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A transição de carreira    
 

Aqui no Estratégia, nós estamos constantemente conversando e orientando os nossos alunos a respeito 

dos seus objetivos profissionais. Seja no caso de quem deseja ser aprovado em um concurso público ou para 

quem quer seguir uma carreira na área privada, reforçamos sempre a importância do planejamento como 

elemento primordial para boas decisões nas nossas vidas.  

Dessa forma, pode chegar um momento no qual você percebe que não sente mais alegria ao realizar as 

suas atuais atividades profissionais. É evidente que toda carreira – assim como todas as coisas na vida – tem 

os seus altos e baixos, mas um estado constante de insatisfação definitivamente pode ser um indicativo de 

que existem questões que precisam ser revistas. 

Por isso, o nosso eBook é especial para as pessoas que cogitam realizar uma transição de carreira e 

desejam planejar melhor este processo. Boa leitura! 

 

1) Tenha clareza a respeito dos motivos pelos quais você está insatisfeito 
 

Antes de tomar qualquer decisão ou mesmo avaliar as possibilidades para uma transição de carreira, 

é indispensável compreender porque você não se sente bem com as suas conquistas profissionais até aqui. 

Fazer essa avaliação te ajuda a entender quais são as características do seu atual trabalho que efetivamente 

causam a insatisfação e, portanto, você pode usar isso como base para tomar decisões mais efetivas no 

futuro. 

É preciso fazer um destaque aqui: esse não é um momento para culpa! Você não precisa (e nem deve) 

ficar se martirizando em virtude das escolhas que fez no passado. É importante lembrarmos que nós 

tomamos decisões com base nas informações que temos no momento e, assim, é muito provável que seu 

atual caminho profissional tenha feito sentido em algum momento da sua vida.  

No entanto, é importante lembrarmos que estamos em um processo constante de evolução e 

transformação pessoal. A nossa vida muda, nossos sonhos também e, com isso, uma decisão coerente no 

passado pode, hoje em dia, não fazer mais tanto sentido assim. Está tudo bem: você sempre tem a chance 

de recomeçar e alterar a sua própria rota.  
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Para fazer essa análise inicial, é importante responder às seguintes perguntas: 

• Quais foram os motivos que me fizeram decidir pela minha carreira atual? 

• Por que as minhas atividades profissionais hoje me incomodam tanto? Quais são as minhas principais 

frustrações? 

• Quais são as características de uma rotina profissional que é coerente com as minhas habilidades 

como indivíduo? 

Diante das respostas, fica mais fácil ter um ponto de partida para desenvolver os próximos passos da sua 

trajetória profissional. 

 

2) Olhar para frente e para dentro: o autoconhecimento como chave da 
transição de carreira 
 

Depois de analisar o passado, é importante também olhar para o presente e para o futuro. Como 

você se imagina daqui a 5 anos? Quais são os tipos de atividades profissionais que você teria interesse em 

desenvolver? Qual é o retorno (emocional e financeiro, por exemplo) que você espera de uma nova carreira? 

Ter a resposta para essas perguntas nem sempre é fácil: assim, em alguns casos, pode ser interessante 

analisar primeiro o que não faz nenhum sentido, ou seja, aspectos que você já sabe que não devem estar 

presentes nas suas decisões. Um exemplo é uma pessoa que está extremamente cansada da vida profissional 

na iniciativa privada e entende que o setor público seria a melhor opção para resolver essas insatisfações: 

ter um novo emprego em uma empresa particular não é uma escolha a ser considerada nesse caso, a não 

ser que outros fatores (como questões financeiras urgentes) fundamentem essa decisão.  

Aqui no Estratégia, você já deve ter visto nossos especialistas do coaching mencionarem 

a importância da compreensão do propósito pessoal como base para a motivação e para se manter firme 

nas metas pessoais. O seu propósito é o motivo maior pelo qual você existe e, obviamente, terá um impacto 

direto nas suas próprias decisões. Ter o entendimento sobre o que te move como indivíduo com certeza 

influenciará de forma positiva as suas escolhas, sejam elas no âmbito pessoal e/ou em outras esferas, como 

familiar e profissional.  

Cabe lembrar, também, que as transições de carreira muitas vezes são mais radicais, ou seja, 

envolvem uma mudança completa de área. Um exemplo seria uma pessoa formada em Contabilidade que, 
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ao longo da vida, descobre uma grande paixão pela área de comunicação e decide trabalhar na área de 

marketing digital.  

