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Profissionais de TI estão sendo altamente demandados em 
todo o mundo. Com taxas de desemprego relativamente 
baixas e uma indústria em rápido crescimento, ilustra uma 
tendência contínua para o futuro.

Se você leva a sério o seu progresso profissional, é fundamental compreender 
que esse ambiente positivo da força de trabalho por si só não se traduz 
necessariamente em melhores perspectivas de emprego. Felizmente, com um 
plano de carreira geral que ajuda a compreender melhor as oportunidades 
existentes e futuras, você tem uma chance muito maior de alcançar seus objetivos 
profissionais.

PRINCIPAIS DESTAQUES

Neste eBook, você 
aprenderá sobre:

•  A importância da 
gestão de sua carreira

•  Como desenvolver a 
sua marca pessoal

•  Como construir um 
mapa de carreira 
que ajuda você a 
alcançar seus objetivos 
profissionais
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O QUE É  
GESTÃO DE CARREIRA?

Antes de criar um plano geral, vamos primeiro abordar o conceito de gestão de carreira.

A gestão de carreira é um processo 
significativo e contínuo através do qual 
os profissionais:

A gestão de carreira não é:  

• tornam-se conscientes de seus 
interesses, valores e pontos fortes

• identificam as metas da sua vida 
profissional

• obtêm informações sobre a 
maturidade do trabalho

• criam planos de ação personalizados 
para levá-los às suas metas de carreira

• uma atividade para aprimorar o seu 
currículo

• uma tática para procurar emprego

• uma ação motivada por promoção

• uma atividade que é motivada pela 
perda do emprego

Apesar de todas essas atividades serem aspectos válidos e plausíveis da 
vida profissional, quando realizadas como ações unidimensionais, elas não 
apresentam eficácia e viabilidade em longo prazo.



INTRODUÇÃO /04

O seu mapa de carreira

Reserve um momento para refletir sobre onde você está 
profissionalmente. Depois, considere onde você quer estar em um ano, 
cinco anos e, até mesmo, daqui a dez anos.

Como você vai chegar lá?

Um aspecto integrado da sua estratégia de gestão de carreira, um mapa de carreira 
pode ajudá-lo a alcançar suas metas em toda a sua vida profissional. Um mapa 
de carreira é um plano proativo, de longo prazo que propositalmente o orienta 
até os seus objetivos profissionais por meio da gestão e orientação de carreira 
cuidadosos.

Esse guia mostrará como criar seu mapa personalizado da carreira de TI e como 
utilizá-lo continuamente para avaliar o seu progresso profissional. Em resumo, o seu 
mapa de carreira permite que você assuma o controle da trajetória da sua carreira. 
Ele vai muito além das tecnologias atuais e considera as metas aspiracionais que 
ajudam a planejar o seu caminho até a realização.

UM MAPA DE CARREIRA 

É UM PLANO PROATIVO, 

DE LONGO PRAZO QUE 

PROPOSITALMENTE O 

ORIENTA ATÉ OS SEUS 

OBJETIVOS PROFISSIONAIS 

POR MEIO DA GESTÃO E 

ORIENTAÇÃO DE CARREIRA 

CUIDADOSOS.
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O MAPA DA  
CARREIRA DE TI:

Para os profissionais de TI de hoje, a lição 
é se destacar na multidão, mesmo se as 
circunstâncias se tornarem menos favoráveis, 
você tem uma chance melhor de permanecer 
empregado e mais feliz.

Crie um mapa de carreira, 
desenvolva a sua marca e 
melhore o seu portfólio de TI.

CIDADE DO PROPÓSITO

VILA DO ACASO



PARTE I:  
VIVENDO NA  
VILA DO ACASO
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Vila do Acaso. É provável que você já esteve lá:

O nome diz tudo. É um lugar de curto prazo, onde você só realiza uma ação quando 
algo “acontece” a você. Esse algo pode variar de ser preterido em uma promoção, 
hesitando diante de uma grande oportunidade, e da perda do emprego, a ser 
selecionado para um treinamento altamente especializado. É um lugar de curto 
prazo onde algumas pessoas acabam passando a vida inteira. É caracterizado pela 
abordagem de “improvisar” o próximo passo na sua carreira ou a falta disso.

