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INTRODUÇÃO

Introdução

Se pararmos para refletir sobre o mercado de trabalho,
veremos que, tanto em âmbito nacional quanto internacional,
ele é constantemente influenciado pelas transformações
tecnológicas, políticas e econômicas que acontecem na
sociedade. E é analisando o cenário global que podemos
entender as demandas desse mercado.
Estamos falando aqui dos profissionais mais valorizados,
da importância das relações interpessoais, da liderança e
do aperfeiçoamento de conhecimentos.
Então, se você deseja compreender essas tendências para
se tornar um profissional mais completo e alavancar sua
carreira, acompanhe nossas considerações sobre o assunto.
Boa leitura!
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A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO

A demanda do mercado de trabalho brasileiro

Qual é o perfil do mercado de trabalho brasileiro? Qual é
a mentalidade que norteia as contratações e promoções?
Qual é a postura que destaca um colaborador?
Para começar, entenda que o ambiente de trabalho vem
se transformando em âmbito global, e que o Brasil não
está fora desse panorama.
As tendências que debateremos a seguir já são realidade
em algumas empresas, especialmente em startups e em
empresas do setor de tecnologia. Espera-se, entretanto,
que o mercado empresarial como um todo comece a
incorporar tais mudanças em um futuro próximo.
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A demanda do mercado de trabalho brasileiro

Mas que mudanças são essas? Bem, vamos começar pela maneira com que as empresas enxergam seus colaboradores
e o que esperam deles.
O papel do colaborador será o de parceiro e não somente o de funcionário, devendo ele atuar conjuntamente com seus
líderes no alcance dos objetivos empresariais. É esperado que ele tenha uma visão ampla do negócio e compreenda
sua responsabilidade, fazendo a autogestão de sua produção e planejamento de melhorias.
O ambiente de trabalho fica cada vez mais autônomo, e a proatividade e a capacidade de se adaptar são requisitos
mínimos aos candidatos a vagas e promoções. Aquela postura acomodada de esperar as demandas baterem à porta
tende a desaparecer completamente, pois a competitividade por cargos já é elevada.

SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE VALOR
Outra questão importante é a sustentabilidade. É imperativo que as organizações produzam mais, com menos recursos,
e que ajam com ética e transparência para combater o desperdício e preservar os recursos naturais, respeitando o meio
ambiente em todas as fases do processo produtivo.
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A demanda do mercado de trabalho brasileiro

Todo colaborador, portanto, deve ser um agente de mudança, gerando valor para si mesmo e para a empresa. Dentro
de uma hierarquia mais horizontal, ele deve tomar a responsabilidade por suas iniciativas, buscar informar-se e ser
vigilante para garantir que os processos internos fluam de maneira sustentável e eficiente.

O colaborador deve ser capaz de gerar resultados quantificáveis e com qualidade, e não ficar apenas na
teoria, ou acomodado com a quantidade de títulos que seu currículo apresenta. Em outras palavras, é
preciso empregar esses conhecimentos teóricos na execução das atividades e superação dos desafios.

O que acontece é que o ambiente empresarial é complexo, então o profissional que consegue se destacar em meio à
concorrência é aquele que aplica seus conhecimentos de forma interdisciplinar para resolver entraves.
É preciso criar uma experiência de trabalho que impacte de forma positiva o currículo e a empresa.
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A demanda do mercado de trabalho brasileiro

ATUALIZAÇÃO CONSTANTE
Outro requisito para quem quer acompanhar o ritmo das transformações sociais
e tecnológicas é se manter atualizado. Mas como? Investindo em cursos, pósgraduações, aulas on-line, E-books, enfim, estando sempre aberto a novas
perspectivas e buscando a renovação do conhecimento.
Com a evolução da tecnologia, é comum que práticas e saberes tornem-se
irrelevantes e precisem ser reciclados. Pense em quantos costumes e preferências
você manteve inalterados desde a infância, ou desde a adolescência. Poucos,
certo? Isso porque a própria maneira como vivemos se transformou, e o
conhecimento não poderia ser diferente.
Os desafios enfrentados pelas empresas hoje estão totalmente alinhados a
questões do século 21. É por isso que o mercado de trabalho busca indivíduos
que saibam analisar a situação presente e projetar possíveis cenários futuros.
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A CARREIRA EM W COMO FOCO

