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FACILITAÇÃO GRÁFICA

Planejamento e dedicação são essenciais para atingirmos nossos objetivos. Mas, 
infelizmente, algumas pessoas não tem acesso à profissionais experientes ou mentores 
que possam orientá-las em suas carreiras. Uma grande ideia sem estratégia ou um 
talento sem incentivo são um desperdício - situações que podemos evitar.

Esta foi nossa inspiração para elaborar este guia. Este material foi desenvolvido para 
ajudar estudantes e profissionais a pensarem suas carreiras. Sonhar, agir e concretizar.

A metodologia desenvolvida pela Educaderia não traz respostas explícitas, tampouco 
indica qual caminho seguir. Oferecemos uma ferramenta lúdica e eficaz que irá indicar 
suas competências e possíveis oportunidades.

As tabelas e diagramas devem ser preenchidos individualmente. O objetivo é gerar 
informações que permitam a reflexão e, posteriormente, a tomada de decisão. Você tem a 
chance de reavaliar valores, sua missão e traçar um futuro de sucesso. 

O processo é simples e dinâmico. Você precisará responder algumas questões de múltipla 
escolha (assinale uma ou mais opções) e terá liberdade para escrever de acordo com 
suas afinidades e interesses.

Recomendamos que as respostas sejam verdadeiras e isentas de opiniões de terceiros. 
Aproveite para conhecer a si mesmo e mantenha a mente livre. Você irá se surpreender 
com as descobertas.

Onde quero chegar? Estou preparado(a)? A palavra final é sua, boa sorte!

OBS: Não se esqueça de fazer o download das 18 cartas para a simulação da entrevista 
de emprego (conteúdo gratuito disponível em nosso site). Caso você goste da experiência, 
indique este material para seus amigos e conhecidos.
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PRIMEIRO PASSO

Antes de decidir qual profissão seguir ou definir estratégias de carreira, é importante 
conhecer a si mesmo. Assim você será capaz de identificar suas competências, pontos 

fortes e habilidades que precisarão ser desenvolvidas para atingir seu objetivo.
Lembre-se: não existe uma “fórmula mágica”. Por isso, planejamento é fundamental.

Tanto para direcionar esforços como para ajudar na tomada de decisões.

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS

GOSTARIA DE TRABALHAR

ÁREAS QUE ME IDENTIFICO

PRECISO MELHORAR

NÃO PRETENDO TRABALHAR

ÁREAS QUE NÃO ME ATRAEM

Flexibilidade

Educação e projetos sociais

Gestão e planejamento

Organização

No campo acadêmico

Gestão e planejamento

Organização

Arte, arquitetura e design

Comercial e vendas

Criatividade

Como autônomo(a) ou freelancer

Comercial e vendas

Criatividade

Tecnologia e programação

Pesquisa e desenvolvimento

Confiança

Em empresas de grande porte

Pesquisa e desenvolvimento

Liderança

Leis e normas técnicas

Comunicação e relacionamento

Relacionamento interpessoal

Em organizações do terceiro setor

Comunicação e relacionamento

Comunicação

Cálculos e raciocínio lógico

Criatividade e inovação

Responsabilidade

Em orgãos públicos

Criatividade e inovação



ESTILO DE VIDA

Vamos descobrir um pouco mais sobre você. Avalie onde estão as melhores
oportunidades para o seu desenvolvimento. Leve em consideração as características

do mercado, qualidade de vida, seus interesses e expectativas. Muitas pessoas mudam
de cidade e de carreira com o passar dos anos. Não tenha medo de recomeçar,

mas aja de maneira racional e não movido(a) por impulso.

ONDE DEVO ESTAR

MINHAS HABILIDADES

PESSOAS QUE ADMIRO

LOCAL DE TRABALHO IDEAL

HOBBIES E INTERESSES

EMPRESAS / MARCAS QUE GOSTO

Cidade grande ou capital Escritório particular

Interior Empresa de grande porte

Litoral Cargo público

Campo E-business ou e-commerce

Exterior Home-office



CURSOS E MERCADO

Esta etapa visa avaliar suas aptidões e o mercado de trabalho. Pense nos cursos
que você gostaria de fazer, os possíveis cargos que irá ocupar em sua carreira e como
será sua profissão no futuro. O mundo passa por grandes transformações e você deve
estar preparado para estas mudanças. Nos próximos anos, muitas profissões deixarão

de existir e novas oportunidades irão surgir com o avanço da tecnologia.

O QUE ESPERO DAS PESSOAS

CURSOS QUE ME INTERESSAM

CARGOS QUE DEVO OCUPAR

MINHAS PRIORIDADES

ONDE POSSO ESTUDAR

PLANO B - OUTRAS CARREIRAS

Ética e respeito Fazer o que gosto

Comprometimento e determinação Ser reconhecido pelo meu talento

Sabedoria e humildade Ter sucesso e dinheiro

Liderança e planejamento Fazer algo útil para a sociedade

Criatividade e otimismo Ter liberdade e tempo livre



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Nem sempre as coisas saem como planejamos. Até mesmo os grandes empreendedores 
erram. Mas eles arriscam, aprendem com o erro e aperfeiçoam seus processos, produtos 

e serviços. Imprevistos, crises econômicas e inovações da concorrência irão ocorrer. 
Saiba a hora certa de agir e qual estratégia adotar. Seja criativo(a), tenha um diferencial 

e entregue excelência. Antes de tudo, entenda seus clientes e suas necessidades.

MEUS PONTOS FRACOS

EVENTUAIS CRISES E DESAFIOS

COMO POSSO INOVAR

TEMAS QUE NÃO DOMINO

COMO AGIR (OU REAGIR)

COMO EVITAR IMPREVISTOS

Dificuldade de aceitar críticas Administração e gestão

Insegurança para mudanças Investimentos e contabilidade

Falta de motivação Marketing e departamento comercial

Falta de recursos financeiros Tecnologia e programação

Outros. Quais? Outros. Quais?



SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO

Você tem a oportunidade de idealizar seu próprio negócio. Você pode pensar em produtos 
ou serviços, no segmento e porte que preferir. Visualize como seria o modelo de negócio, 
sua vantagem competitiva, plano de marketing, etc. Mesmo que você pense em seguir 

carreira acadêmica ou executiva, vale a pena refletir sobre empreendedorismo.
Quem sabe, futuramente, esta ideia possa se tornar realidade.

NOME E TIPO DE NEGÓCIO

PÚBLICO ALVO (JUSTIFIQUE)

DIFERENCIAIS E ATRATIVOS

LOCALIZAÇÃO (JUSTIFIQUE)

PRODUTOS / SERVIÇOS

INVESTIMENTO E DIVULGAÇÃO

Em uma rua. Qual?

Em um shopping. Qual?

Sala em prédio comercial

E-business ou e-commerce

Sem endereço fixo



CONSTRUA SEU FUTURO

Momento de pensar nas conquistas que você considera importante realizar.
Relacione os projetos pessoais e profissionais que você pretende concretizar
nos próximos anos. Família, estudos, viagens, carreira, entre outros planos.

O QUE EU SEI O QUE POSSO FAZER

?



JOB INTERVIEW

Esta atividade conta com 18 cartas que simulam uma entrevista de emprego. 
Uma pessoa faz o papel de candidato(a) à vaga e outra pessoa faz o papel de 
entrevistador(a). As cartas são numeradas para facilitar o feedback. Utilize esta 

folha para registrar informações relevantes ou dúvidas durante a entrevista. 

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
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17 - 
18 - 

COMPETÊNCIAS OBSERVADAS COMPORTAMENTO E ATITUDES
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