O que há de errado com a Vila do Acaso?

A resposta é tripla.

Primeiro, a economia pode ser uma coisa inconstante. Em 1998, a Internet e tudo 
relacionado a TI parecia praticamente incontrolável. Dois anos depois, com o estouro 
da bolha das empresas ponto com, tudo isso desmoronou. Muitos profissionais de TI 
ficaram inesperadamente desempregados; muitos achavam que tinham estabilidade 
no emprego e, por isso, não deram muita atenção ao próximo estágio da sua carreira. 
Ter um plano de carreira de longo prazo, e saber quais são os próximos passos na sua 
carreira, pode ajudá-lo a lidar com as crises econômicas e mudanças inesperadas.

Para os profissionais de TI de hoje, a lição é se destacar na multidão, mesmo se 
as circunstâncias se tornarem menos favoráveis, você tem uma chance melhor de 
permanecer empregado e mais feliz.
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Em segundo lugar, simplesmente reagir aos eventos internos limita a sua 
consciência de carreira e o desenvolvimento. Sem identificar suas qualidades e 
metas profissionais e sem autoavaliações contínuas, é difícil gerenciar sua carreira 
de maneira hábil para atingir seus objetivos de forma eficaz.

Por último, mas certamente não menos importante, embora muitas 
oportunidades possam surgir porque suas habilidades estão em alta, elas 
podem não suprir suas necessidades em longo prazo se não estiverem 
alinhadas com os seus valores e metas profissionais. Se você não tiver mapeado 
exatamente o que gostaria de fazer e onde exatamente quer chegar na sua carreira, 
pode ser difícil discernir se uma oportunidade é ideal para você.

Considere isso: talvez você seja um desenvolvedor de aplicativos que tem a meta 
de lançar uma startup. Você decide trabalhar para uma grande empresa para 
ganhar a experiência de que precisa para chegar lá. Com base em suas principais 
habilidades de desenvolvimento de aplicativo, você se vê subindo para cargos 
como engenheiro de software, líder da equipe e arquiteto.
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Essa é uma grande progressão na sua carreira se a sua meta é permanecer no 
lado técnico da profissão. Entretanto, apesar do valor das suas conquistas, esses 
cargos não o levarão ao seu objetivo final de lançar uma startup. Um bom mapa 
de carreira faria com que você considerasse cargos que o levariam aos cargos de 
diretor de TI ou CIO, onde você pode se beneficiar da exposição à administração 
de empresas e marketing que são essenciais para o funcionamento da sua própria 
empresa.

Sabendo disso, a “Vila do Acaso” subitamente perde muito do seu charme. Se 
você está decidido a concretizar a carreira que imaginou, aquela que permite a 
você desenvolver e progredir, você precisa esquecer o efeito borboleta.

É hora de viajar para o seu novo destino.

SIMPLESMENTE REAGIR 

AOS EVENTOS EXTERNOS 

LIMITA A CONSCIÊNCIA E 

O DESENVOLVIMENTO DA 

SUA CARREIRA.



PARTE II: 
CHEGANDO A  
“CIDADE DO 
PROPÓSITO”
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Agora que deixou a “Vila do Acaso” para trás, você chegou 
a um lugar privilegiado em que a maioria ainda não esteve: 
“Cidade do Propósito”.

Na “Cidade do Propósito”, você sabe qual direção deseja seguir no longo prazo. 
Você está ciente dos seus pontos fortes e valores. Você sabe exatamente o que 
fazer para alcançar seus objetivos de carreira.

Não é preciso esperar as oportunidades aparecerem: você trabalha criando 
oportunidades para que possa dar o próximo passo no caminho da sua carreira.

Ao chegar na “Cidade do Propósito”

A única maneira de entrar na “Cidade do Propósito” é com o passaporte do plano 
de carreira, que é a prova de que os quatro aspectos principais a seguir foram 
considerados:

1.  Você gerencia ativamente a sua carreira.

2.  Você entende o que o recrutador pode fazer por você.

3.  Você entende o que um gerente pode fazer por você.

4.  Você entende o que precisa fazer por si mesmo.



Vamos dar uma olhada em cada um deles.

