
Camaleões do mercado
que cultivam seus carmas
O terreno movediço do emprego moderno leva muitas pessoas a procurar ajuda na
reavaliação de suas metas no trabalho e na vida. Por Nancy Dunnel, do "Financial Times"

Nenhum emprego é seguro.
Nenhuma carreira é eterna. Esta
é a lição que muitos americanos
têm interiorizada desde que o
"downsizing" e as demissões co-
meçaram a se acelerar na década
de 1980. No entanto, o sucesso
não é uma meta inatingível para
os que conseguem manter o
equilíbrio nas areias movediças
do ambiente de trabalho.

Um dos teóricos mais previ-
dentes, que criou uma fórmula
para enfrentar e prosperar em
meio ao tumulto econômico, é
Cliff Hakim, consultor de carrei-
ras e autor que vive em Massa-
chusetts. Em 1994 ele publicou
"We are All Self-Employed" (" To-
dos trabalhamos por conta pró-
pria"), obra que agora está atuali-
zando. "Simplesmente dar duro
no emprego não o protegerá de
demissões, aquisições, fusões e
reestruturações", diz.

As organizações, quer empre-
guem 10 ou 100 mil emprega-
dos, não são mais refúgios segu-
ros. A experiência só será útil en-
quanto você estiver beneficiando
uma organização e seus clientes.
Pessoas bem-sucedidas, afirma,
precisam trabalhar em dois em-
pregos: um que emita um con-
tra-cheque e outro em que ge-
renciem suas próprias carreiras.

Empresas que passam por re-
estruturações chamam Hakim
para ajudar seus empregados a
se ajustarem. As pessoas vêm a
ele quando já perderam seus
empregos ou quando estão insa-
tisfeitas no trabalho. Ele os en-
gaja em um processo de intros-
pecção, auto-avaliação, reformu-
lação de suas metas e mudança
pessoal para criar uma "atitude
de autônomo" - trabalhando
para outros ou estabelecendo
um negócio para si mesmos.
"Você começa a se definir em
função do que consta em seu
currículo", diz Kristin Griffin, es-
pecialista em comunicações de
alta tecnologia, que foi demiti-
da. "Nem percebemos o que

acontece no nosso íntimo, mas
Cliff escava tudo aquilo".

Antes mesmo de perder seu em-
prego, ela se sentiu "um pouco de-
primida" e "como um ratinho pe-
dalando em um moinho de roda".
Com a ajuda de tarefas recebidas
de Hakim, ela determinou seus va-
lores e os listou em sua geladeira:
espiritualidade; integridade; re-
putação; reconhecimento; cresci-
mento; mudança e variação; tra-
balho relevante; independência fi-
nanceira e segurança econômica.

Nenhum dos valores de Griffin
estava relacionado com o que este-
ve fazendo na estafante posição
que ocupava durante 50 a 60 horas
semanais. Ela se tornou contato de
publicidade para um agente lite-
rário. "É fabuloso se sentir tão em-
polgada por alguma coisa de no-
vo". Muitos dos que ficam desem-
pregados e incapazes de encontrar
novas posições iniciam os seus
próprios negócios. Eles se tornam
consultores ou free-lances, ou
transformam os seus passatempos
em trabalho. Ao promover uma
atitude autônoma, Hakim gosta-
ria de criar um mundo de traba-
lhadores criativos, imbuídos de
amor-próprio e independentes.

"Depende das pessoas determi-
narem suas trajetórias de carreira",
afirma. Pede-se que elas avaliem as
suas aptidões e centrem as suas
prioridades no trabalho; que inte-
grem uma organização, em vez de
trabalhar para ela; que conversem
com colegas para esclarecer metas
da empresa; que colaborem com
os demais, que ouçam e contri-
buam para atingir essas metas.