A carreira em W como foco

A carreira em W é uma alternativa ao impasse de
promover e transformar ótimos colaboradores
técnicos em gestores. Há pouco tempo, essa bifurcação
de caminhos — o técnico e o gerencial — era inevitável.
Estamos nos referindo à chamada carreira em Y, ainda
bastante forte na maioria dos ambientes de trabalho,
modalidade que representa o caminho mais tradicional
feito por um colaborador dentro de uma empresa.
Um exemplo: você é contratado como designer pleno,
depois é promovido a sênior e, na próxima promoção,
vira gestor. Mas e se você não quiser se tornar um gestor?
E se não se sentir confortável com as novas funções ou preferir continuar no operacional? Nesse caso, as opções são:
continuar estagnado em seu cargo sênior ou mudar de empresa.
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A carreira em W como foco

Consegue perceber o problema? Alguns indivíduos não funcionam de acordo com essa lógica.
São indivíduos que possuem um conhecimento aprofundado de sua atuação e que preferem “botar a mão na massa”
em vez de coordenar uma equipe. Ou então até estão dispostos a se tornarem líderes, mas querem continuar exercendo
as funções técnicas de seu cargo anterior.
Com a carreira em W, é possível unir as duas vertentes. Esses colaboradores com competências técnicas sólidas
podem continuar exercendo as atividades de seu cargo paralelamente ao trabalho de gestão. As organizações ficam
cada vez mais flexíveis e essa trajetória não linear é um dos resultados desse movimento.
Uma carreira com ascensão em W demanda uma junção de habilidades administrativas com conhecimento técnico.
Essa possibilidade, é claro, também significa maior reconhecimento e salários mais vultosos.
Entretanto, tenha em mente que nem tudo são flores. Os desafios da carreira em W existem e são enfrentados diariamente
pelas empresas que decidem implantá-la em seu organograma de cargos. Trata-se de um sistema complexo que não
se adequa a todas as empresas e nem a todas as pessoas.
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A carreira em W como foco

É possível dizer que algumas organizações a aplicam apenas
parcialmente, pois a opção não fica disponível a todos os
colaboradores, e sim reservada a alguns departamentos.
São os responsáveis pela estrutura organizacional, o alto
escalão, que precisam analisar o cenário interno a fim de
identificar o sistema mais adequado às suas demandas e
expectativas.
Em geral, a carreira em W tende a ser aplicada em empresas
de engenharia e tecnologia, mas outros setores, como o
hospitalar, por exemplo, também começam a incorporá-la.
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A IMPORTÂNCIA DAS HABILIDADES DE LIDERANÇA
E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

A importância das habilidades de liderança e relacionamento interpessoal

Um aspecto essencial para a saúde interna de uma empresa é o conjunto de habilidades de liderança que seus gestores
e coordenadores possuem, bem como o relacionamento interpessoal entre seus colaboradores. No ambiente de
trabalho, encontramos pessoas com bagagens de vida diversas e opiniões que, muitas vezes, contrastam com a nossa.

É preciso desenvolver inteligência emocional para saber lidar com essa diversidade e conviver de maneira
harmoniosa e, acima de tudo, respeitosa. Para um líder de equipe, entretanto, é necessário ir além.

O trabalho em equipe, por exemplo, é imensamente facilitado pela atuação dessa figura central. O líder entende que
deve haver uma distribuição de responsabilidades para que um projeto seja executado, e valoriza a contribuição de cada
um dos membros do time.
Organizações que identificam ou desenvolvem líderes se beneficiam, pois suas equipes serão bem coordenadas, os
conflitos virarão momentos de aprendizado e os colaboradores produzirão com maior entusiasmo. Mas quais são as
características de um líder? Qual é o papel da liderança? Como ela influencia no ambiente de trabalho?
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A importância das habilidades de liderança e relacionamento interpessoal

Para começar, entenda que ninguém nasce líder. Alguns

Nem todo líder é um chefe e nem todo chefe é um líder!

profissionais, entretanto, por conta de sua história de

Para que alguém seja considerado um líder, essa pessoa

vida, possuem características que os tornam mais aptos

precisa apresentar algumas características específicas.

a liderar.

