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Empregabilidade e Gestão de Carreira 

Repense sua vida Profissional 

 

 

Kennis Cursos – Conhecimento é o Nosso Negócio! 

   
www.kenniscursos.com.br 
www.facebook.com/kenniscursos 

      Canal youtube Kennis Cursos 
kennis@idepeconhecimentos.com.br 



Empregabilidade e Gestão de Carreira 

Página 2 

 

Empregabilidade 

A Empregabilidade  é a capacidade que o profissional tem de se 

ajustar a necessidades do mercado para se tornar empregável.  

Ou mais: é a capacidade que o profissional tem de gerar receitas 

pessoais, mesmo sem ter um emprego formal.  
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Gestão de Carreira 

Gerir a sua vida profissional de maneira planejada.  

Pensar estrategicamente o que você quer para sua carreira, 

profissionalmente.  

Planejar antes, e não somente surfar nas ondas do mercado.  

Gerir a sua carreira é algo que deve ser muito bem pensando, dentro 

das nossas satisfações pessoais e metas de vida, nossos sonhos e 

expectativas. Além disso, aliar esse planejamento às pessoas que são 

importantes para nós.  
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Visão de mundo 
 

Não vemos o mundo como ele é. Vemo-lo como nós somos. (Talmude1). 

O Ser Humano expressa no seu jeito de ser, viver e comportar-se, 

toda a sua trajetória. Nessa está inclusa a educação que recebeu, a 

família de origem, as viagens realizadas, os livros que leu, as amizades 

que mantêm. “Nossa visão de mundo influencia na projeção da 

carreira” 

                                                             

1 Talmude é o livro sagrado dos judeus. 



Empregabilidade e Gestão de Carreira 

Página 5 

 

Modelo Mental 

 
Nosso modelo mental é construído a partir de nossa visão de 

mundo. Ou seja, é nosso jeito particular de ver o mundo e interpretá-

lo. Olha só, um dos nossos modelos mentais mais “severos” é que: 

julgamos pela aparência. Nossos pré-conceitos, formado pelo nosso 

modelo mental.  

Precisamos mudar quando nosso modelo mental não contribui para 

nosso crescimento!!! 
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A neurociência hoje prova que todos temos visões diferentes das 

coisas, inclusive de objetos materiais. Vemos nas coisas aspectos 

importantes, em função dos modelos mentais que já temos. Nós 

vivemos em função de nossas referências. 

E o grande problema é que quando as nossas 

referências não são iguais as dos outros e  não 

aceitamos que os outros tenham modelos mentais 

diferentes do nosso. Queremos impor nossa ideia, nossa percepctiva 

de vida e visão de mundo. 
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Percepção 
 

Isso nos leva as percepções que temos. “A percepção é a função 

cerebral que permite ao indivídulo organizar e interpretar as 

impressões sensoriais, de forma a atribuir significado ao meio 

envolvente, a partir de um histórico de vivências passadas. O seu 

processo consiste na aquisição, interpretação, seleção e organização 

das informações obtidas, podendo ou não depender de alguma 

informação proveniente da memória”2. 

                                                             

2 http://cerebro.weebly.com/percepccedilatildeo.html 
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CHA – Conhecimento, Habilidades e Atitudes 
 

CHA, esse acrônico das palavras Conhecimento, Habilidades e Atitudes é o 

que mais vai lhe ajudar no seu processo de Empregabilidade ou 

Empreendedorismo. 

Conhecimento = Saber 

Habilidade = Saber Fazer 

Atitude = Fazer Acontecer. Que também podemos chamar de 

comportamento. 
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Então, você precisa aliar essas 3 características, incorporar para 

sua vida. Tenha conhecimento. Conhecimento só se adquire 

buscando, pesquisando, lendo, estudando, perguntando.  

Aprender e aplicar, ser hábil para desempenhar tarefas, 

atividades, funções que irão diferenciar você. Te transformarão em 

uma pessoa habilidosa. Sim, tenha habilidades, saiba fazer. 

Agora, se você juntar o seu conhecimento, com suas habilidades 

e partir para a ação, você será uma pessoa de atitude. Parecem 

coisas simples, mas não são. Falta conhecimento, habilidade e atitude 

às pessoas. Muitas vezes, sobra conhecimento, até se tem 

habilidades, mas para a maioria, falta sim, atitude!!! 
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2. Empregabilidade, Empreendedor e 

Empregado 
 

Ter empregabilidade direciona nossas atitudes para além do ter 

um emprego. Você precisa querer e traçar como meta e estilo de vida. 

