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na carreira
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Como a pandemia afetou o plano 
de carreira dos brasileiros

A pandemia causada pelo Coronavírus afetou diretamente a vida de
todas as pessoas, seja no âmbito pessoal, profissional ou em ambos.

Segundo uma pesquisa realizada pela Mindsight, empresa especializada
em ciências de dados para RH, 85% dos brasileiros afirmam que a
pandemia afetou os planos de carreira deles. Entre as pessoas
entrevistadas nesse levantamento, 73% acreditam que a sua carreira
está estagnada.

Além disso, de acordo com um levantamento feito pela Kaspersky, 53%
dos brasileiros ficaram com vontade de mudar de emprego depois do
início da pandemia.

No entanto, nem todos os setores da economia foram afetados de
forma negativa por causa da economia. O comércio eletrônico, por
exemplo, cresceu 73,88% em 2020, segundo um estudo feito pela E-
commerce Brasil.

Outro setor que apresentou bons números em 2020 foi o agronegócio,
que teve uma expansão recorde de 24,31%, de acordo com os dados da
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Além disso, a área de tecnologia também teve um bom desempenho
nesse período. Segundo o GeekHunter, empresa especializada em
recrutar profissionais de TI, em 2020 o número de vagas para
profissionais do setor de tecnologia aumentou 310% em relação ao ano
anterior.

Dessa forma, é possível observar que nem todas as áreas da economia
sofreram perdas por causa da pandemia. Isso também mostra que
esses setores são mais resilientes a crises. Sendo assim, quem está em
busca de uma recolocação no mercado de trabalho, ou está planejando
uma transição de carreira, deve analisar essas áreas com cuidado.

Pós-pandemia e o Mercado de Trabalho | 3



Como manter o emprego

Conseguir um emprego é um
motivo de muita alegria e alívio.
No entanto, isso não significa que
você pode parar de se esforçar e
relaxar, muito pelo contrário, você
precisa provar o seu valor para
empresa, para que você possa
continuar avançando na carreira.
Além de não ser demitido em
momentos de crise, como a que
vivemos em decorrência da
Covid-19.

Não se acomode no trabalho

Segundo a especialista em
carreira Fernanda Schröder, o
funcionário não pode se
acomodar e que ele precisa
sempre tentar entregar além do
que é esperado dele. Outro ponto
importante é que o empregado
precisa ser proativo e buscar
soluções sempre que surgir um
novo problema, ao invés de
procurar seu gestor logo que a
situação adversa surge.

Além disso, Fernanda também
afirma que o profissional deve
buscar se capacitar
constantemente. Por isso,
sempre que puder faça cursos,
participe de palestras e
workshops e leia livros.

De acordo com José Roberto
Marques, todos os profissionais,
estejam eles empregados ou não,
precisam aprimorar suas
habilidades constantemente para
se manterem relevantes no
mercado de trabalho.

Marques ainda afirma que quem
já possui um emprego e quer
mantê-lo precisa saber
exatamente o que deseja para
sua carreira, para que possa
elaborar um plano claro e, dessa
forma, saber o que precisa fazer
para atingir os seus objetivos.

Saiba ser flexível

Além disso, Marques ainda diz
que os profissionais precisam ser
flexíveis: “se te pedirem para
realizar algo no trabalho que fuja
um pouco da sua área de
interesse, se permita
experimentar. Essa flexibilidade é
muito importante nos dias de
hoje e é vista como boa vontade
e interesse, qualidades bastante
valorizadas pelas companhias.”

Esteja sempre atualizado

Segundo Al Stewart, especialista
em carreira, é que é preciso se
antecipar às tendências do
mercado. "Mesmo sem uma bola
de cristal para prever o futuro,
você deve estar atento ao que
está por vir", afirma Stewart.

Ainda de acordo com José
Roberto Marques os profissionais
que já tem um emprego e querem
continuar naquela empresa,
precisam prestar atenção ao
seguintes pontos:
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Saber o que a empresa espera 
de você;

Ter um bom networking;

Buscar aprender habilidades 
relevantes para o seu trabalho;

Dar sempre o seu melhor em 
qualquer tarefa.



