
 

 
 

 

CONSTRUA SEU FUTURO 
 

Uma das poucas coisas que não se pode ser delegada a ninguém é a carreira. 
Definindo o que você irá ou não escolher como área de atuação é o primeiro 
passo em direção a uma carreira em que, quem a coordena é você. 
Isso pode não significar muita coisa para você hoje, mas no futuro será muito, 
para não dizer tudo! 
Com o “andar” do novo cenário mundial fica cada vez mais certo que, ou 
pensamos na nossa carreira ou estaremos fora desse novo contexto social, 
mercadológico...  Enfim, do meio onde vivemos. 
O foco dos nossos artigos está em convidar as pessoas, estudantes, 
profissionais e empresas para uma leitura ainda mais abrangente do que vem a 
ser a carreira, pois isso é que vai mover, positivamente ou não, o mercado de 
trabalho. 
Sendo assim, para falarmos de carreira temos que começar pensando o que 
realmente queremos para nossas vidas. 
Como reflexão, faço algumas perguntas. Acredite, elas sendo bem respondidas 
podem levar você para uma expansão do nível de consciência e te favorecer a 
começar a traçar um caminho. 
Vamos lá! 
Escolher uma das diversas áreas e cursos (tecnológicos, técnicos ou mesmo 
universitários) disponíveis no Brasil, ou mesmo fora, é uma das tarefas 
esperadas para que você o faça até o final do ensino fundamental. 
Acredite, pode ser difícil passar por essa fase, mas você verá que se trata 
apenas do início de uma vida de escolhas, uma vez que, você queira ter uma 
carreira. 
Perguntas como:  
Onde quero empregar parte ou a maior parte do meu tempo?  
Em que realmente gostaria de me envolver nos próximos anos? Não, 
necessariamente, só para trabalhar, mas o que você gostaria de compreender, 
entender e estudar? 
Você tem liberdade para escolher o que fazer?  Ou deverá seguir um ramo de 
formação já existente na família? 
Hoje, em que sou bom?  
Quais as habilidades de que disponho no convívio com amigos, parentes e no 
social? 
Uma coisa é certa, o futuro que se delineia no cenário nacional é muito 
preocupante. Em virtude das diversas oportunidades e da crise que existem, 
muitas vezes, sem profissionais suficientes para preencherem as vagas 
existentes ou mesmo pelo excesso de profissionais disponíveis.  Um cenário 
preocupante para alguns e com muitas facilidades para outros, que se 
estiverem bem direcionados neste momento podem fazer toda a diferença e 
aproveitar a onda de boas oportunidades existentes. 
Mas, afinal, o que você quer fazer mesmo? 
Onde quer estar nos próximos anos? Ou melhor, nos próximos cinco anos? 



Bom exercício ao responder estas perguntas... E não desanime se elas 
representarem para você uma dificuldade maior do que as referentes à química 
e biologia, isso é natural! 
Afinal, você está evoluindo e a complexidade da vida em desenhar e delinear o 
futuro não está só nas perguntas que deverá responder no vestibular e, sim, 
nas respostas que dará a si mesmo diante das diversas questões da vida. 
Até a próxima! 
 
 
Daniela Leluddak é orientadora de carreira, consultora, palestrante e máster 
coach. Atua no mercado nacional e internacional e tem como foco na carreira 
profissional o desenvolvimento de pessoas e sistemas organizacionais. É 
membro da Caddan Brasil e, também, diretora geral da Caddan Empresarial. 
Caso queira conversar com ela ou mesmo conosco acesse o site: 
www.caddanbrasil.org.br. 
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