
dade e fazem parte das características da sociedade atual. Percebe-se, entre-

tanto, que as mudanças parecem ter um efeito espiralado, ou seja, após

momentos de verdadeira turbulência (como foi a crise anunciada em 2008)

há retornos e acomodações, permanecendo os paradigmas anteriores de

reação diante de um problema, quando o ideal é estar sempre preparado

para qualquer eventualidade.

A transformação de um conceito de carreira totalmente organizacional para

um enfoque mais individual ocorreu ao longo das últimas décadas. Os indivíduos

têm que assumir a responsabilidade pelo planejamento e desenvolvimento de

suas carreiras, trabalhando pró-ativamente com seus empregadores na seqüência

de experiências que lhes oferecerão maiores oportunidades de aprendizagem. A

carreira deve ser autogerida. Cada indivíduo deverá compor a sua carreira através

da ampliação de suas competências e das experiências acumuladas ao longo de

sua vida. Os eventos que acontecem no mundo atual fazem parte de um proces-

so que gera continuamente novas formas de incerteza e, ao mesmo tempo, de

oportunidades para serem avaliadas pelos interessados no futuro. Não é mais

possível aguardar passivamente pelas oportunidades ou acontecimentos.

A carreira começa quando o indivíduo define suas metas, suas expectativas e

seu caminho. Atualmente, a experiência de trabalho é mais pró-ativa, mais

portátil, mais descontínua, menos previsível e mais improvisada. A interrupção

na trajetória da carreira, vista através do modelo organizacional (seqüência de

promoções numa hierarquia verticalizada), deve ser interpretada como oportu-

nidade de aprendizagem.

A reestruturação das empresas e as novas exigências em relação a fun-

cionários mais comprometidos e envolvidos trazem a questão da satisfação com

o trabalho e a busca pela resposta sobre o lugar que o trabalho ocupa na vida de

cada indivíduo. Planejar uma carreira é encontrar no trabalho o caminho para a

sua realização, é desenvolver competências, ampliando as possibilidades de atu-

ação. É focar seu desenvolvimento profissional no autoconhecimento e em

aprendizado contínuo, é estar consciente de suas escolhas, atento às oportu-

nidades de trabalho e não ter medo de mudanças.

Joyce Ajuz Coelho
é diretora do curso de
Administração da ESPM-RJ.

s mudanças da economia, a expansão dos mercados globais, o avanço

da tecnologia e a alta densidade demográfica aumentaram a competitivi-

Como se preparar para enfrentar crises, marolas ou outros

eventos que trazem insegurança para o profissional?
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