Não é possível aprender nenhuma dessas habilidades em um curso ou
lendo um livro. Segundo a Fundação Instituto de Administração (FIA),
para desenvolvê-las: “É preciso estar atento às próprias características,
dedicado ao autoconhecimento, à melhoria contínua e à reflexão sobre
as suas próprias atitudes”.

Além disso, outra forma de desenvolver essas soft skills é se expondo a
situações em que elas são necessárias para que você tenha um bom
desempenho. Por exemplo: comece a pensar em novas soluções para
os problemas do seu dia a dia para desenvolver a sua criatividade.

Para desenvolver a habilidade de comunicação, comece a se expor a
situações em que você precise falar em público.

Já se você quer se tornar mais empático, você pode criar o hábito de ler
livros de ficção. Segundo o especialista em Inteligência Emocional,
Daniel Goleman: “livros podem nos ajudar a lidar melhor com transições
e conflitos em nossas vidas. Além de nos ajudar a enxergar melhor a
maneira como compartilhamos nossa humanidade, o que é útil para que
nos coloquemos no lugar dos outros”

Ainda de acordo com a FIA, caso você considere necessário, também
pode valer a pena investir em um treinamento com um coach para
desenvolver as soft skills.

Soft Skills necessárias e como desenvolvê-las

Já falamos um pouco sobre a soft skills mais valorizadas pelo mercado
de trabalho, só para recapitular, são as seguintes habilidades:
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Principais 
Soft 
Skills

Comunicação

Liderança

EmpatiaCriatividade

Resiliência



Quais conhecimentos e habilidades serão necessárias para o
futuro da sua profissão

Atualmente, há centenas de profissões, no entanto, muitas outras já
foram descartadas e muitas áreas de atuação comuns hoje em dia
provavelmente também ficarão obsoletas daqui a alguns anos. Além
disso, segundo Stephanie L., da University of the Witwatersrand, é muito
provável que em 2030 você esteja trabalhando em uma função que
ainda não existe hoje.

De acordo com Amanda McIntyre, consultora da PWC, o mercado de
trabalho está mudando constantemente e, por isso, todo profissional
precisa ficar atento às habilidades e competências mais desejadas pelo
mercado.

A consultora ainda afirma que: “Como qualquer pessoa, eu vou ter que
enfrentar um futuro profissional no qual a natureza do trabalho vai
mudar significativamente. Por isso, é importante entender as
habilidades chave que os empregadores, tanto do setor público como
do privado, vão requisitar no futuro. Se nós quisermos ser bem
sucedidos no futuro, nós vamos precisar nos equipar com habilidades
que serão valiosas”

Em relação às profissões ligadas à indústria e aos serviços, a tendência
é que a tecnologia vai afetar profundamente a maneira como as
pessoas trabalham. Sendo assim, é importante que os profissionais
fiquem atentos às inovações relacionadas à sua área e procurem
entender como elas funcionam.

Os conhecimentos técnicos acerca da sua profissão ainda serão a
principal base para a construção de uma carreira sólida e bem sucedida.
Por isso, não negligencie a sua formação e procure sempre novos
conhecimentos na sua área.

Além disso, segundo Bernard Marr, empresário e consultor, quem quer
ter uma carreira bem sucedida no futuro, independente da profissão,
precisa desenvolver as seguintes habilidades:
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Quais conhecimentos e habilidades serão necessárias para o
futuro da sua profissão
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Criatividade
Essa característica não serve apenas para criar trabalhos artísticos, ela também é útil para 
descobrir novas soluções para os problemas que surgem no dia a dia;

Inteligência Emocional
Essa habilidade está relacionada a capacidade da pessoa entender e expressar as suas 
próprias emoções, assim como a aptidão para reconhecer o que o outro está sentindo;