Existem também transições sutis, dentro de uma mesma macro área de atuação: um exemplo seria 

um advogado que passou 10 anos atuando como especialista na área criminal e, ao reavaliar a sua carreira, 

percebe que gostaria de desenvolver um trabalho mais específico no Direito Empresarial. 

 

3) Faça um planejamento para a sua transição de carreira 
 

Todo processo de transição, seja ele mais radical ou mais sutil, deve incluir um planejamento coerente 

e estruturado para que as decisões possam ser tomadas da melhor forma possível. Para isso, é importante 

definir: 

• Qual é a área para a qual você pretende fazer a transição de carreira; 

• Em que tipo de empresa você gostaria de trabalhar (seja ela pública ou privada) ou que tipo de 

negócio você deseja criar, caso decida pelo emprendedorismo; 

• Qual é o cargo que você deseja ter; 

• Qual é o retorno financeiro esperado após a transição; 

• Quais são as competências profissionais que você precisa desenvolver para ser capaz de assumir as 

novas responsabilidades. 

Perceba que, ao realizar uma transição de carreira, você poderá trocar uma situação relativamente 

estável (como um emprego no qual você está há muitos anos) por um contexto no qual haverá um nível 

maior de inseguranças, até porque você está iniciando suas atividades naquela nova área. Logo, ressalta-se 

a importância de ter uma reserva financeira bem estruturada, visto que você pode ficar um tempo sem 

trabalhar devido à transição, enquanto busca por um novo cargo, e/ou pode desejar realizar investimentos 

pessoais, como a realização de cursos de aprimoramento profissional.  

Ademais, é importante definir seus objetivos de curto, médio e longo prazos em relação à sua carreira: 

isso te ajudará a ter mais clareza sobre estar ou não no caminho certo para que a transição seja realizada 

com sucesso. No livro Trabalho Organizado, Thais Godinho, especialista em organização em planejamento, 

traz uma orientação importante sobre a necessidade de definição de objetivos: 
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“Definir objetivos significa ter um mapa em mãos quando se coloca um pé na estrada. Você pode até mudar um pouco 
um percurso, mas, caso se perca, você sabe que seu mapa está ali para ajudar. A ideia de ter objetivos listados é a 
mesma. Eles não são engessados, cravados em pedra. Você pode mudá-los, se sua vida caminhar para isso.” – Thais 
Godinho no livro Trabalho Organizado (2018) 

Veja, portanto, que ter os seus objetivos escritos e dispostos em um lugar visualizado com frequência 

por você pode te ajudar a manter o foco naquelas ações que efetivamente precisarão ser executadas.  

Além disso, o seu planejamento também deve envolver as pessoas que podem ser afetadas, de forma 

direta ou indireta, pelas suas decisões. Um exemplo é a sua família: se a sua renda hoje é uma parte 

importante para a manutenção do estilo de vida dos seus familiares, por exemplo, é importante ter conversas 

claras e francas a respeito da transição de carreira. Ter o apoio daqueles que estão ao seu redor com certeza 

te auxiliará na tomada de decisões, assim como pode te trazer uma maior tranquilidade em relação aos seus 

próximos passos.  

 

4) Invista no seu aprimoramento profissional 
 

É evidente que você não terá, ao menos em um primeiro momento, experiência na nova área com o 

mesmo nível de profundidade e de especialização que você tem nas suas atividades atuais. Dessa maneira, 

você precisa se destacar para o mercado e, sobretudo, demonstrar que está em busca de aperfeiçoamento 

para auxiliar no desenvolvimento das novas habilidades. 

Isso vale inclusive para o serviço público: mesmo que você preste um concurso público, ter uma 

qualificação adicional além da mínima que o cargo exige pode trazer benefícios, como pontos nas provas de 

títulos e também adicionais de qualificação depois que você tomar posse. 

Assim, ao mapear as competências e os conhecimentos necessários para a nova carreira, você pode 

verificar a necessidade de investir na sua qualificação. Uma excelente forma de fazer isso é a partir de uma 

pós-graduação online: você pode estudar sem sair da sua casa, o que facilita a conciliação entre o curso e a 

sua rotina atual.  
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Como escolher um curso de pós-graduação? 
 

