isso inclui os estudos, curso técnico, 

faculdade, pós-graduação, etc.  

Os métodos de pesquisa para elaboração dessa monografia foram livros relacionados à 

carreira, artigos da internet, relacionamento com profissionais bem conceituados no mercado 

de trabalho, levantamento dos principais conceitos da área, além de persistência e dedicação 

do pesquisador para alcançar conhecimentos adequados para a dissertação do tema aqui 

apresentado. 

A estrutura da monografia segue da seguinte maneira, o primeiro capítulo será abordado 

o autoconhecimento, onde iremos descobrir qual a vocação, a atividade profissional que mais 

se encaixa com seu jeito de ser, onde você mesmo terá que descobrir através de alguns passos. 

Segundo capítulo é uma breve descrição de Gestão de Carreira. 

Terceiro capítulo será feita uma análise de mercado, para saber quais são suas chances 

atuais de uma carreira promissora, iremos descobrir se a carreira que quer seguir esta em 

expansão no mercado de trabalho. 

No quarto capítulo iremos estruturar um projeto de carreira, definindo os caminhos que 

você deseja seguir e quais os objetivos que deseja alcançar. 

No quinto capítulo, estratégia para o sucesso, será analisado qual o melhor chefe e o 

melhor emprego para que você tenha suporte para subir na carreira, não estacionando em 

empresas que não irão agregar valores a sua caminhada. 

Já no sexto capítulo, trilhando um caminho, serão apresentadas algumas atitudes que 

você deverá desenvolver durante a construção de sua carreira, para que chegue ao objetivo 

proposto em seu plano, além de seus primeiros passos na carreira como trainne ou estagiário e 
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como encontrar seu mentor. No final desse capítulo vamos falar um pouco sobre como 

conseguir uma promoção. 

Sétimo capítulo iremos buscar oportunidades no mercado, passando pela elaboração do 

currículo e como se sair bem em uma entrevista de emprego usando os conhecimentos 

adquiridos. 

No oitavo capítulo vamos aprender maneiras de crescer em uma empresa sem conflito, 

usando a sua capacidade emocional, intelectual e física. 

Chegando ao nono capítulo vamos desenvolver o tema redes sociais, sabemos que hoje 

é impossível ficar de fora dessa tendência, por isso, você vai descobrir como administrar seu 

perfil nas redes, e claro, manter contatos, fazendo networking da maneira correta. 

E quando você chega ao topo, você é o chefe agora, o que deverá fazer? Qual o 

caminho? Você vai descobrir no décimo capítulo. 

Bom planejamento e sucesso. 
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1 AUTOCONHECIMENTO 

1.1  O que é e para que serve? 

O autoconhecimento, segundo a psicologia, significa o conhecimento de um indivíduo 

sobre si mesmo. 

O autoconhecimento se adquire com muita prática, no decorrer dos acontecimentos de 

sua vida, e faz com que as pessoas tenham controle sobre seus atos e suas emoções. 

Gabriela Cabral (ano não informado) observa: 

Tal controle emocional provocado pelo autoconhecimento pode evitar sentimentos 

de baixa auto-estima, inquietude, frustração, ansiedade, instabilidade emocional e 

outros, atuando como importante exercício de bem-estar e ocasionando resoluções 

produtivas e conscientes acerca de seus variados problemas. 

 

É importante salientar, que com ajuda do autoconhecimento, temos grandes chances de 

não entrar em depressão quando algum acontecimento repentino passe pelas nossas vidas, 

como perda de emprego, término de relacionamento, os outros que podemos julgar de afeto 

emocional. 

Isso acontece porque gera um equilíbrio dentro de nosso ser, onde nos sentimentos 

confortáveis com nossa autoconfiança e não nos abalamos facilmente. 

Você pode começar fazendo uma reflexão de vida, analisando o comportamento obtido 

até então e as atitudes tomadas para que se consiga detectar maus atos e comportamentos, a 

fim de que não mais ocorram. 

 

1.2  A importância do autoconhecimento. 

Todos nós pensamos que já nos conhecemos suficientemente bem, e esse pensamento é 

normal, afinal, quem vai nos conhecer melhor do que nós mesmos!? Mas quando alguma 

coisa sai do controle ou nos deparamos com acontecimentos incomuns, temos atitudes onde 

jamais poderíamos imaginar que fossemos capaz, não é mesmo? 

Várias vezes escutamos pessoas falando: nunca imaginei que eu pudesse ter essa reação. 

Pois bem, então por que algumas pessoas são mais confiantes e seguras de si em situações 

pouco casuais e outras não?  
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Isso esta ligado ao autoconhecimento, esse é o diferencial que faz com que cada um 

consiga ter controle sob suas emoções. 

Você precisa se conhecer para ir em busca de seus sonhos e realizações, ninguém sai do 

lugar se não tiver confiança, confiança nas pessoas ao seu redor, confiança em você mesmo, 

principalmente, e confiança no caminho que deseja seguir.  

O autoconhecimento gera amor próprio e auto-estima, e é o que você precisa para ter 

sucesso em tudo que for fazer, isso gera confiança e faz você ir cada vez mais longe. É 

necessário começar por aqui... O caminho começa de dentro pra fora, buscar valores interiores 

e transparecer sentimentos bons. 

Faça uma relação de sentimentos ruins que não te deixam respirar, ter uma boa noite de 

sono e acordar em paz, descubra tudo que for necessário e que esta te incomodando, depois vá 

eliminando um a um, você deve levantar sua auto-estima. 

Rosemeire Zago (2011) observa: 

Podemos perceber que a auto-estima está baixa quando desenvolvemos algumas 

características como: insegurança, inadequação, perfeccionismo, dúvidas constantes, 

incerteza do que se é, sentimento vago de não ser capaz, de não conseguir realizar 

nada, não se permitindo errar e com muita necessidade de agradar, ser aprovado, 

reconhecido pelo que faz e nem sempre pelo que é. 

 

Caso você se identifique com algumas dessas características, então você já pode 

começar a mudar, abaixo segue um exercício sugerido por Rosemeire. 

Escreva dez coisas que você gosta em si mesmo. 

Depois escreva dez coisas que você não gosta em si mesmo ou que gostaria de mudar. 

Qual lista foi mais fácil de completar? 

A lista de pontos negativos sempre é mais fácil de completar, não é? Isso já é um ponto 

relevante para confirmar que sua auto-estima esta baixa, porém é importante ressaltar que o 

conhecimento sobre esses pontos negativos e até mesmo os positivos é um exercício de 

autoconhecimento eficaz. 

Continuando o exercício:  

Observe as listas. Coloque um "i" nas características internas, ou seja, que dependam 

apenas de você reconhecê-las. E um "e" nas características externas, que dependam da opinião 

de outras pessoas. 
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Ao fazer o sinal (i ou e), o que você percebe? Há um equilíbrio entre eles ou você tende 

mais para um lado? 

Rosemeire Zago (2011) conclui: 

Se você tem mais características externas ficará mais vulnerável à opinião dos outros 

e assim, mais facilmente manipulável. Dependerá cada vez mais de aprovação, mas 

infelizmente nunca da sua própria. Isso quer dizer que toda vez que algo que 

dependa do mundo externo ou de outras pessoas não corresponderem a sua 

expectativa, você se sentirá frustrado e sua auto-estima tenderá a baixar. 

 

Por isso a importância do autoconhecimento, para que você se antecipe aos 

acontecimentos e não deixe que sua auto-estima baixe. 

Você precisa estar sempre identificando o que te coloca pra baixo, e o que te motiva, 

equilibrando assim as suas emoções, sem precisar da aprovação de ninguém, apenas de si 

mesmo. 

 

 

2 DEFINIÇÃO DE GESTÃO DE CARREIRA 

Carreira, podemos defini-la como a trajetória da vida profissional de um indivíduo, é o 

desenvolvimento profissional como um todo, está totalmente ligado com os valores pessoais 

de cada um. 