Pensamento Analítico
Uma pessoa com essa característica consegue analisar de maneira eficaz diferentes 
informações e oferecer melhores soluções e interpretações para os seus colegas e 
superiores hierárquicos;

Capacidade de aprender
Com o mundo mudando rapidamente, é preciso estar sempre aberto a adquirir novos 
conhecimentos e a desenvolver novas habilidades, para continuar relevante para o 
mercado de trabalho;

Capacidade de julgamento e de tomada de decisão
Com a evolução tecnológica, o volume de informações geradas vai ser muito maior, o que 
significa que haverá uma maior quantidade de dados a serem analisados. Por isso, o 
mercado vai privilegiar aqueles que conseguem interpretar e julgar esses dados 
criticamente para tomar uma decisão;

Comunicação
A capacidade de se comunicar bem, com o tom de voz certo e usando uma linguagem 
corporal adequada, será essencial para o futuro de qualquer profissional;

Liderança
Saber conduzir as pessoas e ajudá-las a trabalharem juntas e a explorarem da melhor 
forma todo o seu potencial já é uma habilidade muito desejada pelas empresas, e isso só 
vai aumentar no futuro;

Inteligência cultural e diversidade
A habilidade de entender e de se adaptar ao jeito de ser dos outros vai ser muito 
demandada pelas organizações nos próximos anos;

Conhecimento tecnológico
A tecnologia tem avançado rapidamente e já está presente em quase todos os setores da 
economia. Isso significa que todas as pessoas vão precisar entender pelo menos o básico 
de tecnologia;

Flexibilidade
Com tantas mudanças que ocorrem, e que vão continuar ocorrendo no mercado de 
trabalho nos próximos anos, o profissional vai precisar estar disposto a mudar e a se 
adaptar a novas situações. 



A importância de entender as necessidades da empresa
Para conseguir se destacar na sua empresa e continuar evoluindo
profissionalmente, é preciso entender como o seu local de trabalho
funciona, qual é a missão e os valores da sua empresa e quais são os
objetivos dela em curto, médio e longo prazo.

Segundo Renata Filippi, consultora de carreira da Mariaca, uma das
primeiras coisas que o profissional deve fazer quando começa a
trabalhar em uma nova empresa é entender como é a cultura
organizacional daquele lugar.

Além disso, a consultora ainda afirma que o profissional não deve ficar
com vergonha de fazer perguntas, afinal, ele precisa conhecer bem o
ambiente no qual ele está entrando. Renata ainda alerta que o
profissional precisa coletar todas as informações possível sobre aquela
empresa, por exemplo:

• Em qual setor da economia ela está inserida?

• O que e para quem ela comercializa?

• Ela possui filiais? Se sim, onde ficam essas filiais?

• Quantos funcionários a empresa tem?

• Qual é a história dessa organização?

Além disso, de acordo com Jerônimo Mendes, administrador e coach, o
novo funcionário precisa entender se a empresa na qual ele trabalha
estimula os seus colaboradores a buscarem soluções inovadoras e a
tomarem riscos.

Como ajudar a empresa e se destacar

Entender como a empresa que você trabalha funciona é importante, já
que só assim você vai conseguir propor soluções eficazes e que
realmente vão ter chances de serem aceitas pelos seus superiores.

Segundo José Roberto Marques, uma das formas de ajudar a empresa
na qual você trabalha é observando as lacunas que ela possui e
analisando quais soluções poderiam ajudar a resolver os problemas da
empresa e, dessa forma, aumentar a produtividade e melhorar os
negócios.

Outra forma de ajudar a empresa é conversando com os seus colegas,
sejam eles da sua área ou não, e, sempre que possível, ajudando-os a
resolver algum problema.

Ainda de acordo com Marques, quem quer ser bem sucedido dentro da
empresa em que trabalha precisa ser proativo e sempre buscar novas
soluções para os problemas da organização. O coach ainda afirma que:
“É preciso ser um funcionário empreendedor em seu ambiente de
trabalho, ou seja, aguçar sua visão e estar atento aos pontos que
podem e precisam ser melhorados em sua empresa e colaborar para
isso.”
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A importância de sempre 
estar estudando

“O capital intelectual – soma da inteligência, habilidade e 
conhecimentos humanos – hoje, vale mais do que o capital 

financeiro. Isso porque a tecnologia desvaloriza rapidamente 
bens e serviços.”

