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5 passos para fazer 
Transição de Carreira



MUDAR - TRANSFORMAR - DESENVOLVER

Psicóloga por formação e Master Coach de Carreira com Especialização em
Hipnose Ericksoniana.

Atuação na área de Recursos Humanos por mais de 13 anos,
principalmente na orientação e desenvolvimento de carreiras, tendo
trabalhado tanto em consultorias como em grandes empresas.

Atuação baseada na valorização do Capital Humano, respeitando as
competências, habilidades e personalidade de cada indivíduo.

RAQUELINE BENCHIMOL
PSICÓLOGA | MENTORA DE CARREIRA |  CONSULTORA DE TREINAMENTO



LEMBRETES IMPORTANTES:

A prioridade é sempre o seu sonho:

Comece sua nova atividade em paralelo!

Não incorpore o ganho financeiro extra ao seu salário
mensal.

Mantenha seu sonho como norteador das suas ações. Ouça o
que as pessoas tem a dize e não se esqueça do que você quer
para a sua vida!

O segredo é começar! O movimento direcionado te levará ao
próximo nível! Esse é o seu momento para experimentar com
baixo custo.

Esta renda extra deve construir sua reserva de segurança e te
permitir estruturar seu negócio com calma e segurança.



5 PASSOS PARA FAZER TRANSIÇÃO DE
CARREIRA

Passo 1: Sua História
Faça uma retrospectiva da sua vida nos últimos 10 - 15 anos
Anote uma conquista pessoal e intelectual em cada ano.
O que você aprende com essas conquistas?
Reconheça e valorize a sua história, você não está começando do
zero!

Passo 2: Vocação e Propósito
O que você ama e faz com facilidade
Em que você é boa?
Para que as pessoas te procuram?

Passo 3: Qual a vida que você deseja?
Desenha detalhadamente a vida que você quer em todas as áreas
da vida.

Passo 4: Qual a carreira que cabe na vida que você deseja?
Quais atividades você quer desempenhar?
Quanto você quer ganhar financeiramente?
Que tipo de reconhecimento você deseja ter?
Com quais objetos quer trabalhar?

Passo 5: De onde estou e para onde quero chegar? 
O que precisa desenvolver?
O que precisa aprender?
Quais competências precisa desenvolver?
Com quem precisa se conectar?
Tenha mentores!
Faça um planejamento de carreira!



EXERCÍCIO COMPLEMENTAR
PLANEJAMENTO DE CARREIRA

Escreva detalhadamente a definição da sua nova carreira:

Estabeleça sua expectativa financeira final:

Descreva detalhadamente suas metas para:

3 meses - 

6 meses -

9 meses - 

12 meses - 

18 meses - 

Dicas: Coloque o mês e ano para cada uma das metas;
Descreva objetivos intelectuais, financeiros, atividades, suas
motivações e relações.

Vamos comandar a carreira?



E-mail
contato@raquelinebenchimol.com.br

21 97549-7504
Telefone

Site
www.comandesuacarreira.com.br

https://www.linkedin.com/in/raquelinebenchimolcoachingdecarreira

CONTATOS

Instagram
@raquelinebenchimol