Gestão é uma palavra atual, vem sendo bastante usada, a formação da atividade de 

gestão está relacionada às palavras administrar, planejar e organizar. 

Sendo que, gestão de carreira deve ser vista como a gestão de planos e expectativas 

individuais, de acordo com as demandas organizacionais. 

 

 

3 ANÁLISE DE MERCADO 

3.1  Definição de análise de mercado. 

Uma análise de mercado consiste num estudo sobre um determinado assunto, no nosso 

caso, a análise deverá ser feita de acordo com a carreira que deseja seguir. 
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Essa análise permite a identificação e conhecimento de um conjunto de variáveis que 

podem influenciar diretamente no percurso de sua carreira, sendo elas oportunidades que 

devem ser aproveitadas ou ameaças que devem ser evitadas ou revertidas a seu favor. 

Segundo Philip Kotler (1998) “[...] um estudo de mercado consiste no processo 

sistemático de recolha, análise e divulgação de dados e informações, relevantes para uma 

situação específica [...]” 

 

3.2  Plano de ação. 

É muito importante elaborar um plano de ação, ele é quem vai te guiar até o seu objetivo 

e para definir um plano de ação, você precisa saber quais as competências que você precisa ter 

ou desenvolver para ocupar o cargo que deseja. 

Se por exemplo o cargo que você almeja daqui uns cinco anos exige nível superior, 

então você já precisa começar uma faculdade. Se o cargo exige ter a capacidade de liderança, 

você precisa começar a fazer cursos relacionados ao assunto. 

Faça uma lista relacionando o que você precisa fazer e em quantos anos, para que você 

chegue a seu objetivo. Esta lista deve ser bem detalhada, com data de quando você irá 

começar o curso, qual o nome do curso, o local do curso, quanto vai custar e porque esse 

curso vai te ajudar a alcançar seu objetivo. 

Faça também uma planilha e vá listando os cargos disponíveis no mercado para a 

carreira que deseja seguir. Coloque os salários atuais em que uma empresa de pequeno, médio 

e grande porte está pagando para seus funcionários.  

Você consegue essas informações facilmente pela internet, em sites de consultorias, 

blogs de divulgação de vagas, e em redes sociais como linkedIn, as informações que você 

precisa tem de monte sendo divulgadas diariamente. 

Com isso você terá uma noção do salário para a sua área, lembre-se de anotar os salários 

desde os estágios, passando por auxiliar, assistente, analista e até mesmo de gerência. Você 

terá um esboço da sua carreira financeira, não se esqueça de atualizar essa planilha pelo 

menos de seis em seis meses para que não fique defasada. 

Você precisa ser objetivo, ter as informações em mãos para a tomada de decisão. 

Para Philip Kotler (1998) “[...] são cinco as principais etapas de um processo de estudo 

de mercado [...]”, que podemos usar para o nosso plano de ação:  

 



XV 

 

 

 

 

 

Agora, o segredo para alcançar os objetivos está na maneira de como você irá conduzir 

seu plano de ação. 

Você deve se lembrar de cada detalhe do plano e com a certeza de que as tarefas estão 

sendo executadas. Não deixe de dar uma olhada todos os dias na planilha que você criou e 

perceba se os objetivos estão realistas, fazendo os ajustes necessários. 

 

“O mundo costuma abrir caminho para o homem cujas palavras e ações mostram que 

ele sabe para onde está indo”. (Napoleon Hill) 

 

3.3  Onde estão as oportunidades? 

Estamos em um momento muito, muito bom no mercado de trabalho. A humanidade 

vive um momento maravilhoso na história, pois temos muitas oportunidades em aberto, e 

aqueles que são ambiciosos alcançaram seus objetivos facilmente. 

Mas, como eu disse, pessoas ambiciosas alcançam objetivos, não digo ambiciosas da 

maneira negativa, e sim àqueles que correm atrás, não ficam parados esperando que as coisas 

aconteçam, afinal, é você que cria as circunstâncias. Então, é hora de aproveitar o bom 

momento que estamos vivendo. Temos oportunidades, mas não temos especialistas, mão-de-

obra qualificada para exercer diversas funções. 

Alguns setores estão crescendo, se expandindo e contratando diversos profissionais, 

você deve identificar que setores são esses, quais as atividades que estão em alta, para assim 

ajudar na escolha da sua decisão de carreira. 
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Você deve distinguir as empresas que estão crescendo para as empresas que estão 

estagnadas no mercado. Entenda as oportunidades e as empresas, só assim o sucesso será 

garantido. 

No livro A arte da Guerra, Gagliardi (2008) observa seis pontos fracos das empresas, e 

que podem comprometer seu sucesso, são eles: 

Algumas empresas são inflexíveis; Outras são muito negligentes. Algumas empresas 

fracassam; Outras se autodestroem. Algumas empresas são caóticas; Outras estão 

encolhendo. (Gagliardi, 2008, p. 135). 

 

Para que você possa desenvolver uma carreira sólida, você precisa saber quais empregos 

pode aceitar, analisando cada um cuidadosamente. 

 As oportunidades estão em toda parte, basta o conhecimento sobre o mercado, para 

decidir entre uma empresa ou outra, entre uma vaga ou outra. O segredo é manter-se 

conectado ao mercado, por dentro de tudo que está acontecendo, só assim as oportunidades 

estarão sempre perto de você. 

 

 

4 ESTRUTURANDO UM PROJETO DE CARREIRA 

Quando falamos em projeto estamos preparando algo que ainda esta para acontecer, 

algo para o futuro, um plano a ser realizado.  

Nele você saberá quais são os seus objetivos e aonde quer chegar com eles. 

No seu projeto deve ficar bem claro quais providências tomar para que você concretize 

seu plano e alcance o retorno esperado. 

É importante dizer que este projeto é um roteiro que irá contribuir para o 

desenvolvimento e crescimento do profissional, você terá metas escritas de forma clara e 

definidas; portanto, deverá ser monitorado regularmente, reformulando e atualizando. 

A meta a ser alcançada nunca deve ser esquecida, deve estar presente nos atos do 

profissional, sempre em busca do êxito. 

Projetos dependem de nossas convicções, então lembre-se de listar seus desejos, metas, 

objetivos, além de seus princípios e valores, bem como sua conduta ética.  
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O seu comportamento diante das situações é um dos fatores fundamentais para construir 

uma carreira de sucesso, é ele quem definirá seu perfil profissional, de acordo com suas 

atitudes, sendo elas positivas ou negativas.  

Através do projeto, o profissional irá identificar as oportunidades cabíveis ao seu perfil 

no momento, sendo que às vezes você irá se deparar com situações no qual deverá migrar de 

um departamento ou até mesmo de um emprego para o outro a fim de chegar à concretização 

do seu plano. 

Lembre-se, a carreira é o seu maior bem e cabe somente a você construí-la da melhor 

maneira possível. Sendo que o projeto contribuirá para que o profissional alcance 

desenvolvimento e crescimento em sua carreira, gerando assim, controle de suas ações e visão 

de futuro. 

Mas você esta apenas começando, existe um longo caminho a percorrer, agora não é 

hora de relaxar, é hora de se mexer.  

E não pense que é um caminho curto esse de buscar uma carreira, depois que você 

encontra, o mais desafiador ainda esta por vir, manter-se nela em um mercado extremamente 

competitivo e que esta sempre em expansão. 

Ah é, e sobre relaxar, bem... Pra falar a verdade esse dia provavelmente não vai chegar, 

os desafios e os obstáculos estarão sempre a sua volta, sem cessar muitas das vezes, mas tente 

se concentrar nos objetivos, e lembre-se que, quem quer alcançar o topo da montanha, não 

pode dar importância as pedras do caminho. 