O profissional que quer ser bem sucedido precisa buscar novos
conhecimentos constantemente.

Segundo a analista de recursos humanos Elaine Lacerda: “Acompanhar
as mudanças do mercado na sua área de atuação é compromisso do
profissional que deseja agregar conhecimento e manter-se
competitivo.”

Sendo assim, não é possível se contentar apenas com os
conhecimentos adquiridos na universidade. É preciso buscar aprender
sempre.

De acordo com o empreendedor Michael Simmons, investir em
conhecimento é a melhor coisa que um profissional pode fazer pela sua
carreira. Ele ainda completa:
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Além disso, como falamos anteriormente, o mercado de trabalho está
mudando de maneira muito rápida, tanto que, por volta de 2030, você
provavelmente estará exercendo uma função que ainda não foi criada.
Por isso, é muito importante investir em novos aprendizados e estar
aberto a novidades, para conseguir continuar relevante para as
empresas.

Segundo José Roberto Marques, quem quer adquirir novos
conhecimentos precisa seguir os seguintes passos:

• Praticar os conhecimentos que você já possui;

• Questionar as informações e dados que chegam até você;

• Criar o hábito de leitura;

• Escrever seus novos conhecimentos;

• Ensinar aquilo que você já aprendeu;

• Observar o mundo à sua volta.

A gestora Márcia Nana também acredita que todo o profissional precisa
buscar novos conhecimentos. Segundo ela, “com tantas
transformações que ocorrem em todas as áreas, fruto de pesquisas e
estudos, é impossível manter-se estático em sua profissão, ignorando
os avanços e utilizando apenas os conteúdos acadêmicos adquiridos
na universidade”.



Dessa forma, comece a dedicar algumas horas do seu dia ou da sua
semana só para estudar assuntos relacionados à sua profissão e ao
mercado de trabalho. No começo pode parecer difícil, mas com o tempo
você vai conseguir incorporar esse novo hábito na sua rotina.

Dicas para ser reconhecido no trabalho

O reconhecimento profissional é muito importante para manter o
trabalhador motivado e feliz no trabalho. Segundo os especialistas do
site Vagas, empresa especializada em recrutamento e seleção, “receber
reconhecimento profissional é importante porque faz com que você se
sinta realizado e tenha ainda mais vontade de ser produtivo e eficiente
no seu trabalho.”

Entretanto, não é fácil receber o reconhecimento profissional. Porém, é
possível alcançar esse reconhecimento, desde que o profissional tome
algumas atitudes para melhorar o seu desempenho, como:
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• Se esforçar;

• Estar sempre em busca de mais conhecimento;

• Investir no networking;

• Manter o seu chefe sempre informado das suas ações;

• Buscar novas soluções.
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Além disso, quem quer ser reconhecido também precisa mostrar seus
resultados, então, quando for possível, conte para os seus superiores
hierárquicos e colegas as metas que você atingiu, os projetos que você
realizou e as soluções que você trouxe para a empresa.

Outra forma de fazer isso é expondo as suas conquistas no LinkedIn,
dessa forma, além de mostrar para as pessoas da empresa em que
você trabalha quais foram os seus sucessos, você também estará
apresentando para as outras organizações o seu valor profissional.

De acordo com Silvia Ribeiro, psicóloga e especialista em recrutamento
e seleção, quem está em busca de reconhecimento profissional
também precisa aprender a se valorizar:

“Não há como ser valorizado se você não percebe o real valor 
que possui. É importante saber reconhecer sua capacidade 
como profissional, ter orgulho do trabalho que você faz e 

incentivar seu próprio crescimento profissional na área que você 
atua.”