1. Gerenciando a sua carreira.
Na introdução, aprendemos que o gerenciamento de carreira é um 
processo contínuo que permite que você se conscientize dos seus interesses 
profissionais,valores e pontos fortes; pesquisa informações sobre a maturidade do 
emprego; identifica seus objetivos de carreira; e cria um plano de ação para atingir 
essas metas.

Lembre-se: na medida em que avança na sua vida profissional, você precisa 
manter uma avaliação continua da situação e fazer todos os ajustes e atualizações 
necessárias.

2. Entendendo o que o recrutador pode fazer por você.
Como o recrutador tem conexões diretas com os empregadores, ele pode 
ser um aliado valioso que pode combinar você e suas habilidades para as 
oportunidades apropriadas em toda a sua carreira. Além disso, o recrutador 
verificará periodicamente para ver se você está feliz onde está ou se, baseado no 
seu progresso e nas etapas da carreira planejada, você está procurando por uma 
mudança.

SABER EM QUAL 

CATEGORIA 

UMA FUNÇÃO 

ESTÁ PERMITE 

AVALIAR SE VOCÊ 

É UM CANDIDATO 

PROVÁVEL PARA O 

CARGO.
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3. Entendendo o que um gerente pode fazer por você.
Como o seu gerente é responsável pelo seu desempenho no cargo atual, ele 
pode ser outro aliado importante. Um gerente quer que você ofereça valor para 
seu empregador e, para fazer isso, pode orientá-lo com base nas necessidades 
específicas.

Lembre-se: a sua empresa tem investido muito em você, por isso é lógico que o 
gerente quer entender o seu estilo de trabalho e suas aspirações profissionais para 
ajudá-lo — e simultaneamente a sua empresa—a progredir.

4. Entendendo o que precisa fazer por si mesmo.
Nem o seu recrutador nem o seu gerente podem decidir o que o motiva, quais 
são os objetivos da sua carreira ou qual seria o seu próximo passo. Você é a única 
pessoa que pode definir a sua trajetória profissional.

É por isso que você precisa fazer o seu mapa de carreira.

NÃO ESPERE AS 

OPORTUNIDADES 

APARECEREM: 

TRABALHE CRIANDO 

OPORTUNIDADES PARA 

QUE VOCÊ POSSA DAR 

O PRÓXIMO PASSO 

NO CAMINHO DA SUA 

CARREIRA.
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O seu mapa de carreira

É essencial entender que o seu mapa de carreira é um recurso duplamente útil. 
Não é apenas o seu caminho para sair da “Vila do Acaso” e entrar na “Cidade 
do Propósito”. É também a ferramenta que o ajudará a navegar pelo resto da sua 
vida profissional depois que você chegar na “Cidade do Propósito”. Como você 
mapeou o destino da sua carreira, precisará avaliar regularmente se você está na 
trilha certa e, se necessário, fazer quaisquer ajustes para manter-se na direção que 
deseja seguir.

Pense no mapa da sua carreira como um GPS: ele o fará chegar ao seu destino, 
mesmo que isso signifique recalcular a rota, se você fizer um desvio ao longo do 
caminho.

PENSE NO MAPA 

DA SUA CARREIRA 

COMO UM GPS: ELE 

O FARÁ CHEGAR AO 

SEU DESTINO, MESMO 

QUE ISSO SIGNIFIQUE 

RECALCULAR A ROTA, 

SE VOCÊ FIZER UM 

DESVIO AO LONGO DO 

CAMINHO.
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PARTE III: 
A CARREIRA DE
TI BEM MAPEADA
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Conforme mencionamos, um mapa de carreira é mais do 
que apenas ter um objetivo de carreira ou tomar medidas 
sempre que você precisar fazer algo.

É sobre avaliar a sua trajetória e preencher as lacunas sobre o que você precisa 
para sua carreira fazer sentido. Ele permite avaliar novos desenvolvimentos nas 
suas habilidades, preferência e metas, bem como das mudanças na indústria.