Muitos alunos têm o desejo de expandir os seus estudos, contudo, não têm certeza ainda sobre qual 

é o melhor caminho para concretizar essa meta. Por isso, para ajudar nesse processo, é importante 

compreender algumas etapas indispensáveis para que você tome boas decisões na sua vida profissional.  

 

1) Tenha clareza a respeito dos seus objetivos profissionais antes de escolher o 
seu curso 
 

Um dos maiores erros dos alunos ao decidirem o próximo passo das suas trajetórias de estudo é não ter 

clareza a respeito de quais são os seus objetivos profissionais e pessoais. Assim, antes de escolher um curso 

de pós-graduação, é essencial fazer algumas perguntas, como por exemplo: 

• Meus objetivos envolvem seguir uma carreira na área pública ou no setor privado? 

• Quais são os temas que despertam o meu interesse para estudo e para exercício profissional? 

• Quanto tempo tenho para me dedicar aos estudos na minha semana? Será que existem opções de 

cursos de pós-graduação que permitam uma conciliação mais eficiente com o trabalho? 

• Se eu desejo uma recolocação profissional, para qual segmento de mercado devo ir? Quais 

conhecimentos preciso ter para fazer uma migração bem sucedida? 

 Fazer uma análise criteriosa a partir da própria realidade é indispensável para que você encontre o 

curso de pós-graduação mais adequado para você. A ideia de um curso desse tipo é justamente permitir que 

você se torne um especialista em determinada área do conhecimento. Portanto, seus estudos podem 

proporcionar novas oportunidades profissionais e também trazer um aumento substancial dos seus ganhos 

financeiros no mercado de trabalho.  

 Uma pós-graduação une a teoria especializada a uma perspectiva mais prática do dia a dia 

profissional: isso ajuda a transformar a forma como o aluno enxerga as situações no dia a dia e, assim, ele 

pode desenvolver soluções mais eficientes a partir de suas próprias análises. Dessa forma, o aluno se torna 

um indivíduo que entrega mais valor para a organização na qual atua e/ou para o próprio negócio, 

contribuindo para o seu próprio crescimento profissional e também para aqueles que estão ao seu redor.  
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2) Entenda a estrutura de um curso de pós-graduação 
 

Uma pós-graduação lato sensu tem como objetivo formar especialistas para o mercado profissional 

e/ou acadêmico, a partir da abordagem de diferentes disciplinas vinculadas a um macro tema. Dessa forma, 

trata-se de um curso com duração de, no mínimo, 360 horas curriculares.  

Esse status conceitual e técnico de uma pós-graduação é uma das principais diferenças entre essa 

modalidade e os conhecidos cursos de extensão, que também são comuns no contexto profissional. No 

entanto, cursos livres e de extensão não são um grau de qualificação, ou seja, não concedem benefícios ao 

aluno que apenas a pós-graduação consegue trazer.  

Alguns exemplos de benefícios da pós-graduação, além dos conhecimentos adquiridos, são o aumento 

de salário e a pontuação em provas de títulos, no caso dos concursos públicos. Veja: 

• Aumento salarial no setor privado: os profissionais com uma pós-graduação no currículo são muito 

valorizados pelas empresas, sobretudo por aquelas que buscam especialistas para desenvolverem 

soluções inovadoras nas mais diversas áreas de atuação. Dessa forma, muitas organizações possuem 

planos de carreira que concedem uma remuneração adicional e/ou possibilidades de promoção para 

aqueles que investem nessa qualificação profissional.  

• Aumento salarial no setor público: a Administração Pública também valoriza os profissionais que 

investem no seu próprio desenvolvimento técnico. Assim, diversos órgãos públicos possuem regras 

específicas para conceder adicionais de qualificação aos servidores. No Distrito Federal, por exemplo, 

o aumento salarial pode chegar a 7,5% para aqueles que possuem uma pós-graduação lato sensu.  

• Pontuação em provas de títulos: ainda no âmbito do serviço público, a pós-graduação também pode 

facilitar a vida de quem deseja ingressar em uma carreira nessa área! Grande parte dos certames 

públicos para cargos de nível superior valorizam essa qualificação e, portanto, oferecem pontos em 

provas de títulos. Essa pontuação varia de acordo com o edital do concurso, no entanto, são um 

recurso importante que pode ajudar um candidato a ter uma melhor colocação nas provas, sobretudo 

para cargos com altíssima concorrência de candidatos/vaga.  