Além disso, Ribeiro ainda afirma que se o profissional quer obter
reconhecimento na empresa em que trabalha, ele deve evitar os
seguintes comportamentos:

• Ser prepotente;

• Não saber ouvir críticas;

• Não ser proativo;

• Não ajudar os colegas; 

• Se submeter a situações humilhantes para ser reconhecido.



A importância de saber dizer 
não

Falar ‘não’ pode ser muito difícil, sobretudo no ambiente de trabalho. No
entanto, muitas vezes é necessário dizer essa palavra.

A maioria dos profissionais quer ser reconhecida no ambiente de
trabalho, receber uma promoção ou alcançar um determinado cargo.
Por isso, muitas pessoas acreditam que precisam falar sim para tudo o
que é proposto. Contudo, esse comportamento pode gerar muito
estresse e sobrecarga de trabalho.

No entanto, segundo Elisângela Dias, o profissional só deve dizer ‘não’
quando for realmente necessário. Dias ainda completa: “Se (o
profissional) disser constantemente ‘não’ no trabalho, não será bem-
visto pelo chefe e pelos colegas. Mas se disser sempre ‘sim’, também
colocará o seu trabalho em risco, assim como a sua palavra, podendo
não ser levado a sério no trabalho.”

Dessa forma, o profissional precisa avaliar bem seu tempo, projeto,
funções na empresa e objetivos de carreira antes de aceitar ou recusar
participar em alguma atividade.

Como dizer “não” do jeito certo

Quando você receber uma proposta do seu chefe ou de algum colega de
trabalho e precisar dizer ‘não’, siga as seguintes dicas:

Saiba exatamente quais são os motivos que levaram você a tomar
essa decisão, principalmente se precisar explicá-la para algum
superior hierárquico;

Pense na melhor forma de entregar a mensagem, buscando sempre
ser educado e cordial nessa tratativa e, dependendo do caso,
agradecendo a oportunidade que você recusou;

Esteja pronto para ouvir a resposta do seu interlocutor.

Além disso, de acordo com Elisângela Dias, se você precisar dizer ‘não’
para o seu chefe, explique para ele como os trabalhos que você está
realizando naquele momento poderiam ser prejudicados caso você
aceitasse o novo projeto. Você também pode sugerir outro colega para
assumir a função que você recusou. Dessa forma, mesmo não
aceitando o pedido do seu gestor, você vai ajudá-lo a resolver a
situação.
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Manter a produtividade em tempos de crise não é uma tarefa fácil. Até
mesmo porque a saúde mental das pessoas fica muito abalada nesses
períodos. Durante a pandemia causada pela Covid-19, por exemplo, o
número de casos de crise de ansiedade mais do que dobrou somente
nos meses de março e abril de 2020, de acordo com um estudo feito
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Além disso, como muitas empresas mandaram seus funcionários
trabalharem em casa, isso mudou a rotina dos colaboradores, que
precisaram se habituar a trabalhar em um local diferente.

No entanto, segundo a psicóloga Thaiana Brotto, é possível ter uma
rotina de trabalho saudável e produtiva em casa em tempos de crise.
Mas para isso é necessário tomar alguns cuidados, impor limites e
tentar combater a solidão. Sendo assim, o trabalhador que quer
continuar produtivo precisa:

Manter o contato com colegas de trabalho

Por isso, procure conversar com seus colegas por meio dos 
canais de comunicação que a empresa disponibiliza, ou marque 
videochamadas para conversar sobre algum assunto.
Essa convivência traz um impacto tão positivo na produtividade 
dos funcionários que algumas empresas que adotaram o trabalho 
remoto promovem uma hora de café virtual todos os dias para 
que seus colaboradores possam interagir.

Faça uma autoavaliação frequente

Analise o seu desempenho trabalhando em casa e no escritório. 
Verifique o que pode ser feito para melhorar a sua performance. 
Procure saber o que atrapalha a sua produtividade no trabalho em 
casa e busque soluções para mudar isso.

