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Planejamento de carreira é fundamental desde o vestibular, fazem coro os consultores 
de gestão e recursos humanos. Mas, assim como cada etapa da vida profissional tem 
suas peculiaridades, o plano de carreira de estudante ou recém-formado, executivo de 
média gerência e profissional sênior também tem suas diferenças. Em comum, pontos 
como avaliar permanentemente o grau de satisfação com as atividades desenvolvidas, 
análise do mercado, projetos e objetivos concretos e orçamento profissional. 
 
- Existem muitas diferenças no planejamento de carreira. Quando o profissional é 
júnior, com até cinco anos de experiência, a parte mais importante é a formação 
acadêmica. No caso dos plenos, com até 15 anos de carreira, o foco deve ser no 
desenvolvimento de competências, especialmente a liderança. Quando o profissional já 
tem mais de 20 anos de carreira, tem que focar o planejamento no futuro, já pensando 
em atividades que possam ser desenvolvidas na aposentadoria - detalha Maurício de 
Paula, responsável pelos programas de gestão de carreira e executive coaching do 
Laboratório de Desenvolvimento Profissional (L.D.P). 
 
O planejamento da carreira deve ser feito antes de mesmo de o estudante ingressar na 
faculdade, recomenda De Paula. Neste primeiro momento, além de trabalhar a área de 
gerenciamento, o jovem deve ter, ainda, dicas de como desenvolver seu potencial e 
trabalhar tópicos como orientação vocacional e desenvolvimento de habilidades e 
competências. 
 
De acordo com Daniela Fonseca, do Instituto de Competências e Cidadania do Centro 
de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE- Rio), que promove o curso 
Gestão de Carreiras, o planejamento tem como objetivo desenvolver nos estudantes 
atitudes e idéias empreendedoras, além de estimular a capacidade de gerenciamento. 
"O plano de carreira é elaborado baseado nas expectativas do estudante para os 
próximos dez anos", completa. 
 
Já o planejamento estratégico de carreira desenvolvido por De Paula é voltado a 
profissionais que estão no mercado de trabalho, nos níveis técnico, gerência média, 
altos executivos, profissionais liberais e empreendedores. A abordagem tem como 
estrutura os conceitos da administração do marketing, a análise do mercado de 
trabalho e uma leitura clínica dos aspectos emocionais presentes. 
 
O processo é dividido em entrevista diagnóstica; planejamento do trabalho; definição 
de valores, missão, visão e posicionamento; avaliação de perfil e âncora de carreira; 
análise dos recursos disponíveis e necessários; estudo do mercado definido como foco 
(dentro ou fora da empresa); plano de ações e acompanhamento. "As ações dos 
profissionais plenos devem ser voltadas à melhora da performance", acrescenta De 
Paula. 
 
Para o planejamento de carreira de profissionais seniores, o que deve ser levado em 
consideração são os anseios dessa geração, acredita Robert Critchley, especialista em 
aconselhamento de carreira e vice-presidente de relações globais e aquisições da DBM 
mundial. "O que esses profissionais querem é flexibilidade, opções, satisfação, 
reconhecimento pelas realizações, apoio durante a mudança importante de fase de 
vida", acredita. 
 



Metas para depois dos 50 anos 
Critchley, que é o autor do livro Reavaliando sua Carreira - Redirecionar, Começar ou 
Parar?, diz que o planejamento desse profissional deve encontrar as respostas para as 
questões que começam a surgir quando o executivo começa beirar os 50 anos. Dentre 
as escolhas, estão continuar trabalhando no emprego atual para atingir mais metas de 
carreira, caso esteja satisfeito com o trabalho que exerce. 
 
Ainda há as opções de manter a vida profissional equilibrada e satisfatória, porém 
diminuindo a carga horária de trabalho, para dedicar-se a outros interesses; ou decidir 
parar de trabalhar completamente, ou trabalhar em períodos parciais, e dedicar mais 
tempo a outros interesses.  
 
Maurício de Paula, do L.D.P, aconselha os profissionais, independentemente de que 
altura da carreira estejam, a procurar ajuda externa na hora de montar seu 
planejamento. "E le também pode fazer isso sozinho ou com a ajuda do superior 
hierárquico da empresa, mas uma consultoria especializada ainda é a melhor opção", 
opina. 
Como planejar a carreira  
1. Fazer uma avaliação permanente do seu grau de satisfação: o sucesso profissional 
passa pela identificação do que se tem afinidade para realizar.  
 
2. Estar atento à evolução do mercado: qual é o futuro de sua área? Analise como ela 
está inserida na economia atual.  
 
3. Fazer um projeto: avalie a posição que ocupa hoje e seu futuro profissional. 
Determine passos objetivos envolvendo tempo e a função desejada.  
 
4. Ter um orçamento profissional: avalie os pontos a melhorar e os custos disso. Não 
espere que a empresa em que trabalha invista. Assuma a responsabilidade pelo seu 
treinamento contínuo.  
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