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Mapa de Sobrevivência em Tempos de Crise
Neste começo de 2013 o mar realmente não está para peixe. Crise internacional, todos
esperando para ver, o mercado está de mau humor. Reflexo natural, pouca oferta de posições
formais disponíveis no mercado de trabalho. A ordem é manter se em seu emprego. O que
percebe se é que as empresas ainda não estão demitindo mas também não estão contratando.
Assim, não se arisque em aventuras neste momento, garanta o que você já tem. Em tempos de
vagas magras os gestores optam por quem traz mais resultado, por quem contribui mais com a
equipe, com o clima, com o atingimento de metas. Pensando assim, se você quer manter se
neste emprego: faça um trabalho maravilhoso.
Se, por acaso, esta crise lhe surpreendeu desmotivado, seriamente pensando em outro espaço
organizacional, outra cultura, enfim outra empresa, trabalhe esta questão como um problema
a ser descascado e resolvido. Converse com seu gerente. Discuta suas metas e os meios para
alcança-la. Peça feed back de seu trabalho e dê a ele o mesmo sobre a empresa. Em um
extremo, averigue com cuidado se existem vagas em outros departamentos que venham ao
encontro de sua expertice. Lembre se: a ordem é manutenção e não transformação.
Aproveite para agregar valor a seu curriculum. Faça um MBA, um curso técnico, aprenda uma
língua, um novo software enfim aprimore suas competências para que você tenha mais ainda
o que oferecer. Desenvolva uma atitude empreendedora em relação a seu trabalho, procure
novos desafios, seja disponível para a empresa, seus colegas, seu gestor.
No mais, torcer para que tudo dê certo e que voltemos a ter a mesma euforia vista em 2011:
muitas vagas e oportunidades em todos os segmentos e e várias regiões do Pará.
Nara d´Oliveira