  

 

 

 



 

 

  

 
 

Pós-graduação Estratégia-Unyleya   
www.estrategiaconcursos.com.br 

 9 
11 

A pós-graduação Estratégia-Unyleya 
 

Além das etapas anteriores, você precisa conhecer o seu curso de pós-graduação para entender 

exatamente como ele funciona e quais serão as suas atividades como futuro aluno. Dessa forma, a melhor 

opção para quem quer ter flexibilidade na hora de investir no seu futuro profissional é optar por uma pós-

graduação EAD: essa modalidade reúne toda a qualidade de cursos presenciais com o conforto e a tecnologia 

necessários para que você possa fazer as aulas sem sair de casa! 

 No caso das pós-graduações oferecidas pela Estratégia-Unyleya, por exemplo, o aluno consegue 

concluir o curso em 8 meses (cursos em geral) ou 15 meses (cursos para Carreiras Jurídicas). As aulas são 

oferecidas tanto na modalidade de vídeo quanto por escrito, por meio de livros digitais completos em PDF, 

para que o aluno possa escolher a forma como prefere ter acesso ao conteúdo.  

 Os cursos da pós-graduação Estratégia-Unyleya também são certificados pelo MEC e, portanto, 

podem ser utilizados tanto como forma de comprovar a sua qualificação no setor privado e também no 

serviço público. Nossas aulas são ministradas por grandes profissionais nas suas áreas de atuação e 87% dos 

nossos professores são mestres ou doutores.  

 

 

Estude quando, onde e como quiser: a plataforma é 100% responsiva e traz 
flexibilidade para que você possa organizar os seus estudos! 

       

 

Conclua o seu curso de pós-graduação em até 8 meses (cursos em geral) ou 
15 meses (cursos para Carreiras Jurídicas)! 

 

 

Estude como preferir: as aulas são ministradas por meio de videoaulas e 
de livros digitais completos (em PDF)! 

 

 

TCC opcional: você realiza o trabalho apenas se isso fizer sentido para os 

seus objetivos profissionais! 

 



 

 

  

 
 

Pós-graduação Estratégia-Unyleya   
www.estrategiaconcursos.com.br 

 10 
11 

Conheça os cursos de pós-graduação 
 

Carreiras Públicas: 

• Direito Administrativo e Gestão Pública; 

• Direito Público; 

• Gestão Orçamentária e Financeira; 

• Gestão Tributária e Auditoria no Setor Público; 

• Investigação Criminal e Legislação Penal; 

• Contabilidade Gerencial; 

• Contabilidade Pública; 

• Contabilidade Societária. 

 

Carreiras jurídicas: 

• Direito Administrativo; 

• Direito Civil e Processual Civil; 

• Direito Constitucional; 

• Direito Corporativo Aplicado e Compliance; 

• Direito Digital e Novas Tecnologias; 

• Direito do Trabalho e Processo do Trabalho; 

• Direito Empresarial; 

• Direito Imobiliário, Notarial e Registral; 

• Direito Médico; 

• Direito Penal e Processual Penal; 

• Direito Previdenciário; 

• Direito Tributário. 
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Tecnologia da Informação: 

• Banco de Dados; 

• Ciência de Dados: Big Data e Analytics; 

• Engenharia de Software; 

• Governança de Tecnologia da Informação; 

• Machine Learning e Inteligência Artificial. 

 

Carreiras na Saúde: 

• Assistência de Enfermagem em Urgência, Emergência e Trauma; 

• Enfermagem em Cardiologia e Hemodinâmica; 

• Enfermagem em Gerontologia; 

• Enfermagem em Oncologia; 

• Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva; 

• Fisioterapia Hospitalar e Intensiva; 

• Fisioterapia Neurofuncional; 

• Fisioterapia Traumato-Ortopédica Funcional; 

• Psicologia Clínica; 

• Psicologia Escolar e da Aprendizagem; 

• Psicologia Forense; 

• Psicologia Hospitalar; 

• Psicologia Jurídica; 

• Psicologia Organizacional e do Trabalho; 

• Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

 

Clique aqui e faça a sua inscrição nos 
 cursos de pós-graduação! 
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