Linha do Tempo
Apresentação
O intuito desse exercício simples é listar toda sua carreira em ordem cronológica.
Você visualizar seu desenvolvimento de forma clara, em especial todos seus principais projetos e
realizações.
A grande vantagem dessa reflexão é poder identificar seus principais pontos fortes e diferenciais essenciais para ter sucesso em um mercado competitivo.

Instruções
Você deverá preencher as colunas dessa forma:
Coluna 1: Cronologia - a partir do seu início de carreira, liste as datas e os principais eventos que
ocorreram
Coluna 2: Atividades - realizadas em cada um dos eventos. Dê foco nas suas ações rotineiras e nas
tarefas que estavam sob sua responsablidade.
Coluna 3: Principais destaques, projetos e resultados obtidos. Aqui é onde entram suas realizações, as
atividades em que você foi acima da média e os resultados que outras pessoas talvez não teriam
atingido em seu lugar.
Esse exercício é apenas uma base para futuros materiais (como CV, LinkedIn, Apresentação Pessoal,
Entrevista, etc), então vale ser bastante detalhista, para selecionar os itens mais relevantes em um
segundo momento.
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Exemplo 1:
Cronologia

Atividades

Destaques

2010 - 2012 Gerente Contábil Rotinas mensais de Fechamento; Redução no prazo do Fechamento
(Empresa ABC)
Consolidação dos balanços das
Mensal (de 20 para 5 dias);
empresas locais e preparação do Atuação na reestruturação dos
reporte à matriz;
procedimentos da área;
Revisão dos lançamentos e gestão Apoio na implantação do sistema
do time, com 10 colaboradores.
SAP, sendo Key-User do módulo.

2012 - 2015 Cost Controller
(Empresa ABC)

Responsável pela preparação do
Reestruturação do processo de
Budget anual, comparando com
preparação do Budget, envolvendo
os resultados mensais;
todas as áreas e evitando revisões
Preparação de revisões periódicas e ajustes posteriores;
do Budget, atualizando quando
Desenvolvimento do time, sendo
necessário.
reconhecido como melhor gestor
Liderança direta de um time de 20 da área em toda America Latina.
colaboradores.
Aumento de 20% no resultados das
pesquisas de Clima Organizacional;
Redução em 5% do Turnover da área.

Exemplo 2:
Cronologia

Atividades

Destaques

2015 - 2018 Gestor Logístico
(Empresa XYZ)

Gestão dos indicadores da área
Apoio na Criação da ferramenta
(estoque, previsão de vendas,
de previsão de demanda;
perfomance e metas comerciais); Desenvolvimento de estratégia de
Responsável pela gestão geral dos liquidação para produtos perto
Centros de Distribuíção em SP;
da data de vencimento.
Relacionamento com os principais Responsável pela implementação
Operadores Logísticos e demais
de projetos diversos.
fornecedores estratégicos.