O valor da autoavaliação

Observar atentamente a sua autoeficácia profissional ou identidade profissional 
é o aspecto mais importante em qualquer mapa de carreira. Há quatro 
componentes para uma autoavaliação completa:

•	 Funções. Quais funções profissionais você ocupou anteriormente, e como 
elas contribuíram para o seu desenvolvimento? Onde elas se encaixam no 
seu caminho de carreira projetado?

•	 Habilidades. Quais habilidades e certificações você possui? Até que ponto 
elas são mensuráveis? Você as adquiriu através de formação ou experiência, 
ou você é autodidata?

EXPERIÊNCIA

MARCA HABILI-
DADES

PAPÉIS

PO
RTFO

LIO
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•	 Pontos fortes. Quais são os seus pontos fortes e como você os aplica na 
sua profissão? Como você planeja aproveitar os seus pontos fortes ao longo 
da sua carreira?

•	 Experiências. Qual a sua experiência profissional? Como as suas 
experiências de vida contribuíram para a sua vida profissional? Como as 
experiências profissional e de vida contribuíram para o futuro da sua careira?

Responda as perguntas acima, e você terá uma boa visão da sua identidade 
profissional atual, bem como aquela que você deseja estabelecer.

Esta visão geral é um aspecto fundamental do seu mapa de carreira.

A partir de agora, antes de se entregar a qualquer oportunidade, desde um 
novo emprego a um projeto voluntário para escrever como convidado em um 
blog ou iniciar um curso de formação profissional, pare um momento e avalie 
como essa oportunidade corresponde à sua identidade profissional e onde ela 
se encaixa no seu mapa de carreira. Ao fazer isso, você aprenderá a discernir 
entre as oportunidades que servem ao seu propósito e as que não servem.
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OBSERVAR 

ATENTAMENTE A 

SUA AUTOEFICÁCIA 

PROFISSIONAL 

OU IDENTIDADE 

PROFISSIONAL É 

O ASPECTO MAIS 

IMPORTANTE EM 

QUALQUER MAPA DE 

CARREIRA.
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Flexibilidade

Observe que um mapa de carreira não garante necessariamente o caminho 
mais rápido para o emprego dos seus sonhos. Na verdade, ele pode 
realmente permitir que você faça um desvio — mas um desvio não é 
necessariamente uma perda de tempo.

Vamos supor que você seja um gênio em segurança de sistemas, mas 
descobriu recentemente que gosta de criar aplicativos. Você aceita um 
projeto de desenvolvimento de aplicativo de curto prazo para descobrir 
se é algo que realmente quer fazer em tempo integral. Durante o projeto, 
você percebe que isso não é algo que irá manter sua atenção por 40 horas 
semanais, e quer voltar ao seu foco original—segurança de sistemas — o 
mais rápido possível.

A flexibilidade para explorar outras opções sem se comprometer 
imediatamente a longo prazo é importante para o seu desenvolvimento 
profissional. Aos 35 anos, o emprego dos sonhos muito provavelmente seria 
diferente daquele que você queria quando terminou de sair da faculdade.

UM MAPA DE CARREIRA 

PODE PERMITIR 

QUE VOCÊ FAÇA 

UM DESVIO — MAS 

UM DESVIO NÃO É 

NECESSARIAMENTE 

UMA PERDA DE TEMPO.
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Consistência é a chave

A chave para um bom mapa de carreira é a consistência. Ao retornar 
consistentemente ao seu mapa de carreira para avaliar onde você está e o que 
está fazendo para chegar onde deseja, você pode evitar desvios desnecessários 
ou indesejados. Ao mesmo tempo, você ainda mantém a flexibilidade para 
explorar novas oportunidades sem perder o foco dos seus objetivos. E isso é uma 
carreira bem mapeada.

Criando seu mapa, sua marca

Conforme o seu mapa de carreira toma forma, algo maravilhoso acontece. 
Recrutadores, gerentes e outros profissionais na sua área começam a reconhecer a 
sua marca única.

Observe que se você estiver construindo a sua marca conscientemente ou não, 
isso está se tornando cada vez mais aparente no seu mundo profissional. Que 
tipos de projetos você assume, como você trabalha, quais são as suas habilidades 
e pontos fortes, e como você interage com todos os outros que transmitem a sua 
marca profissional. E conforme você progride na sua carreira, a sua marca evolui 
com você. Assim você pode assumir o controle e gerenciá-la conscientemente.