A construção da carreira esta altamente ligada à base de conhecimentos que se teve no 

passado e o que almeja para o futuro. Por conta disso, nunca deixe de ler, estudar, e entender 

os fatos ao seu redor.  

Não deixe sempre que os erros te ensinem, tente ultrapassar barreiras sem cometê-los, 

mas quando acontecer esteja preparado para dar a volta por cima. 

Nesse momento você precisa começar a descobrir sua vocação, ou aquilo que mais te 

agrada ou que chama a atenção, pois é em um mundo de muita dificuldade que você irá 

produzir e nesse mesmo mundo que mostrará suas habilidades. 

Cada passo é um pouquinho do seu futuro, então comece seus dias com garra e vá 

adiante. Não queira pular etapas de algo que tenha que fazer, apenas faça que logo o resultado 

virá. 

Afinal,  
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“É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado”. (Anthony Robbins) 

 

4.1  Qual é o sonho a ser realizado? 

Esse é um enorme passo em direção ao sucesso pessoal, você precisa definir, de fato, o 

que você quer. Depois de refletir bastante, preparar um plano de ação, analisar as 

possibilidades do mercado, e claro identificar aquilo que você realmente gosta de fazer, pense 

em que atitude irá tomar nesse instante para iniciar sua carreira, o que você fazer? Uma 

faculdade? Um curso técnico? Faça qualquer coisa, mas faça agora, o tempo está passando. 

Você é o arquiteto de sua carreira, você que irá determinar o que vai acontecer, a curto e 

longo prazo. E o seu desafio é ter um retorno acessível a seu esforço, seja o retorno financeiro 

como também na qualidade de vida no trabalho. 

Nos dias atuais, muitos dos jovens demoram a entrar no mercado de trabalho, não é 

como nas gerações anteriores, onde desde bem cedo, os jovens já estavam no mercado de 

trabalho, hoje a situação mudou, os valores mudaram também e muito. 

Mas e você? Vai esperar em casa também? Adolescentes entre seus 17 e 18 anos, 

continuam em casa esperando a primeira oportunidade pintar, estão na zona de conforto e não 

se incomodam de estar lá, mas você pode sair na frente, mesmo fazendo parte da geração 

atual, você pode fazer uma história diferente, e se dar muito bem nessa empreitada, comece a 

se mexer o quanto antes, não espere algo chamar por você, se antecipe aos fatos e esteja 

preparado para quando algo pintar. 

 

4.2  A busca de uma carreira. 

“A escolha é sua. Você é o comandante. Pode escolher que direção seguir e o lugar 

onde quer estar hoje, amanhã, ou num futuro distante”. (W. Clement Stone) 

 

Na busca de uma carreira, você deve primeiramente identificar as suas melhores 

características e começar a utilizá-las para obter o máximo de si. 

Não existem limites em relação ao que você quer realizar, apenas faça e chegue onde 

deseja, esse é o foco da sua vida profissional. 

No livro A arte da Guerra, Gagliardi (2008) analisa cinco fatores que determinam o 

sucesso profissional e que é importante ao planejar uma carreira, são eles: 
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Pense em seus objetivos profissionais. Pense nas tendências do mercado de trabalho. 

Pense nas opções de carreira. Pense nas habilidades profissionais. Pense nos 

métodos para desenvolver sua carreira. (Gagliardi, 2008, p. 27). 

 

Gagliardi (2008), completa: 

O desenvolvimento da carreira começa com seus objetivos profissionais. Veja sua 

vida profissional como algo que tem um propósito maior do que simplesmente 

receber um salário no final do mês. Suas decisões podem levá-lo ao fracasso. Suas 

decisões podem conduzi-lo ao sucesso. Você deve ser cuidadoso e nunca mentir 

para si mesmo. (Gagliardi, 2008, p. 27). 

 

4.3  Escolhas. 

Hoje muito se comenta sobre os jovens, a geração da tecnologia, a geração conectada, 

mas esses mesmos jovens encontram o grande desafio, aquele de serem bem-sucedidos.  

Todos nós temos medo de não alcançar o ápice da carreira, o fracasso não é mais aceito 

pela sociedade, como observou Oliveira (2011, p. 38), “a realidade atual é pouco tolerante 

com os perdedores. Falhar é sinônimo de derrota e resulta em conseqüências negativas – 

sempre!” 

Mas para que o fracasso esteja bem longe de sua vida, trace as escolhas de forma 

estratégica, não deixe nada para trás, nada que pense ser importante para o seu crescimento, 

na dúvida faça. 

São as escolhas que te levarão aos caminhos positivos ou negativos da sua carreira, por 

isso, analise cada uma delas, só assim você terá mais segurança nas atitudes e não se tornará 

frustrado por não acertar nas escolhas. O autor do livro Geração Y ser potencial ou ser 

talento? Faça por merecer, Oliveira (2011, p. 11) comenta, “jovens ansiosos e até frustrados 

por estarem diante de momentos importantes em suas vidas – o tempo das primeiras escolhas 

– e avaliarem seu futuro como difícil e sem solução”. 

Não pense assim, seja diferente, faça por merecer, vá adiante. 
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5 ESTRÁTEGIAS PARA O SUCESSO 

5.1  Escolhendo o emprego certo. 

Você já tem em mãos a análise de mercado, que fizemos no começo dessa monografia e 

também listou as oportunidades do mercado atual, sendo assim, aí vão às dicas para escolher o 

primeiro emprego, onde irá iniciar a sua carreira. 

Para procurar um emprego, você precisa investir tempo e dedicação. 

Você conseguirá uma posição na empresa que deseja através do planejamento e logo 

depois a partir dos contatos. 

Com as informações em mãos, comece conversando com funcionários da empresa que 

deseja alcançar uma vaga, descubra tudo que conseguir da organização, quanto mais você 

souber, melhor.  

Você estará mais seguro tendo informações da empresa ao se deparar com uma 

entrevista de emprego. Então, não deixe essa tarefa para depois. 

Descubra também quais são as habilidades que a empresa exige para ser bem-sucedido 

na função, concentre-se nessas habilidades. Como você será um funcionário novo, então 

desenvolva também uma habilidade especial, que ninguém ainda tenha dentro dessa 

organização, porque os funcionários novos não são essenciais, mas as empresas sempre 

precisam deles. 

Mas espere o momento certo para atacar, o momento em que a empresa realmente esteja 

precisando de alguém, e nunca demonstre desespero. 

Gagliardi (2008) conclui nosso capítulo: 

A experiência diz: Conheça suas habilidades e suas limitações. 

Dessa forma, você se sentirá seguro quando assumir um novo cargo. 

Você pode conhecer suas habilidades, mas não suas limitações. 

Nesse caso, a cada êxito em um cargo corresponderá um fracasso em outro. Você 

pode desconhecer tanto suas habilidades quanto suas limitações. Nesse caso, você 

colherá apenas fracassos. (Gagliardi, 2008, p. 55). 

 

5.2  Escolhendo o chefe certo. 

Comece entendendo que seu chefe é o seu parceiro de negócios, é ele que pode 

impulsionar ou não a sua carreira. Ele é o grande influenciador referente à sua vida 
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profissional, seu salário depende dele, possibilidades de promoção e também bem-estar no 

trabalho. 

Em uma entrevista de emprego procure fazer perguntas a seu possível chefe, descubra 

como ele é e como costuma trabalhar, se ele apóia a equipe e da possibilidade de crescimento, 

você precisa se certificar que ele é o cara que vai ajudá-lo a progredir. 

Os melhores chefes delegam de forma com que o funcionário entenda e compreenda a 

atividade que deverá realizar, sentindo-se parte do negócio e sabendo que sua tarefa tem 

valor.  

São chefes atenciosos, que se interessam pelos funcionários, tanto no pessoal como no 

profissional. 