Confira quais são elas!
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A importância das habilidades de liderança e relacionamento interpessoal

A SABEDORIA E A CAPACIDADE DE
DAR E ACEITAR FEEDBACKS
Esta é uma característica muito valorizada no mercado
de trabalho atual: saber ouvir e absorver sugestões
construtivas e saber comunicar feedbacks de forma
assertiva e respeitosa. Um líder conhece a importância
da avaliação para o crescimento pessoal e profissional
de cada um e garante que sua equipe enxergue esse ritual
como uma oportunidade de aprimoramento.
É importante saber reconhecer o potencial do grupo,
mas também dos indivíduos, auxiliando-os a lapidar
suas habilidades e competências. Um verdadeiro líder
desenvolve outros líderes e comemora o sucesso e as
conquistas de sua equipe.
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A importância das habilidades de liderança e relacionamento interpessoal

A CAPACIDADE DE PERSONIFICAR
A EMPRESA EM SEU MELHOR
Como mencionamos, um líder é a personificação da
empresa perante os colaboradores, ao mesmo tempo em
que representa os interesses desses últimos perante o
alto escalão.
Ele deve reunir em si os melhores atributos da organização,
como a flexibilidade e a adaptabilidade, por exemplo, e ter
uma visão holística dos objetivos organizacionais, garantindo
que seu grupo atue de forma alinhada com esses parâmetros.
Ele leva a cultura organizacional, a missão e os valores aos colaboradores, e cuida para que eles se adaptem a ela.
É o líder, portanto, que provoca o alinhamento entre a empresa e sua força produtiva. Sem essa figura central, haveria
constantes desencontros de execução e perspectiva.
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A importância das habilidades de liderança e relacionamento interpessoal

A CAPACIDADE DE SE COMUNICAR
E DE FOCAR EM SOLUÇÕES
Atributo indispensável em um líder, que precisa ser, acima
de tudo, um bom comunicador. É a comunicação que
garante o bom funcionamento de um ambiente, a despeito
de sua complexidade e diversidade.
Ter a mente focada em soluções e não em problemas é
também uma característica forte em um líder.
Entraves existem e todos precisam lidar com eles, o que
muda é a certeza de que é possível achar uma solução, não
importa o tamanho do problema. Conseguir transmitir essa
postura para os colaboradores é a chave para nutrir um
time que entrega resultados e não somente reclamações.
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CONCLUSÃO

Conclusão

Chegamos ao final deste E-book, que buscou esclarecer quais são as principais tendências e demandas do mercado de
trabalho brasileiro. Ao longo dos tópicos abordados, você teve a oportunidade de compreender o que as organizações
esperam de seus colaboradores e como os profissionais devem lidar com o fator “empregabilidade”.
Uma das tendências abordadas foram os benefícios (e
desafios) da carreira em W. Por fim, vimos as principais
características de um líder e a importância de ele possuir
habilidades comunicativas, de percepção, de compreensão e
de intermediação entre interesses, por vezes, contrastantes.
É preciso ter em mente que os profissionais trabalham de
forma cada vez mais autônoma dentro das empresas, devendo
estar preparados para lidar com essa responsabilidade. É
essencial aprimorar habilidades interpessoais, aperfeiçoar
e atualizar conhecimentos e manter o foco na elaboração
de soluções para os entraves cotidianos.

21

SOBRE SUA EMPRESA

Com mais de 40 anos de experiência em soluções educacionais, a Fundação Dom Cabral
tem como propósito promover o desenvolvimento sustentável da sociedade por meio de
uma educação executiva de excelência, voltada para as necessidades mais urgentes de
gestores e líderes organizacionais.
Prezamos pelas melhores práticas de ensino em educação executiva, oferecendo aos
nossos alunos qualidade, inovação e autonomia para escolherem o melhor caminho de
aprendizagem. Saiba mais!

