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Agora, você gerencia
o seu próprio talento

Há tempos que a de-
missão deixou de ser epi-
sódio isolado, restrito aos
que apresentam proble-
mas de desempenho ou
atitude, para se tornar
uma realidade que esprei-
ta todo e qualquer indiví-
duo com vínculo empre-
gatício formal. A drástica
redução dos postos de tra-
balho, fruto de um am-
biente de negócios que
pressiona por maior pro-
dutividade, mais competi-
tividade e constante redu-
ção de custos — ou seja,
menos gente produzindo
cada vez mais e melhor —
faz da perda do emprego
risco de fato, exigindo dos
profissionais uma atitude
pró-ativa para alargar os
horizontes e buscar novas
alternativas de inserção
no mercado.

O processo não é fácil e
chega a ser muito doloroso
para alguns. Mas exercitar
a capacidade de pensar fo-
ra da caixa imprime mais
assertividade à transposi-
ção dos obstáculos, permi-
tindo enxergar (e criar)
oportunidades efetivas pa-

ra a evolução da carreira.
A demissão é um choque,

uma perda. Para a maioria das
pessoas, representa a retirada
de uma viga mestra, causando
um desequilíbrio de grandes
proporções. Nas esferas mais
elevadas vem acompanhada
da queda do status e traz o va-
zio da falta do sobrenome cor-
porativo. O primeiro ímpeto é
fazer mais do mesmo, procu-
rando um novo emprego nos
mesmos moldes do anterior.

A tarefa nem de longe fi-
gura entre as mais simples,
pois a oferta é e deve pros-
seguir escassa, em especial
nas grandes corporações.
Não que o emprego formal
vá desaparecer. No entanto,
em virtude de diversos fato-
res como os constantes mo-
vimentos de fusão e aquisi-
ção, o número de posições
com carteira assinada tende
a diminuir, impulsionando a
adoção de novas modalida-
des de contrato de trabalho.

A crescente contratação
de profissionais como pes-
soa jurídica, para tocar proje-
tos específicos, exemplifica
bem o que está ocorrendo
no mundo corporativo. De

relativamente baixos caso as
metas não sejam alcançadas.

O ambiente é instável e
desafiador, tanto para os que
enfrentam uma transição de
carreira, quanto para os que
estão empregados e mesmo
para aqueles que optaram
por atuar como prestadores
de serviços, auto-empresa-
riando o talento. Os tempos
atuais exigem a revisão de
velhos conceitos e antigos
comportamentos em relação
a emprego, segurança e re-
muneração. A carreira, mais
do que nunca, tem de ser en-
tendida como um patrimô-
nio valiosíssimo, que requer
gestão acurada. Competên-
cia, atitude, atualização per-
manente, networking e ido-
neidade são pré-requisitos
para permanecer no jogo.

Neste admirável mundo
novo, com menos empregos e
maiores desafios, ainda há e
sempre haverá muita deman-
da por variados serviços. Pos-
tos de trabalho continuarão
existindo, porém sob bases
diferenciadas de contratação.
O que se observa é a transfor-
mação do emprego em outras
modalidades de prestação de
serviços — e essa dinâmica
passa a exigir dos profissio-
nais um olhar distinto, essen-
cial para compreender o en-
torno e proceder às altera-
ções necessárias para

garantir a empregabilidade
hoje e no futuro, dando
emprego a suas competên-
cias e habilidades.

Aqueles que estiverem
preparados para atuar co-
mo uma "emprEUsa"
sempre terão trabalho e
remuneração. Isso, no en-
tanto, só se torna possível
com uma profunda mu-
dança de mentalidade e
postura.

O profissional dos no-
vos tempos precisa empre-
sariar o seu talento, to-
mando a iniciativa de ofe-
recer e vender seus
serviços. Em um ambiente
de alta competição, quem
fica à mercê das deman-
das pode ser engolido pela
concorrência. Porque há
muita gente que já desper-
tou para o fato de que o
mercado de trabalho não
se constitui de vagas a pre-
encher, mas sim de proble-
mas a serem resolvidos.
Essas pessoas estão se
mexendo, cientes de que
há um mundo de oportuni-
dades de obtenção de tra-
balho e renda para além
das fronteiras do vínculo
empregatício formal.
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olho na redução de despesas
fixas e em busca de maior
flexibilidade, as empresas
enveredam por esse cami-
nho, notadamente com rela-
ção aos executivos mais sê-
niores, cujos rendimentos
têm impacto importante na
composição dos custos.

Outra vertente que ganha
espaço diz respeito à manu-
tenção do vínculo empregatí-
cio dentro de uma perspecti-
va em que uma parte consi-
derável da remuneração fica
atrelada aos resultados obti-
dos. No raciocínio empresa-
rial, a medida une o útil ao
agradável: ao mesmo tempo
em que promove o compro-
metimento do executivo com
os objetivos da companhia,
garante que não haverá dis-
pêndios ou que esses serão
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