Esses chefes fazem com que seus funcionários sintam-se seguros ao realizar uma tarefa, 

sintam-se confiantes ao trabalhar em uma equipe que está em sincronia. 

E o melhor de tudo, você identificando chefes assim, você tem a certeza que irá 

trabalhar em um lugar adequado para o ser crescimento e será feliz. 

Você se sente bem e é considerado um profissional importante e de valor. 

Trabalhar para um bom chefe é um ótimo caminho para progredir na carreira. 

 

5.3  Conseguindo um emprego. 

O primeiro emprego, o primeiro dia de trabalho, um frio na barriga, muitas expectativas 

começam a surgir, é o inicio de uma nova fase, onde inúmeros desafios estarão para 

acontecer. 

Tracy (2001) cita o seguinte: 

Ao encontrar o emprego certo, na companhia adequada, você deve se dedicar de 

corpo e alma a fazer seu trabalho de maneira excepcional. Busque constantemente 

maneiras de aumentar seu valor. Essa estratégia vai ajudá-lo a ganhar mais e ser 

promovido mais rapidamente nos próximos meses e anos. (Tracy, 2001, p. 20). 

 

A dica inicial e a que deve ficar é a seguinte, você deve ser produtivo e indispensável 

desde já! Aprenda as suas funções e comece a agir, pense longe, seja potencial e o diferencial 

para a empresa. 
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Você deve realizar mais do que o seu cargo exige, porém é comum as pessoas entrarem 

nas companhias sem ter idéias claras de suas metas e tarefas, por isso esclareça suas 

responsabilidades junto ao seu chefe para que você possa começar a produzir. 

Uma dica importante é dedicar os primeiros meses do trabalho na construção de 

alianças com outros profissionais da empresa, para que você consiga se tornar forte, e são 

essas pessoas que irão te mostrar o caminho mais fácil dos processos corporativos. Você 

precisa criar bons relacionamentos e com isso ir construindo sua rede de contatos. 

Dê segurança a seus empregadores que eles confiarão em você, faça com que eles 

tenham receio de perdê-lo, aprenda a segurar um emprego sem deixar que os demais 

descubram seus pontos fracos. 

Nunca revele seus planos, você deve ser cauteloso e não causar problemas em um 

emprego novo e deve estar sempre disponível para a empresa. 

Gagliardi (2008) comenta: 

Em cada novo emprego, esteja aberto a novas abordagens. 

Use as tendências atuais para moldar suas opiniões. 

Você deve agir com rapidez. 

A impressão inicial que deixa nas pessoas é de que você determina seu sucesso. 

(Gagliardi, 2008, p. 89). 

 

Procure destacar-se mais que os outros, mas verifique se isso será bom para sua carreira 

de forma que não crie conflitos internos. 

Gagliardi (2008) sugere: 

Não revele quais são suas idéias e tarefas. Você deve ficar perto de seus rivais. Você 

deve conhecer sua empresa. Você deve saber onde estão os possíveis problemas. 

Você deve saber onde pode se complicar. Caso contrário, não irá progredir. 

(Gagliardi, 2008, p. 97). 

 

As suas tarefas devem ser desempenhadas com êxito, sendo assim, se em algum 

momento você não se sentir apto para exercer uma tarefa, saiba dizer não, é melhor do que 

enrolar e não conseguir desenvolver o que foi solicitado, mas peça sempre recomendação do 

serviço para que possa desenvolver em uma próxima oportunidade, mostre interesse. 

Trabalhe sua marca pessoal, a forma com que você se relaciona com as pessoas, como 

se veste ou como se organiza, constrói uma marca, o adjetivo que irão lembrar quando pensar 

em você, então construa uma marca positiva! 
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Gagliardi (2008) diz: 

Você deve adotar estas regras em sua carreira: Não dê uma opinião que vá contra 

seus superiores. Não critique sem oferecer alternativas. Não siga aqueles que 

fracassaram no passado. Não menospreze o êxito de seu rival. Não acredite em tudo 

que ouve. Não crie problemas para os outros. Deixe uma saída para cada crítica. Não 

faça de seus colegas pessoas insatisfeitas. É assim que você constrói uma carreira. 

(Galiardi, 2008, p. 101). 

 

Gagliardi (2008, p. 45) conclui, “seu emprego estará seguro porque você é necessário. É 

isso que significa vencer a concorrência e ao mesmo tempo desenvolver sua carreira”. 

 

 

6 TRILHANDO UM CAMINHO. 

“Todo homem está onde está por causa de suas ações. Os pensamentos que moldam seu 

caráter levaram-no até lá”. (James Allen) 

 

Seja ao iniciar uma carreira ou durante o percurso, várias situações irão acontecer, 

sejam positivas ou negativas, sendo que sempre existirão decisões a serem tomadas, e pessoas 

que terá que lidar uma sempre muito diferente da outra, diferentes perfis profissionais, você 

terá muito trabalho pela frente. 

O seu caminho deve ser sempre monitorado, não se esqueça disso, para saber se está na 

rota certa, no destino que quer chegar. Uma vez ou outra você deve se perguntar se as suas 

ações estão fazendo você chegar próximo de seu objetivo. Fazendo isso você estará cada dia 

mais próximo de seus sonhos. 

E a vitoria virá se houver potencial, paixão, talento, comprometimento e disposição para 

vencer. 

Desenvolva uma atitude positiva, esteja sempre disposto, de fato as pessoas mais 

alegres e otimistas são mais valorizadas e respeitadas. Seu bom relacionamento com o grupo é 

essencial para que o sucesso venha mais depressa. 

Crie uma imagem bem-sucedida, ou seja, se você quer ser respeitado, apareça como o 

tal, vista-se de acordo com o ambiente, seja sempre muito educado, as pessoas precisam se 

identificar com você, muitas vezes você terá que aparentar ser o que elas querem que você 

seja, para assim ganhar a confiança e ser aceito. 
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Comprometa-se com o trabalho, nada é mais importante no momento em que está 

construindo uma carreira, você precisa construir uma imagem, construir o profissional dentro 

de você, e as pessoas lembram sempre de um profissional por alguma habilidade que ele 

possa ter, e se você ainda não tem algo extraordinário para mostrar, então se esforce.  

Chegue mais cedo e trabalhe até mais tarde, todos reconhecem e sabem quem são os 

funcionários mais esforçados de uma empresa. 

Um funcionário empenhado não quer dizer que seja bajulador, então separe bem isso, 

seja esforçado, nunca bajulador, pois até isso as outras pessoas saberão distinguir. 

Esteja sempre disposto a assumir novas tarefas, novos desafios, pergunte sempre ao seu 

chefe se há mais alguma coisa que você possa fazer só assim você estará adquirindo mais 

conhecimento e saindo na frente dos outros, pense que você está em uma competição, e de 

fato está, e que tem que chegar primeiro que os outros, ao mais alto cargo da empresa. 

Quando você chegar a precisar de um aumento de salário, esteja preparado para isso, 

não basta apenas você estar precisando, a empresa precisa saber que você merece esse 

aumento, então, faça uma proposta para o seu chefe, sendo bem claro nos seus argumentos e 

especificando o quanto você quer ganhar. Seja inteligente, e não um coitado precisando de 

dinheiro. Caso não consiga o aumento esperado questione o que você deve fazer para se 

tornar mais valioso para a empresa e conseguir o que deseja, nunca desista, insista em seus 

objetivos. 

Crie relacionamentos duradouros e de confiança, esses com clientes, fornecedores, 

colegas de trabalho, entre outros, nos quais você pode precisar futuramente, esses 

relacionamentos devem ser baseados em verdade e honestidade, por isso preze por sua 

reputação, seja honesto para que as pessoas lembrem-se de você em momentos de 

oportunidade. 