Respeite o seu horário de trabalho

Se antes de trabalhar em casa você ficava no escritório das 08h 
às 18h, tente repetir esse mesmo horário no home office, já que a 
sobrecarga de trabalho pode gerar estresse e ansiedade e, a 
médio ou longo prazo, isso pode afetar não só a sua 
produtividade, mas também a sua saúde.

Cuide de você mesmo

Faça atividades que você goste e pratique alguma atividade 
física, isso pode ajudar a manter você saudável e motivada, o que 
vai impactar positivamente na sua produtividade no trabalho. 
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Como manter a produtividade



Já vimos anteriormente que a liderança é uma das soft skills mais
desejadas pelos recrutadores. E não é por acaso, segundo um
levantamento feito pela consultoria de recursos humanos Gartner, 50%
das empresas têm dificuldade de encontrar líderes ou de desenvolver
novas lideranças entre os seus colaboradores.

Segundo o gestor de pessoas Tancredo Otaviano Dias, apenas 5% da
população está pronta para ser líder. Para ele, o que mais atrapalha o
desenvolvimento de lideranças é: autoritarismo, falta de confiança e
centralização do poder.

Além disso, de acordo com Cíntia Bortotto, psicóloga e especialista em
recursos humanos: “temos instituições de ensino que não preparam
para competências relacionais e, portanto, acham que o simples fato de
se fazer trabalhos em grupo, por exemplo, podem sanar estas questões.
Não tratam nada direcionado. Temos então competências exigidas no
mercado que não são trabalhadas na esfera das instituições de ensino.”

Os líderes são importantes para as organizações porque eles
conseguem tirar o maior proveito dos recursos financeiros e humanos
que a companhia possui e, dessa forma, ajudar a empresa a atingir os
resultados que ela almeja.

As organizações precisam de líderes, mas tem muita dificuldade de
encontrá-los. Por isso, profissionais capacitados, que saibam trabalhar
em grupo, que saibam se comunicar bem e que inspirem as pessoas
não terão dificuldade em conseguir uma boa posição em uma
organização.

Os profissionais que queiram desenvolver a habilidade de liderança
devem:
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Liderança: como essa habilidade 
pode te fazer crescer na carreira

• Assumir mais projetos;

• Melhorar a forma de se comunicar;

• Se tornar um líder fora do ambiente
de trabalho - você pode fazer isso
trabalhando em ongs, associações
comunitárias ou se envolvendo no
trabalho de alguma igreja

• Aprender a ser disciplinado;

• Aprender a ouvir;

• Saber como montar boas equipes.



Quais os tipos de lideranças

Um verdadeiro líder é alguém que sabe trabalhar bem em grupo, sabe
ouvir os seus subordinados, colegas e chefes e consegue deixar a sua
equipe motivada. Entretanto, não existe apenas uma forma de ser líder.
Confira agora os principais tipos de liderança que você pode encontrar
nas empresas:

Líder autocrático

Esse tipo de líder é o que mais se assemelha ao chefe convencional. Ele
é centralizador, por isso, não costuma ouvir os membros da sua equipe
para tomar as decisões. Além disso, ele interfere bastante na forma
como os seus subordinados executam as suas tarefas, até mesmo as
que são técnicas.

Outra característica marcante do líder autocrático é que ele não motiva
e nem comunica de uma forma efetiva a importância das tarefas que
passa.

Além disso, esse líder não cria um bom ambiente para a sua equipe
trabalhar e tende a fazer com que o seu time esteja sob constante
estresse, o que pode atrapalhar o desempenho dos seus subordinados.

Esse tipo de comportamento por parte de um superior hierárquico pode
fazer com que a empresa não consiga reter muitos talentos, já que os
profissionais vão buscar um lugar melhor para trabalharem;

De acordo com Idalberto Chiavenato, especialista em gestão de
pessoas, a postura dos líderes autocráticos é negativa, visto que com
uma boa gestão é possível aumentar a produtividade da equipe e fazer
com que os funcionários fiquem mais satisfeitos com a empresa.

