
RESUMO 

 

Esta dissertação teve por objetivo identificar como as mulheres em meio às suas trajetórias 

profissionais articulam a felicidade em suas escolhas de transição de carreira. O trabalho, de 

natureza qualitativa, ocorreu a partir de estudo de caso múltiplo, com a participação de 11 

entrevistadas do gênero feminino com faixa etária entre 32 e 45 anos, e que realizaram uma 

mudança na vida profissional de um emprego sob o regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) para o empreendedorismo, por opção. Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas e aplicadas as técnicas projetivas do desenho e do complemento de frases 

evocadoras. Os principais resultados da pesquisa apontam que as razões que motivam as 

mulheres a optarem pela transição de carreira perpassam, sobretudo, pela busca por liberdade 

e por exercerem uma atividade laboral que gere valor e impacte a vida de outras pessoas. 

Além disso, elas articulam a felicidade em suas escolhas profissionais através de etapas, 

comuns a maioria das entrevistadas, não necessariamente na ordem apresentada, à medida em 

que descrevem a forma como se organizaram para realizarem a transição de carreira, que 

podem ser descritas como: 1) Reconhecimento; 2) Compreensão; 3) Planejamento; e 4) Ação. 

Como contribuição prática, o estudo revelou que a busca por um trabalho associado ao 

sentimento pessoal de felicidade supera outros fatores também valorizados, como 

estabilidade e retorno financeiro imediato, propondo às empresas avaliarem as políticas de 

retenção de talentos através da possibilidade de manterem atividades laborais que 

proporcionem liberdade, qualidade de vida e propósito, de modo que outras mulheres 

entendam de que forma é concebível alinhar a felicidade com o trabalho. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aimed to identify how women in the midst of their professional trajectories 

articulate happiness in their career transition choices. The work, of a qualitative nature, took 

place from a multiple case study, with the participation of 11 female interviewees aged 

between 32 and 45 years old, who made a change in the professional life of a job under the 

Consolidation regime Labor Laws (CLT) for entrepreneurship, by choice. Semi-structured 

interviews were carried out and the projective techniques of drawing and complementing 

evocative phrases were applied. The main results of the research point out that the reasons 

that motivate women to choose the career transition go, above all, for the search for freedom 

and for exercising a work activity that generates value and impacts other people's lives. In 

addition, they articulate happiness in their professional choices through stages, common to 

most interviewees, not necessarily in the order presented, as they describe the way they 

organized themselves to carry out the career transition, which can be described as: 1) 

Recognition; 2) Understanding; 3) Planning; and 4) Action. As a practical contribution, the 

study revealed that the search for a job associated with a personal feeling of happiness 

surpasses other factors that are also valued, such as stability and immediate financial return, 

proposing to companies to evaluate talent retention policies through the possibility of 

maintaining work activities that provide freedom, quality of life and purpose, so that other 

women understand how it is conceivable to align happiness with work. 
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