O ESTABELECIMENTO DE 

METAS É UM ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE 

QUALQUER MAPA DE 

CARREIRA E PERMITE 

QUE VOCÊ AVALIE 

PERIODICAMENTE ONDE 

ESTÁ EM RELAÇÃO AS 

SUAS METAS PESSOAIS E 

PROFISSIONAIS.
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A sua marca consiste do serviço que você oferece profissionalmente, seus valores, 
paixões, principais habilidades e pontos fortes. Para ter uma boa visão da sua 
marca, pode ser útil escrever uma descrição da sua autoeficácia profissional.

Aqui está um exemplo:

•	 o que você oferece: experiência profissional em segurança de sistemas

•	 os seus valores: transparência, comunicação, confiabilidade, perseverança

•	 as suas paixões: segurança, inovação

•	 as suas principais habilidades: CISSP, Unix, Checkpoint Firewalls

•	 os seus pontos fortes: precisão, proatividade, agilidade, estratégia

•	 resumo: “Eu sou apaixonado por implementação de segurança de sistema 
atual e eficaz para combater a perda de dados e manter proativamente a 
integridade de redes, em longo prazo e em emergências. Eu sei como me 
comunicar com profissionais que não são de TI, bem como informá-los sobre 
os melhores protocolos de segurança para aprimorar a segurança geral dos 
sistemas.”

Em seguida, coloque todos esses aspectos juntos em um slogan que 
resume a sua marca com precisão. 

Por exemplo: Especialista em segurança de sistemas experiente, proativo e 
de confiança trabalhando em soluções humanas e de TI atuais para manter a 
integridade dos sistemas e contra a perda de dados.

AS SUAS 
QUALIFICAÇÕES 
PROFISSIONAIS

OS PONTOS 
FORTES

OS SEUS  
VALORES 

AS SUAS  
PAIXÕES

AS SUAS PRINCIPAIS 
HABILIDADES

A SUA  

MARCA
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Assim como o seu mapa de carreira, a sua marca precisa de avaliação regular e 
ajustes. Digamos que você se torne o líder da equipe no seu próximo projeto e 
suas excelentes habilidades de comunicação contribuem significativamente para a 
conclusão rápida do trabalho. Além disso, você descobre que gosta de gerenciar 
equipes, então assume uma posição similar no seu próximo projeto. Quando 
você avaliar a sua marca, deve ajustar a sua descrição para refletir as habilidades 
voltadas ao gerenciamento, os pontos fortes, o resumo e o slogan.

Simultaneamente, você deve rever o mapa de carreira para ver como a liderança 
de projetos afeta o seu curso geral. O gerenciamento é a sua nova meta, ou é 
algo que você quer fazer para alternar intermitentemente entre o trabalho, a 
liderança e a segurança de sistemas inovadores?

Independentemente do que você decidir, certifique-se de ajustar o seu mapa de 
carreira para que o seu novo propósito, bem como a forma de chegar lá, esteja 
claro.

A SUA MARCA 

CONSISTE DO SERVIÇO 

QUE VOCÊ OFERECE 

PROFISSIONALMENTE, 

SEUS VALORES, PAIXÕES, 

PRINCIPAIS HABILIDADES 

E PONTOS FORTES.
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Redes

As redes podem ser recursos valiosos ao desenvolver a sua marca.

Use o LinkedIn, Facebook, Twitter ou qualquer outra conta de rede social para 
reforçar a sua marca. Ao contribuir regularmente em conversas de maneira 
profissional, bem como fornecer atualizações sobre o que você está fazendo, você 
pode se comunicar de maneira eficaz com as pessoas na sua rede sobre o que é a 
sua marca. Além disso, a sua rede fornecerá feedback para quem se envolver em 
discussões com você, curtir ou comentar as suas atualizações.

Aprimorando o seu portfólio de TI

Você possui as suas habilidades, ganhou experiência e estabeleceu a sua marca. 
Agora é hora de revisar o seu currículo para apresentar o seu portfólio de forma a 
conseguir os cargos que deseja.