Faça acontecer, seja um solucionador de problemas, na vida problemas surgem 

constantemente, são acontecimentos normais de nosso dia-a-dia, e você deve se preparar para 

resolve-los com maestria, não se deixando dominar por eles. Foque em encontrar soluções, e 

não encontrar culpados para o problema. 

Comprometa-se com as coisas a serem bem feitas, seja o melhor no que faz, libere sua 

criatividade para agir e para mostrar serviço, serviço de qualidade, mas sempre com uma 

pitada de criatividade. Toda a atividade que você for executar pense no cliente, ele é o seu 

chefe indireto, pense no que será melhor pra ele e você estará desenvolvendo um grande 
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trabalho, nas empresas o que mais se presa é a satisfação do cliente, e o cliente estando 

satisfeito com você o seu chefe também estará. 

Enfim, faça seu trabalho de maneira rápida e eficiente sem sacrificar a qualidade e tenha 

disposição para agir e atingir resultados, se você se tornar um profissional assim tenha certeza 

que muitas portas irão se abrir, afinal, você irá se destacar naturalmente. 

Essas são apenas algumas dicas para que sua carreira entre no rumo do sucesso, então 

comece a praticá-las. 

 

6.1  O estagiário e o trainee. 

A maioria das pessoas iniciam suas carreiras dessa forma, sendo estagiário ou trainne, e 

essa primeira etapa da vida profissional é tão importante quanto as outras, então, não despreze 

essa função e não deixe que as pessoas façam de você apenas um servidor de café.  

É nesse momento da vida que temos muita garra, determinação e capacidade de 

mudança, então coloque suas habilidades em prática, mostre que você também pode executar 

qualquer tipo de trabalho, e que quer aprender. 

Não, não vai ser fácil, você será considerado um novato por um bom tempo, até 

construir uma imagem, começar a desenvolver suas atividades sozinho, construir uma rede de 

relacionamentos, e conquistar a confiança dos veteranos, então, essa imagem de novato 

deverá sumir. 

Muitos jovens sonham com a diretoria de uma empresa, querem estar lá, mas não sabem 

nada sobre essa profissão, e nem a trajetória das pessoas que lá chegaram. Então, se você tem 

um sonho profissional, tomara que tenha, busque informações sobre ele, busque conhecer e 

estudar casos de pessoas que já chegaram aonde você quer chegar, não fique apenas com o 

sonho guardado na cabeça, conheça-o e bem de perto. 

Aproveite esse primeiro momento da sua carreira para se desenvolver, conhecer 

pessoas, criar uma imagem de confiança e se empenhar no trabalho. 

Algumas vezes você deverá trocar de empresa, então passará pelo processo de novato 

novamente, mas agora com certa experiência no assunto, e isso o ajudará a se sair bem melhor 

nas novas oportunidades. 
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6.2  Manual de sobrevivência do novato. 

Primeiramente o novato tem que assumir que é novato, aceitando sua condição de 

aprendiz, assim ele poderá utilizar três premissas para ajudar no seu desenvolvimento dentro 

da empresa. 

No livro Geração Y – Ser potencial ou ser talento? Faça por merecer, Oliveira (2011) 

destaca essas premissas: 

1 – Ser aprendiz da teoria e da prática: [...] O conhecimento tácito, adquirido 

apenas pela experiência pessoal, é um conhecimento que leva mais tempo para ser 

alterado, pois é reflexo das percepções coletivas influenciadas pelo que cada um 

interpreta individualmente, usando suas premissas, seus conhecimentos e suas 

experiências. Ele não invalida o conhecimento teórico, [...] mas ambos, vão compor 

o conhecimento do aprendiz.     

2 – Ser rápido, mas não ter pressa: Todo novato precisa aprender a controlar sua 

ansiedade. As aparentes vantagens de criar atalhos nas trajetórias profissionais em 

geral são destruídas pela falta de estratégia e planejamento, criando carreiras 

medíocres resultantes de escolhas improvisadas e circunstanciais. 

3 – Ser questionador, não um gênio: [...] Os jovens muitas vezes são classificados de 

gênios por dominarem aparelhos e procedimentos tecnológicos. [...] O novato deve 

sempre lembrar que não e a habilidade em encontrar a informação que vai torná-lo 

mais competente, mas a capacidade do que fazer com essa informação. E isso só é 

possível quando se adota a humilde condição de questionador. (Oliveira, 2011, p. 

68, 69, 70 e 71). 

 

6.3  Mentor.  

A melhor estratégia que um novato deve tomar é a de conquistar um mentor, uma 

pessoa mais experiente e que passe confiança, esse mentor irá passar suas experiências, as 

falhas cometidas e as conquistas para que o novato se sinta mais seguro e tenha mais 

confiança ao tomar decisões. 

Esse mentor pode ser qualquer pessoa dentro da empresa, não precisa ser 

necessariamente o gestor imediato, pode ser uma pessoa que você se identifique e se sinta 

bem em conversar e trocar informações. 

O mentor é um guia, apontando caminhos no qual você deverá fazer a escolha do que 

julgar melhor. Um aprendiz que quer se desenvolver precisa da ajuda de um mentor sabe-se 

que hoje em dia muitos jovens fecham os olhos e não conseguem identificar alguém que os 
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tenha ajudado a progredir, e isso não é legal, o mentor faz toda a diferença na subida da sua 

carreira, é alguém que tem conhecimento e pode te mostrar o caminho das pedras, então não 

deixe de ter um, mesmo que a busca seja difícil, não desista, tenha um mentor. 

O autor Oliveira (2011) fecha nosso capítulo dizendo o seguinte: 

Se você, jovem, está se perguntando: “Cadê o meu mentor?”, lembre-se de que, mais 

próximo do que imagina, há um veterano perguntando: “Cadê o meu aprendiz?” 

Vá conquistá-lo! (Oliveira, 2011, p. 73). 

 

6.4  Habilidades e comportamentos eficientes. 

Existe atitudes que é interessante tomar como procedimento, no qual já foram 

apresentadas em capítulos anteriores, afinal, não basta apenas ser inteligente, se o 

comportamento final não for assertivo.  

Essas habilidades e comportamentos deverão garantir ou ajudar o profissional a atingir 

quatro estratégias fundamentais, que foram apresentadas no livro Competência para o 

Sucesso, como se preparar para uma carreira executiva sólida, de Xavier (2002): 

1 – Apresentar um trabalho com intensidade e qualidade adequadas. 

2 – Manter relações de qualidade e solidez com os outros. 

3 – Direcionar adequadamente os esforços e o talento. 

4 – Manter-se em processo de aprendizagem e crescimento pessoal. 

(Xavier, 2002, p. 51 e 52). 

Nunca se esqueça de adotar atitudes positivas, você deve estar sempre preparado para 

uma promoção, oportunidades aparecerão e quando você menos esperar, então, seja esperto, 

adote os procedimentos necessários para estar preparado aos olhos de quem procura. 

Ainda no livro de Xavier (2002) existe uma pesquisa feita com executivos onde 

apontam as cinco qualidades que em suas opiniões são as que mais promovem as pessoas, e 

que nos dias atuais ainda continuam promovendo, são elas: “liderança, conhecimentos 

técnicos e teóricos, relacionamento interpessoal / sociabilidade, visão abrangente (holística) / 

estratégica e criatividade / inovação”. (Xavier, 2002, p. 102).   

 

6.5  Conseguindo uma promoção. 

Ao pensar em uma promoção, primeiramente você deve pensar em seu emprego atual, 

manter esse emprego sempre será o mais importante, afinal, você ainda não sabe o seu futuro. 

Depois, fique atento as oportunidades, as mudanças do mercado e as novas contratações, para 
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poder identificar uma oportunidade a seu favor. Pense que, você só conseguirá uma promoção 

se alguém necessitar de seus serviços, então esteja certo na sua decisão e na sua capacidade de 

mudança. Procure uma promoção quando estiver qualificado para isso. 