Hakim é um proponente do
entrelaçamento de carreira.
"Quando o crescimento das orga-
nizações parecia ilimitado, o sis-
tema assumiu a responsabilidade
pela mobilidade ascendente dos
trabalhadores", explica. "Organi-
zações mais niveladas já não con-
seguem dar suporte a centenas
de pessoas galgando os degraus
das suas carreiras ou motivar tra-
balhadores à moda tradicional".

"O entrelaçamento de carreira é
uma alternativa viável para a mo-
bilidade e para a produtividade
no trabalho, pois sua estrutura su-
porta diferentes trajetórias—cada
uma envolvendo escolhas de car-
reiras baseadas em aptidões, valo-
res, interesses, competição, neces-
sidades do local de trabalho e dos
clientes e iniciativa de grupo".

O entrelaçamento de carreira
exige aprendizado constante, tra-
balho de equipe e foco. "Eles nos
fazem lavagem cerebral para
competirmos com os demais por
remuneração mais alta, mais pres-
tígio, maior visibilidade e menos
cargos a caminho do topo. A com-
petição em si pode distrair a nossa
atenção dos nossos empregos".

Peter Southwick alcançou um
alto posto, que não lhe trouxe,

Pessoas bem-sucedidas
precisam trabalhar em
dois empregos: um que
emita contra-cheque e
outro em que gerenciem
suas próprias carreiras

porém, nenhuma satisfação. De-
pois de atuar como um fotógrafo
jornalístico premiado da Associa-
ted Press com extensas viagens ao
redor do mundo, ele se fixou com
sua família e se tornou diretor do
departamento de fotografia do
Boston Globe. No entanto, assim
ele havia se transformado em um
administrador, sem tempo para a
fotografia. Frustrado, saiu e en-
trou em uma empresa que criava
arquivos fotográficos na internet.
Logo em seguida, foi demitido.

"Foi a primeira vez em minha
vida que fiquei sem emprego e
sem um contra-cheque. Não sou
o tipo de pessoa que aprecia a in-
certeza", explica. Ele foi pedir
aconselhamento com Hakim e
percebeu que precisava voltar à
fotografia que adorava praticar.

Ele mantinha um negócio à parte
- fotografia de eventos — que
trouxe o fotojornalismo de alta
qualidade aos casamentos e bar-
mitzvas, e decidiu que poderia
ter um bom nível de vida se o am-
pliasse. Em três meses o empre-
endimento decolou e surgiu
mais uma oportunidade. Agora
ele dirige o programa de foto-
jornalismo na Universidade Bos-
ton, um cargo que adora.

Carol Egan "enfrentou o dra-
gão", segundo a definição de Ha-
kim. Trata-se do medo de mu-
dança, que mantém tantas pes-
soas em postos de trabalho não
gratificantes. Egan conseguiu
cursar a faculdade e obter seu
mestrado, ao mesmo tempo em
que criava o seu filho sozinha.

Ela finalmente atingiu a sua
meta: lecionar história e sociolo-
gia para alunos do colegial. E es-
tava desconsolada. "Eu amava os
alunos e o ensino", disse. "Mas é
uma profissão alienante. Não in-
teragimos com nossos pares".
Além disso, o trabalho era mal
remunerado.

As "vozes externas do mundo"
a perseguiram quando pensou
em sair. Elas diziam: "O que há
com você? Quem é você para fi-
car pulando de um emprego a
outro?" Depois de ter começado
a trabalhar com Hakim, ela re-
nunciou a seu cargo de professo-
ra. Ela ganha seu sustento traba-
lhando como garçonete, espe-
rando encontrar uma posição
em que possa se dar bem com su-
cesso — "tenho contas reais a pa-
gar e metas para a aposentado-
ria". Ela está enviando currículos,
acionando sua rede de contatos e
"mantendo-se aberta às oportu-
nidades existentes".

"O medo de mudança reprime o
nosso potencial, as contribuições
que poderíamos dar e nossa capa-
cidade de experimentar as maravi-
lhas da vida", disse Hakim. Egan
apostou o seu futuro baseada na
probabilidade de ele estar certo.
(Tradução de Robert Bánvõlgyi)


