


Gestão de 

Carreira- 

Inteligência de 

Transição e 

Transformação 



LIGIA NERY 

Fundadora e Diretora da DCO Gestão da Transição Especialista em Psicologia 

Organizacional e em Administração de Recursos Humanos.Psicóloga, tem 35 anos 

de experiência empresarial ligada à Gestão estratégica de Carreira para empresas 

e profissionais. Coach há 12 anos. Mãe do Ricardo, sogra (boa) da Natália. Adora 

cachorros, cozinhar e trabalhos manuais em geral, e se não fizer algo junto no dia-

a-dia fica meio doida. Continua com esperança de ser avó, Criou para alguns 

amigos a Confraria do “Foda-se” ( não é palavrão é modo de viver)Dentre seus 

principais clientes na área pública e privada estão: YARA,PUC-RS, Lojas Renner, 

Dell, Grupo Gerdau, Vivo, Vonpar, Ministério Público,Justiça Federal dentre outros.  





De que PERSPECTIVA você 

escolhe enxergar esse 

momento? 



De que PERSPECTIVA você 

escolhe enxergar esse 

momento? 



Soma de incertezas que o 

indivíduo/empresa/instituição é 

capaz de suportar. 

INTELIGÊNCIA  



Estar VIVO não é 

estar no conhecido. 



“Metade de mim 
quer voar, a outra 
metade nem sabe 

que possui 
asas...” 



Descobrir e desenvolver aquilo 

que gosto e faço tão bem que me 

torno quase único. Nasci para 

que? 

TALENTO E PROPÓSITO  



Você só poderá 
entregar diferencial 

competitivo se 
estiver conectado 
visceralmente com 
aquilo que faz seu 

corpo vibrar. 



O diferencial competitivo de 

uma empresa é a soma do 

diferencial de seus 

colaboradores! 



Analfabeto não é quem 

não sabe ler, é quem 

não sabe aprender 



VIDA EQUILÍBRIO 

EXPANSÃO MUDANÇA 



O 

PROCESSO 

Ciclo 

Virtuoso 

Nascemos com o 
sistema mais lindo 

e perfeito 

Indicadores se o 
caminho está 

adequado 

O corpo dá novos 
sinais 

É preciso ação 

Nasce um projeto 

É preciso aprender 
a tomar 

consciência 



É fonte de renda. 
EMPREGO 

É fonte de vida. 
CARREIRA 





RODA DA 

VIDA 





“são suas 
decisões, e não 

suas condições que 
determinam seu 

destino. 





“Algo mais estruturado que 

uma  

fantasia e menos articulado 

que um plano.” 

O QUE É UM SONHO?  

 



“Você é do 
tamanho 

dos 
seus 

sonhos.” 





SEJA 
FEITICEIRO 



E NÃO 
CRIATURA 



...você estará a 
serviço do 
projeto de 
alguém. 

Se você  
não tem um 
projeto... 



Carreira é 
 um 

Projeto! 



• Auto Conhecimento  

• Plano de Desenvolvimento 

• Visibilidade 

INTELIGÊNCIA 
PROFISSIONAL 



• Detectar Oportunidades 

• Alinhadas ao 

 

 

• PROPÓSITO 
•   

RECONHECENDO 
CENÁRIOS 



Redimensione seus 

problemas. 



 IKI, que significa vida e KAI, realização de desejos e expectativas 
  os moradores desse arquipélago (denominado de ilhas Ryukyu)Okinawa, encontraram uma maneira singular 
de ver e viver a vida que propicia o encontro de sua “razão de ser” ou “o motivo pelo qual acordam todas as 

manhãs 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%ABky%C5%AB




Afinal, somos 
o que 

escolhemos 

SER 



O TEMPO 
TODO 

Nós produzimos a nossa 
realidade 



 

 
 
 
 

O brilho no 
olhar 



Sucesso, 
felicidade e metas 

são 
consequências  
deste processo. 



Quando que você vai 

começar a revolução? 

Mude Antes 
que 

Você 
precise! 



E agora: 

S E  V O C Ê  S A B E ,   

P O R Q U E  N Ã O  FA Z ?  



 



MUITO 

OBRIGADA 

ligia.n.dasilveira 

(51)  99985.9245  


