
Com a crise, emprego exige dose de paciência 
Márcio Miranda   
  
Obter sucesso na carreira e ter boa remuneração são objetivos almejados por todos os 
profissionais. Para atingir essas metas, é necessário se empenhar na busca pelo 
crescimento profissional e desenvolver uma série de ações para investir na carreira.  
 
Com empresas em dificuldades financeiras e a crise do emprego, a competitividade no 
mercado de trabalho também se torna maior. Segundo a pesquisa mensal de emprego 
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) realizada em seis regiões 
metropolitanas — Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 
Alegre — encerrou-se o primeiro semestre de 2005 com queda na desocupação, foi o 
que se apurou com os dados da Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, em junho de 
2005, para o total das seis regiões pesquisadas. A taxa foi estimada em 9,4% em 
junho, ante 10,2% em maio. Na comparação com junho do ano passado, quando a 
taxa ficou em 11,7%, a redução foi de 2,3 ponto percentual.  
 
Destaca-se que, entre os desempregados, segundo pesquisa realizada pela Towsend 
Assessoria em RH no período de junho-julho/2005, de acordo com a faixa etária, 
45,4% tinham entre 25 e 49 anos, e 6,7%, 50 anos ou mais. Dentre eles, 19,2% 
estavam em busca de seu primeiro trabalho e 25,9% eram os principais responsáveis 
pela família.  
 
As mulheres continuam sendo a maioria dos que buscam uma oportunidade no 
mercado de trabalho, segundo dados da pesquisa realizada pela Towsend no período 
de junho-julho/2005: elas representavam 51,3% em junho de 2002, 4,4% em junho 
de 2003, 56,1% em junho de 2004 e, em junho de 2005, atingiram participação de 
57,1%. Mesmo em momentos de instabilidade de trabalho, o empregado não pode 
deixar de lado o planejamento de sua carreira e os aprimoramentos que cada profissão 
exige.  
 
Para Márcio Miranda, presidente da Towsend Assessoria em RH, em tempos de crise, o 
profissional deve se preocupar principalmente em manter-se no emprego e no 
mercado de trabalho, bem como, não esperar por resultados imediatos de ascensão, 
sem esquecer os cursos de especializações que podem aumentar suas chances no 
mercado. “Porém, isso não pode se tornar uma razão para que a pessoa fique 
desmotivada e deixe de investir na profissão. É necessário traçar um plano de carreira 
abrangente, que não pode se limitar ao dia-a-dia. É importante ter objetivos e metas 
para o futuro”, afirma.  
 
Dentro desse planejamento, é fundamental produzir resultados, eliminar atividades 
improdutivas, ter criatividade, visão organizacional, ser flexível em relação aos 
horários e se adaptar à cultura da empresa para também somar pontos para o 
desenvolvimento e ascensão profissionais. Ter iniciativa, boas idéias e projetos que 
possam ser utilizados também são fatores valorizados pelas empresas. “Além disso, 
não basta ser apenas um bom profissional. Também é preciso ter liderança, motivação 
e estabilidade emocional. Quem possui autocontrole passa pela crise de forma mais 
madura”.  
 
Exercitar o bom relacionamento interpessoal, para criar um ambiente agradável de 
trabalho, possuir interação com equipe com o objetivo de trazer mais resultados 
positivos e buscar sugestões para, o próprio crescimento profissional também são 
aspectos levados em conta pelas companhias. De acordo com Márcio Miranda, o 



profissional nunca deve se contentar com a realidade, esperar que as coisas 
aconteçam e nem se limitar a fazer somente aquilo para o qual foi contratado. “Para 
investir na carreira, principalmente em época de crise e desemprego, é necessário 
vestir a camisa da empresa, procurar conhecer suas necessidades e pontos fracos para 
propor soluções. É importante demonstrar para a companhia que ela pode contar com 
você em um momento difícil”, afirma. 
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