Continue firme no seu cargo e acumulando experiência até ter certeza que pode fazer 

carreira dentro da empresa. 

O segredo para que uma promoção dê certo é você consegui-la sem fazer esforço, isso 

significa que você já está apto pra ela e também você previne seu emprego atual, não 

colocando em perigo ao se empenhar em um novo cargo que esteja ao seu alcance, afinal, as 

promoções dependem de qualificações e as suas devem ser indiscutíveis e isso só se consegue 

com experiência. 

Espere à hora certa para mudar, não entre em desespero e não finja ser esperto demais, 

isso pode te prejudicar e acabar caindo em uma armadilha faça as coisas com calma e com 

segurança. 

Tire proveito da vivência dos mais experientes, aprenda com eles o caminho das pedras, 

esteja apto para quando uma oportunidade aparecer, não é preciso correr riscos para subir na 

carreira, as pessoas que subiram, subiram com facilidade, sem esforço, afinal, elas só estavam 

esperando a oportunidade, pois já estavam aptas para isso. 

 

 

7 BUSCANDO OPORTUNIDADES 

7.1  Currículo. 

Você precisa preparar um currículo, ter as mãos, e ir atualizando conforme a 

necessidade e seus novos conhecimentos adquiridos. 

 Se você não tem experiência em preparar um currículo bem estruturado, vá atrás de 

quem saiba. O currículo deve ser bem apresentável, pois essa é a primeira impressão. 

Conforme você for se preparando para o mercado com cursos, graduação, pós-

graduação ou MBA, que hoje em dia são fundamentais para sua colocação, então você vai 

acrescentando e tornando o seu currículo mais atrativo. 

Tenha foco, não faça vários cursos em áreas diferentes e não colecione cargos distintos 

para não confundir o recrutador, caso queira se aperfeiçoar em outras áreas, ou fazer cursos 

por hobbies, tudo bem, mas em seu currículo seja focado no objetivo. 
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Mentiras no currículo? Isso nunca! O que mais vem acontecendo e que na hora da 

entrevista o candidato perde totalmente o rumo e acaba com a chance de conseguir a vaga que 

tanto queria, são as mentiras no currículo, dizer que tem domínio de um idioma, incluir falsos 

diplomas, dizer que permaneceu mais tempo em um emprego do que o real, ou até fornecer 

endereço falso. 

 Não fique desesperado se não conseguir aquela vaga, é melhor você conseguir um 

emprego pelos seus próprios méritos, ao invés de mentir, por que eles vão descobrir e você 

vai perder o emprego e ainda ficar com má reputação. 

Então, prepare um bom currículo e de forma adequada, com informações verídicas, 

você vai perceber que dá resultado. 

 

7.2  Conhecimentos. 

Não basta apenas elaborar um currículo, certo! O mais importante é o conteúdo desse 

currículo, os seus conhecimentos serão o recheio dele. O conhecimento é a mercadoria mais 

valiosa que alguém pode ter, é algo que vale a pena investir, pois nada e nem ninguém pode 

tirar isso de você. 

Os seus conhecimentos são fundamentais nos dias de hoje, é ele que garante a sua 

empregabilidade e as futuras promoções. Então, não deixe o tempo passar, invista em você, 

esteja antenado nas mudanças do mercado, o que as vagas estão pedindo na sua área, e o que 

você precisa fazer para adquirir mais conhecimento, sendo cursos, networking com 

profissionais mais experientes, e assim por diante. 

O conhecimento sobre a sua área de atuação é o que te mantém vivo nela, então, 

qualifique-se, arrisque quando puder, peça ajuda se necessário, outras pessoas podem te 

mostrar caminhos que você nunca imaginou que desse certo, migre para outras áreas para 

conhecer a empresa como um todo, e estar preparado para quando alguma oportunidade 

aparecer, até mesmo de ajudar outra área da empresa, que ninguém pensou que você pudesse 

saber. 

Enfim, adquira o máximo de conhecimento que puder. 
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7.3  Entrevista de Emprego. 

Na entrevista de emprego comece a pensar uns dias antes no seu visual, essa é uma 

parte importante do processo, esteja impecável e discreto, não exagere nas cores e é claro não 

esteja de decote e pernas de fora. O perfume também deve ser suave. 

Pense na entrevista como fosse seu primeiro dia no trabalho, esteja firme e se mantenha 

profissional o tempo todo, deixe a conversa descontrair um pouco se você perceber que o 

entrevistador deu liberdade pra isso. 

Não esteja ali com o espírito e nem a conversa de quem está mendigando um trabalho e 

sim que a empresa precisa de você. 

Esteja seguro na entrevista de emprego, fale sobre suas experiências com clareza e 

determinação. Tente realçar que a empresa pode ganhar com sua contratação, pois você tem 

muita competência para exercer o cargo proposto. 

Na revista Você s/a de maio (2011, p. 56) é apontado algumas dicas referente a ações 

que devem ser evitadas durante uma entrevista ao candidato ficar muito tenso ou nervoso, 

afinal é normal, todo mundo sente uma ansiedade e uma falta de controle durante algumas 

situações, mas devemos policiar isso, ao falar demais sobre um assunto ou falar pouco, o ideal 

é que se mantenha um controle sobre isso, falando um pouco de assunto e não focando apenas 

em um, ou deixando de falar coisas relevantes para o entrevistador.  

Perder a linha do raciocínio também pode acontecer, de repente estamos falando sobre 

algo e dá aquele branco, e não conseguimos dar continuidade no assunto ou completar uma 

frase, a idéia é que se faça uma preparação antes da entrevista, relembrando algumas 

experiências para que possa ser base da conversa.  

Interessante é treinar a entrevista antes com um colega, e repassar várias vezes para que 

você se sinta mais seguro, minimizando o risco de se perder no meio da conversa. 

Outro ponto é que você também pode fazer perguntas ao recrutador, para que você 

possa conhecer mais sobre a vaga sobre a empresa e sobre seu futuro chefe, faça perguntas 

simples, mas de grande valor, será um sinal de que você está bastante interessante em saber 

bem onde você pode estar trabalhando em um futuro próximo e não apenas querendo a vaga a 

qualquer custo que não se importa com o que virá depois. 

Na revista Você s/a de abril (2011, p. 55) são apontadas algumas perguntas, como 

pessoais: Por que você me escolheu? Por que o cargo ficou vago? Qual o melhor conselho que 

você pode me dar para que eu tenha um bom desempenho? 
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Perguntas sobre expectativa do chefe: O que você espera de mim nessa posição? 

Existem mudanças que você quer que eu faça? Quais características fazem um profissional ser 

excelente na sua equipe?  

Perguntas sobre o cargo: Quais são os principais desafios da posição? Quais as 

dificuldades que você enfrenta e eu vou ter que enfrentar na empresa e na área? 

Perguntas sobre a cultura da empresa: Quais os valores que você detectou em mim que 

combinam com a empresa? Como você vê a empresa daqui a cinco anos? Quais tipos de 

comportamento são inadmissíveis na cultura dessa empresa? 

Agora pratique, ensaie uma entrevista, dê relevância para essas dicas, e boa sorte! 

 

7.4  Marketing Pessoal. 

O marketing pessoal está ligado ao sucesso da sua carreira profissional, onde alguns 

itens são obrigatórios para que isso aconteça como, pesquisa do consumidor avaliando o que a 

pessoa espera de você, capacitação profissional, a arte de se comunicar, vender-se e a 

manutenção de relacionamentos, que formam uma filosofia de como atender as necessidades 

do mercado. 