Como você faz isso?
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Descreva qual foi o seu papel na obtenção das metas do projeto, os desafios para o 
projeto e como as suas habilidades e pontos fortes contribuíram especificamente para o 
resultado.

Digamos que você implementou segurança de sistemas para um cliente que integrou 
dados de vários locais da empresa no país. Veja como você poderia apresentar isso no 
seu portfólio:

Criou e implementou uma estratégia de segurança de sistemas (a sua função) para 
integrar com sucesso bancos de dados remotos sem perda de dados (o objetivo). 
O projeto foi concluído dentro do prazo e do orçamento (o resultado) devido a 
excelente comunicação entre os profissionais remotos e na matriz, o que permitiu o 
desenvolvimento rápido de script, teste e implementação (as suas habilidades e pontos 
fortes)—apesar de encontrar duas grandes ameaças externas à segurança durante o 
projeto (os desafios).

Alinhando canais para consistência

Em seguida, certifique-se de que em qualquer lugar que o seu currículo apareça, do seu 
perfil no LinkedIn ao banco de dados do seu recrutador, ele seja consistente. Lembre-se 
de atualizar o seu portfólio e o currículo de acordo com o desenvolvimento. Todo mundo 
que estiver interessado em você como profissional, da sua rede até os empregadores 
potenciais, precisa ver a consistência em todas as informações sobre você. Garantindo 
que as informações que você publica sejam as mesmas em todos os canais, você reforça 
a transparência e a confiabilidade da sua marca.

REVISE O SEU CURRÍCULO 

PARA REFLETIR AS 

REALIZAÇÕES BASEADAS 

NA MARCA, E ATUALIZE-O 

REGULARMENTE 

PARA QUE VOCÊ 

POSSA ELABORÁ-LO 

CLARAMENTE QUANDO 

FALAR COM UM CLIENTE 

OU EMPREGADOR 

POTENCIAL.
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A linha de tempo do seu campo de treinamento

Você aprendeu porque deve sair da “Vila do Acaso” e ir para “Cidade do Propósito”. 
Você aprendeu como criar um mapa de carreira, desenvolver sua marca e aprimorar o 
seu portfólio de TI. E agora é hora de realmente fazer tudo!

Para reunir tudo isso, reserve um prazo de um mês:

Reserve uma semana para cada etapa, para você ter tempo suficiente para concluir. E 
por estar completo agora, você estabelece uma base sólida para um mapa de carreira de 
sucesso e uma marca profissional única.

TODO MUNDO QUE 

ESTIVER INTERESSADO 

EM VOCÊ COMO 

PROFISSIONAL, DA 

SUA REDE ATÉ OS 

EMPREGADORES 

POTENCIAIS, PRECISA 

VER CONSISTENTEMENTE 

TODAS AS 

INFORMAÇÕES SOBRE 

VOCÊ.

Execute uma 
autoavaliação 
e crie um mapa 
de carreira.

Avalie a sua 
marca pessoal 
e desenvolva-a 
ainda mais.

Aprimore o seu 
portfólio de TI 
e revise o seu 
currículo.

Alinhe todos 
os canais para 
consistência

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
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Com as informações e os exemplos apresentados aqui, a sua 
espera para sair de Happenstanceville e entrar em Purposetown 
acabou.

Você pode até mesmo acompanhar o desenvolvimento do mapeamento de carreira, 
fazer perguntas e entrar em uma conversa em #purposetown. Dessa forma, você não vai 
se perder antes, durante ou após a mudança!

Basta lembrar: junto com o investimento de tempo na autoavaliação, a descoberta da 
sua marca pessoal e o alinhamento dos seus canais, você também que colocar o mapa 
da sua carreira em ação.

Então, por que esperar mais um dia?

O seu mapa de carreira de TI pode começar a abrir portas 
para você hoje!
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A Kelly Services possui as conexões para desenvolver sua carreira em TI. 
Nossos clientes incluem 90% das empresas da Fortune 500® e 99% das 
empresas da Fortune 100™.

Colocamos um novo funcionário para trabalhar a cada 33 segundos, e a 
cada quatro minutos um é contratado em tempo integral por um cliente 
da Kelly.

Buscando mais ideias sobre carreira? 
Acesse nosso site: www.kellyservices.com.br

#purposetown
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