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Há um sinal amarelo piscando para aqueles que se acomodam, que desistem da busca pela 
diferenciação, que se descuidam da análise permanente do mercado de trabalho. A esses o 
futuro acena com a obsolescência.  
 
São os principais candidatos  ao descarte, a figurarem na lista de dispensa. Imagine que estes 
são dias de clima inconstante e nuvens pesadas. Quem ignorar o estudo das condições 
meteorológicas, corre o risco de ser apanhado por uma tempestade logo na esquina de casa.  
 
Um funcionário pode ser brilhante no desempenho de suas atividades, trabalhar muitas horas 
por dia, dominar idiomas, conhecer profundamente processos informatizados, mas ainda 
assim, não se preocupar com o futuro profissional. Isso muitas vezes ocorre porque o indivíduo 
está satisfeito com suas atribuições e com seu salário. Posso dizer que alguém com essa 
mentalidade corre o perigo de estagnar-se ou de sofrer repentinamente os efeitos das radicais 
metamorfoses nos métodos produtivos. 
  
De certa forma, pouquíssimas pessoas estão seguras em seus empregos nos dias de hoje. 
Acredito, portanto, que traçar uma estratégia de carreira é meio de preservação de conquistas 
e de estabelecimento de novos pilares para o desenvolvimento pessoal. Constitui-se na 
essência de um plano estratégico.  
 
Devo me perguntar: como é que fixo objetivos futuros para minha carreira? O que estarei 
fazendo em dois ou três anos? Essa indagação permanente deve nortear o meu dia-a-dia, 
tanto no campo profissional como no pessoal.  
 
Ninguém pode prescindir do preparo, do treino, da concentração. O esporte oferece exemplos 
claros dessas necessidades. Imagine, por exemplo, um tenista ou um boxeador que não tenha 
estratégias e metas, que não analise a performance dos adversários e que não se preocupe em 
eliminar suas falhas e debilidades. Para o tenista, será o tormento das bolas aparadas pela 
rede. Para o boxeador, a dor dos diretos no queixo e os beijos na lona. No caso do esporte, a 
ausência de estratégia e preparação é fatal. Perceba que nos processos competitivos da vida 
profissional, você também é um jogador.  
 
Dessa forma, proponho um sistema muito simples para se construir a estratégia pessoal. É 
baseado no modelo americano, conhecido como SWOT (strengths, weaknesses, opportunities e 
threats), que traduzido ficaria FFOA. Trata-se de uma análise muito rápida, capaz de identificar 
problemas e revelar soluções. Os dois "efes" correspondem a pontos fortes e pontos fracos. A 
letra "o" sinaliza as oportunidades e "a" as ameaças. Portanto, temos pontos fortes e pontos 
fracos nos quadrantes superiores e oportunidades e ameaças nos quadrantes inferiores.  
 
Basicamente, isso significa que as variáveis do eixo de cima são variáveis do indivíduo e as de 
baixo são externas, do mercado, ambientais.  
 
Faça uma lista completa de todos os seus pontos fortes e pontos fracos. Produza esse elenco 
com cuidado e tente registrar o maior número possível de virtudes e fraquezas capazes de 
influir em seu desenvolvimento profissional. É você ao espelho. Trata-se de um exercício em 
busca do autoconhecimento. 
  
Em seguida, vá ao eixo de baixo para reconhecer as ameaças e as oportunidades. Adote o 
mesmo procedimento. O exercício deve prosseguir com a checagem desses cruzamentos. De 
um lado, figurarão as coincidências entre seus pontos fortes e as oportunidades ambientais.  
 
Esses serão seus trunfos. De outro lado, aparecerão as coincidências entre seus pontos fracos 
e as ameaças. Serão as habilidades que o mercado exige e que você ainda não tem.  
 
Portanto, a boa estratégia terá uma dupla radiografia do profissional. Os pontos de 
alavancagem, as virtudes desejáveis, devem seguir para a vitrine. Serão peça de marketing e 



determinarão o posicionamento profissional. Os pontos fracos e as ameaças serão os 
problemas que você terá de eliminar.  
 
Aproveite o mesmo papel que utilizou para esta análise e reserve um espaço para escrever 
seus objetivos de carreira para os próximos dois anos ou para outro período de tempo 
escolhido. Anote os passos definidos do seu projeto de ação. Em apenas uma folha, você terá 
o seu plano de carreira. Tire fotocópias. Deixe uma na mesa de seu escritório e outra em sua 
pasta ou na bolsa de seu notebook. Confira sempre esse material. Ele é seu orientador. Ele 
dirá quanto falta para você chegar onde quer.  
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