O marketing pessoal acima de tudo é a arte de se fazer notado por suas habilidades e 

competências, algumas dicas para que isso aconteça seguem logo abaixo: 

-Você deve ser um formador de opinião, direcionando as pessoas para o caminho mais 

adequado; 

-Deve ser uma pessoa positiva, motivada e bem humorada, ninguém gosta de estar do 

lado de pessoas que estão sempre de mal humor; 

-Deve emitir confiança a todos que estão a sua volta, e ser aquela pessoa com que eles 

podem contar a qualquer momento; 

-Saber trabalhar em equipe e ajudar seus colegas de trabalho em suas atividades; 

-Valorize o seu trabalho e as pessoas, com isso o seu progresso vai ser ainda maior e 

mais rápido. 

Não basta apenas ter conhecimento e formação acadêmica se você não trabalhar seu 

marketing pessoal, sendo que, uma coisa completa a outra e faz de você um profissional com 

diferencial. 
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7.5  Mudando de emprego. 

Antes de sair em busca de um novo emprego, você precisa saber se poderá alcançá-lo. 

Isso significa que deverá saber se sua qualificação está apta para o cargo. Não desperdice seu 

tempo com vagas que sabe que não irá alcançar naquele momento.  

Tudo depende do seu objetivo na carreira, deve estar sempre muito claro aonde quer 

chegar, nunca é demais lembrar. 

Você vai começar procurando novas vagas no mercado, isso leva tempo e também 

consome muita energia, afinal, você vai se arriscar apenas na vaga que mais se encaixar com 

sua qualificação e analisar o que a vaga pede e quais os benefícios que lhe trará. 

Você deve estar bem no emprego atual, ter bons conhecimentos sobre sua área, bom 

relacionamento com a equipe e chefes, afinal você pode precisar de uma indicação 

futuramente. 

Gagliardi (2008) nos mostra algumas dicas sobre o emprego atual: 

Tire o máximo proveito de seu cargo atual. Não peça aumento constantemente. Não 

faça grandes dívidas. Seja indispensável para seu empregador. Seja premiado pelo 

valor que tem para seu empregador. Gaste apenas o que for absolutamente 

necessário. (Gagliardi, 2008, p. 41). 

 

Você não deve buscar um novo emprego apenas pela remuneração, isso é fato, no 

entanto deverá colocar tudo na balança, todas as informações são essenciais para o seu 

crescimento, e é você quem deverá medir quais aspectos chegam mais próximos de seu 

objetivo, e até que ponto vai à pena tentar. 

A busca por emprego deve trazer resultados, e hoje em dia não é de um todo 

recomendável ficar em um emprego por muito tempo, e para você buscar outros, o grande 

segredo é o conhecimento da área em questão, é esse conhecimento que fará com que você 

administre muito bem as oportunidades, afinal, você sabe o quanto é importante como 

funcionário e a facilidade que terá para arrumar outro emprego e subir na carreira. O 

conhecimento é indispensável. 
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8 VENCER SEM CONFLITO 

8.1  Maneiras de crescer em uma empresa. 

Cada empresa tem uma política de promoção, então, você terá que descobrir qual a 

política da sua, e entrar nos trilhos para crescer, esse é o primeiro item, identificar como a sua 

empresa promove, analisando os cargos e como é o processo para cada um deles, pois às 

vezes essa promoção pode ser diferente de um cargo para o outro. 

No livro de Xavier (2002), Competência para o Sucesso, como se preparar para uma 

carreira executiva sólida, são destacados alguns critérios que orientam a promoção de pessoas 

e seu impacto: “Apadrinhamento, politicagem, mérito “moral”, sorte e competência”. 

Sendo que, apadrinhamento é alguém com uma carreira já formada dentro da empresa e 

que desenvolve uma preferência por algum empregado ajudando-o a alavancar sua carreira. 

Assume a politicagem pessoas que se julgam mais espertas, que usa de truques, 

enrolações, bajulações e intrigas para subir na carreira, onde a competência não é o ponto 

chave para crescer. 

Mérito “moral” está relacionado a sacrifícios por parte do funcionário, sacrifícios 

pessoais, esforço particular em prol da empresa. Esse tipo de promoção não garante total 

empregabilidade, pois o individuo fica vulnerável a qualquer tipo de mudança brusca que 

possa acontecer, como: venda ou fusão da empresa, mudança na direção, crise externa. 

Sorte são oportunidades boas que caíram do céu, sendo que a pessoa se beneficia disso, 

mas não quer dizer que foi a competência real que a promoveu. 

É possível crescer dessa forma, mas como o caso do mérito “moral” também é um 

crescimento vulnerável, afinal, na sorte você nem sempre está preparado para o cargo que 

caiu em suas mãos. 

A promoção por competência acredito eu, ser a melhor forma de crescer, pois você está 

preparado pra isso, e pode assumir um novo cargo com mais confiança. Afinal, as empresas 

precisam de gente competente para crescer também, pessoas que apresentem resultados, e 

essa tendência deve prevalecer, porque é a que dá mais certo. 

Então, busque se aperfeiçoar para crescer, vai que a sorte pinta, vai que você cai em 

uma empresa cheia de politicagem, enfim, esteja preparado para qualquer situação. 
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8.2   Capacidade emocional, intelectual e física. 

A capacidade emocional é um grande gerador de promoções, não adianta falarmos 

apenas das técnicas e não falar do estado emocional, sendo que ele é o mandante de tudo e faz 

com que tomemos nossas decisões. A emoção bem estruturada tem base no 

autoconhecimento, que falamos no começo dessa monografia, que faz com que tenhamos a 

capacidade de controlar nossos atos que são gerados por meio das nossas emoções, a 

motivação e a automotivação faz parte também da nossa capacidade de estarmos bem e seguir 

em frente sempre positivamente. 

A capacidade intelectual vem dos conhecimentos que uma pessoa adquire a experiência 

vivida, e o estar sempre atualizado aos acontecimentos, sendo ele de literatura, mundial, ou de 

mercado. É essa capacidade que faz com que você esteja sempre antenado, não deixando sua 

mente enferrujar, estando sempre aberto a informações. 

Na capacidade física é que a energia para o trabalho brota, e é onde mais pecamos, 

afinal, vamos confessar muitos de nós não praticamos exercícios regularmente, e isso é um 

erro. Essa capacidade impulsiona todas as outras, pois ficamos bem com nosso corpo e isso 

reflete na alma, dando disposição e motivação para acordar todo dia e trabalhar.  

A saúde estando em dia, todo o resto flui com mais naturalidade, praticar exercícios 

físicos é fundamental, e devemos arrumar um jeito, um tempinho para que isso aconteça, pois 

vale à pena cuidar do corpo. 

E fazer algo para melhorar o seu potencial no trabalho depende exclusivamente da sua 

vontade. 

 

“O maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra 

vantagem”. (Arthur Schopenhauer) 

 

 

9 REDE DE CONTATOS 

9.1  O profissional nas redes sociais. 

A globalização tornou tudo mais fácil, profissionais mais acessíveis e empresas mais 

acessíveis para os profissionais. O avanço da tecnologia nos trouxe um mundo novo, com 

muitas possibilidades de contatos através de diversas redes sociais.   
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É muito importante fazer parte de redes sociais, mas com moderação, nada de 

freqüentar todas e o tempo todo, principalmente no horário de trabalho. Apesar de algumas 

empresas já estarem abrindo espaço para que seus funcionários usem as redes no local de 

trabalho, é importante salientar que nada em excesso é bom, ou seja, se você usar de forma 

inadequada estará prejudicando o seu trabalho, e com certeza seu chefe não vai gostar nada 

disso, e é capaz de tirar esse beneficio. 

Hoje em dia as redes mais usadas são twitter, facebook, linkedin, entre algumas outras, 

vale ressaltar que o seu acesso a essas redes possibilita muitos novos contatos, porém é de 

suma importância que você se policie nos assuntos postados, foque principalmente em 

assuntos profissionais, e nos assuntos pessoais seja cauteloso, para não “queimar seu filme”, 

afinal a maioria das empresas já usam das redes sociais para conhecer melhor o candidato e 

até mesmo decidir contratações. 