A proposta da empregabilidade é ter a capacidade e atitude de 

“negociar” seu conhecimento, sua experiência, sua habilidade em 

qualquer contexto. 
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Justamente Quando Decorei TODAS as Respostas da VIDA, 

Mudaram TODAS as Perguntas. 

 Essa provocação com a frase atribuída a Américo Marques 

Ferreira é justamente para que entendamos o novo contexto do 

mercado de trabalho. E estar preparado para novos mercados, novos 

empregos e principalmente, novas profissões. 
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A origem da palavra empregabilidade é norte americana – 

employability – e refere-se justamente ao conjunto de competências 

do CHA: conhecimentos, habilidades e atitudes. Essas competências 

tornam o profissional importante não apenas para sua organização, 

mas para toda e qualquer empresa que venha a necessitar de seu 

trabalho.  
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Mudança Pessoal 

O conhecimento parte da própria necessidade do ser humano de 

uma mudança pessoal.  

E para isso é preciso a consciência de que é necessário sair da 

ignorância. Isso requer sair da Zona de Conforto. E sair da Zona de 

Conforto não é nada fácil.  
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Zona de Conforto 

É a fronteira mental, mantida pela nossa rotina; dentro dela 

estamos bem, estamos seguros. Do lado de fora está o perigo, o 

desconhecido, o incômodo, o risco 

 



Empregabilidade e Gestão de Carreira 

Página 16 

 

 



Empregabilidade e Gestão de Carreira 

Página 17 

 

 

Para desenvolver sua empregabilidade, é preciso desenvolver 

algumas características de empreendedores. Sim, porque o foco 

é empreender na carreira, ver no mercado de trabalho diversas 

opções, ao invés de ficar refém das ondas do momento. 
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A empregabilidade está baseada em:  

 Competências 

 Conhecimento e  

 Rede de relacionamentos.  

“Se a segurança não vem mais de ser empregado, precisa vir 

de ser empregável”  (Rosabeth Moss Kanter). 
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(Adaptado de José Augusto MInarelli, 1995) 
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E porque desenvolver a empregabilidade? 

 

Bom, primeiramente porque 

“emprego” é do empregador. E é esse que 

decide quem fica em seu empreendimento.  
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3. Gestão da Carreira 
 

A Carreira pertence ao empregado. A Gestão da 

Carreira (sua carreira) é inteiramente de sua responsabilidade. 



Empregabilidade e Gestão de Carreira 

Página 22 

 



Empregabilidade e Gestão de Carreira 

Página 23 

E por onde começar a Gestão da Carreira? 

Primeiro, é necessário mudar algumas perguntas habituais. 

Substitua a pergunta: Para onde vou? Para: Para onde quero ir? 

Quem sabe é hora de refletir sobre sua carreira, não somente 

deixar a vida te levar! Tomar as “rédeas” de sua vida 

profissional. 

Isso quer dizer que é necessário planejar. Questionar alguns 

hábitos. Questionar-se: Onde estou e o que sou? Responda isso, é 

simples. Depois você pode escolher onde vai! 
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. 

O Planejamento pessoal da carreira deve ser pensado quanto a: 

 Objetivos pessoais; 

 Pontos fortes, destacando suas competências; 

 Suas prioridades de vida. 
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“Gente não nasce pronta e vai se 

gastanto; gente nasce não pronta e vai 

se fazendo” 

(Palestrante e filósofo Mario Sergio Cortella) 
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Para Gerir sua Carreira, comece a se ver como um produto e que 

características são necessárias para vender esse produto. Analise 

suas competências e o que é preciso melhorar. Por exemplo: 

- Marketing Pessoal; 

- Sua comunicação e oratória; 

- Seu relacionamento interpessoal; 

- Sua rede de relacionamentos; 

- Seu conhecimento; 

- Suas habilidades; 

- Suas atitudes. 
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O planejamento de carreira tem que estar no papel. 

Porque você não só planeja, você gerencia sua carreira. Você 

coloca objetivos em sua vida para sua carreira. 

Comece por fazer as avaliações:  

 O que preciso para atingir esse objetivo?  

 Preciso fazer um curso de inglês, preciso ter experiência na 

área?  

 Preciso fazer mais cursos na área? 

 Que prazo preciso para isso? 

 Experiências no exterior? 
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O que você não pode é sentar e esperar 

que as coisas simplesmente aconteçam! 

É você que pode melhorar e que tem o 

controle sobre sua vida profissional e 

sua vida pessoal. 
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