Diante desse contexto o profissional deve se adaptar, criando suas redes e mantendo 

atualizadas.  

Vale deixar algumas dicas para que a manutenção da sua rede seja feita de maneira 

adequada: seja objetivo, nada de muitos rodeios a respeito do seu objetivo profissional, sendo 

sucinto nos dizeres, mas sempre agregando valor a eles.  Seja original, não pegue modelos de 

currículos da internet, e não use frases e respostas prontas, como: eu sou perfeccionista. Seja 

encontrado, ou seja, seus dados devem estar sempre atualizados, e também você deve divulgar 

seus perfis na rede. Seja maduro, nada de usar e-mails com dizeres infantis ou de estimulo 

sexual, caso o seu seja assim, troque, coloque algo profissional, de preferência seu nome e 

sobrenome. 

E por fim, seja verdadeiro, esse é sempre o melhor caminho, talvez o mais difícil para 

que seja divulgado, mas o mais fácil para ser contratado e se dar bem. Afinal, a mentira só 

leva a outras mentiras e no final a conseqüência só pode ser uma catástrofe profissional. 

 

9.2 Utilizando seus contatos. 

O desenvolvimento de uma carreira envolve muitas pessoas, desde o inicio, aquele 

recrutador, seu chefe, seus colegas de trabalho, seus clientes, e nas mudanças de empregos, 

mais contatos e mais contatos, enfim, são infinitas possibilidades de criar contatos. 
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Você pode trabalhar em uma profissão durante anos, porém um único contato pode 

determinar seu sucesso em um dia, por isso a importância de ter e manter contatos, utilizando-

os da maneira adequada, para não perdê-los no passar dos anos. 

Você precisa ser perceptivo para criar relacionamentos duradouros e que possa guardar 

informações sobre você, pessoas de confiança e perceba aquelas que provavelmente 

espalharão informações sobre você e corte relação. Faça isso com tato! Você deve ter amigos 

e aliados e não pessoas que queiram te prejudicar. 

Pessoas que mantém bons contatos são verdadeiramente bem sucedidas, pois na vida 

profissional não é só o salário que define seu sucesso, mas também seus contatos, afinal, eles 

são parte do seu projeto de carreira, sem eles as coisas se tornam bem mais difíceis. 

Valorize seus contatos!  

 

9.3  Manutenção de relacionamentos. 

Mantenha contato constante com sua rede, assim quando você precisar ligar ou pedir 

ajuda não vai se sentir constrangido. 

No livro Competência para o Sucesso, como se preparar para uma carreira executiva 

sólida, de Xavier (2002) é citado o seguinte: 

O profissional consciente sabe que seu crescimento depende de uma sólida base 

social e cultiva bons relacionamentos. Isso quer dizer: Prestar a assistência 

necessária a quem já usou seus serviços; Manter portas abertas em todos os 

segmentos em que atuou; Desenvolver efetivas relações de parceria; Manter os 

contatos, de modo desinteressado; Retribuir, promover outros sempre que possível. 

(Xavier, 2002, p. 90). 

 

O pós-vendas é uma maneira bem interessante de se criar bons relacionamentos, afinal, 

o cliente de hoje pode ser o seu patrão de amanhã. Então seja sempre interessado, desde o ato 

da venda ao pós-vendas, preocupe-se com o outro, se ele está satisfeito com o produto/serviço 

que adquiriu e se precisa de sua ajuda pra mais alguma coisa. É assim que se cria 

relacionamentos e faz a manutenção deles. 

 

 “Trate sua rede de contatos com mais cuidado do que você teria com um conhecido e 

com menos intimidade que você teria com um amigo”. (Célia Leão) 
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10 VIREI CHEFE, E AGORA? 

10.1  Lidando com o poder. 

Coragem, você precisa ter coragem, olhe dos lados e aprenda constantemente, sem 

medo de errar. A partir de agora não centralize mais, você precisa delegar e monitorar. 

Interesse-se pelos seus funcionários, mas seja discreto, e sempre ético. 

Defina seus objetivos dentro desse novo cargo e reme atrás deles, nunca desanimando 

perante as diversas constantes que aparecerão todos os dias, continue remando. 

Acredite que você é capaz, você precisa acreditar nisso! 

O poder é um jogo perigoso, quando você pensa que está fazendo a coisa certa, algo 

estranho sempre pode acontecer e tirar as coisas dos trilhos sempre será assim, nunca as 

coisas estarão 100% e você precisa conviver com isso e aceitar as adversidades do dia-a-dia. 

Você deve focar nas metas da empresa e trabalhar suas atividades de acordo com isso, 

fazendo com que sua equipe trabalhe pra você de forma eficaz. Levarão anos pra você 

construir uma carreira como chefe, você vai aprender todos os dias coisas novas, e 

principalmente vai descobrindo como lidar com as pessoas que considero a parte mais difícil. 

Talvez a parte administrativa você tire de letra, relatórios, até metas, mas fazer com que sua 

equipe ande no rumo que você quer, e que o relacionamento entre eles e você seja muito bom, 

talvez leve um tempo, mas você não deve desistir. 

Esteja disposto a ser feliz mesmo com as circunstâncias nem sempre agradáveis e tente 

fazer as outras pessoas felizes sem abrir mão do seu poder sobre elas. Esse jogo não é fácil, 

mas alguém precisa jogá-lo e pode ser você. 

 

10.2 Mantendo o rumo. 

Sendo o chefe, você nunca pode ficar pra trás, então mantenha seus conhecimentos em 

dia, nunca pare de estudar e discutir conceitos com executivos para que você não “enferruje”, 

seja global e esteja em dia com assuntos da atualidade. 

Tenha determinação, ambição e paciência, tudo vai acontecer na hora certa, mas pra isso 

você deve continuar a batalhar, rumo aos seus sonhos. 

Acompanhe as mudanças, seja na empresa, ou fora dela, você deve ficar conectado na 

tecnologia, pois essa é a moda da atualidade. Fique ligado no que seus funcionários estão 
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comentando, seja uma novidade ou não, pesquise a respeito caso você não saiba e esteja por 

dentro das conversas. 

Para ser o chefe certo no lugar certo, você deve reconhecer que você é o chefe, 

reconheça sua autoridade, assuma o controle e torne-se forte, assim os seus funcionários, seu 

chefe e você reconhecerão sua aptidão e confiarão em você. 

Faça valer suas responsabilidades, responsabilidades sagrada! 

E lembre-se, nunca pare de aprender, esse é o único jeito de você se manter no mercado. 

Pense nisso! 
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CONCLUSÃO 

 

Como abordado nos capítulos dessa monografia, a gestão de carreira é de grande 

importância para o desenvolvimento adequado de suas habilidades dentro de um mercado e 

para o alcanço do seu sucesso profissional.  

Planejar uma carreira e buscar sempre os objetivos determinados é a receita para o rumo 

certo e sempre que possível você deve consultar um coach para discutir e corrigir etapas caso 

necessário.  

Vale à pena investir seu tempo em um plano de carreira, pois através dele você vai 

monitorando seus passos e percebendo ao passar dos anos o seu crescimento na carreira e o 

que você fez para chegar onde está. Através disso você pode transferir experiências aos mais 

novos, aqueles que estão iniciando e se tornar um mentor, afinal, você sabe exatamente o 

caminho a ser tomado, o que da certo e o que pode não dar, pois você tem seu plano em mãos, 

e ele diz tudo o que você precisa saber e que pode passar adiante. 

Muitos precisarão de você e de sua experiência em gestão de carreira, você pode ser 

uma das poucas pessoas que terão isso realmente estruturado, então aproveite e tire benefícios 

dessa vantagem. 

Invista no seu plano, porque no final de tudo o que vai valer mesmo, são as suas 

experiências e o modo com que geriu elas. 
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