Líder liberal

Segundo José Roberto Marques, um líder liberal é aquele que deixa a
equipe trabalhar e tomar as decisões sem interferir nesse processo.
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Marques ainda completa: “O líder liberal parte do pressuposto de que as
pessoas possuem um nível de maturidade elevado, a ponto de não
serem tão dependentes dele. Consegue entender que pode deixar a
equipe à vontade, sem necessidade de acompanhamento constante.”

Sendo assim, é possível perceber que o líder liberal é o extremo oposto
do autocrático, já que ele dá mais liberdade para o seu time e não se
coloca como um chefe autoritário.

Sob esse tipo de liderança, a própria equipe decide o que deve ser feito,
como as tarefas devem ser executadas e define quais são as suas
prioridades.

Apesar de o líder liberal dar muita liberdade aos seus colaboradores e
criar um ambiente agradável em que eles possam trabalhar, nem
sempre é indicado que o superior hierárquico deixe a sua equipe muito
livre, já que um verdadeiro líder precisa mostrar o caminho aos seus
subordinados e dar os feedbacks negativos, quando for necessário.

Além disso, de acordo com Marques, uma liderança liberal não é
indicada para os seguintes casos:

• Quando os colaboradores não possuem muitos conhecimentos ou
não têm muita experiência;

• Quando os colaboradores não conseguem definir prazos;

• Se a equipe tem dificuldades de resolver problemas;

• Quando o time não possui familiaridade com os processos da
empresa.

Líder democrático
O líder democrático cumpre o verdadeiro papel de uma liderança, que
segundo Chiavenato é orientar, influenciar e dar liberdade para que os
seus subordinados compartilhem as suas ideias e opiniões.

Outra característica marcante do líder democrático é a habilidade que
ele tem de se comunicar bem. Essa liderança conhece a importância de
ter um discurso claro, coeso e objetivo. Ele também tenta não deixar
brechas para que as pessoas interpretem de maneira equivocada o que
ele disse.

Além disso, o líder democrático sabe como motivar o seu time e, de
acordo com o psicólogo e especialista em inteligência emocional, Daniel
Goleman: “se as emoções da equipe estão boas, ela trabalha melhor”.

Segundo a Catho, o líder democrático possui as seguintes
características:

• Deixa seus subordinados participarem da sua administração;

• Incentiva a sua equipe a fazer o seu melhor;

• Promove a interdependência entre os membros do seu time.
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Líder situacional

De acordo com José Roberto Marques, esse tipo de liderança consegue
se adequar à situação que a empresa está vivendo, “As estratégias
utilizadas pelo líder situacional são diferenciadas, pois ele consegue
delegar as tarefas adequadas aos diferentes níveis de capacidade dos
colaboradores.”

Além disso, algumas das principais habilidades que o líder situacional
possui são:

• Flexibilidade;

• Capacidade de adaptação;

• Capacidade de delegar;

• Condições de apoiar de forma efetiva a sua equipe.

Líder servidor

Essa liderança age com foco na empatia. Seu maior objetivo é atender
bem às demandas da sua equipe

Como ser um líder: isso é cargo?

Ser um líder não significa apenas ocupar um cargo de gestão em uma
empresa ou dizer ao seu subordinado o que ele deve ou não fazer. Ser
uma verdadeira liderança está relacionado à capacidade de inspirar as
pessoas, criar novas soluções para os problemas do dia a dia e ajudar a
empresa a atingir seus objetivos e ter resultados cada vez melhores.

De acordo com o psicólogo Serge Moscovici: “Os grupos humanos
necessitam de líderes competentes para sobreviver e desenvolver seus
recursos e potencialidades. Igualmente, as organizações necessitam de
líderes competentes para sua sobrevivência e desenvolvimento”

O verdadeiro líder, segundo Chiavenato, é aquele que inspira os seus
subordinados e os motiva a trabalhar cada vez melhor.

Além disso, de acordo com Daniel Goleman, a principal função do líder
atual é motivar as pessoas, já que profissionais confiantes têm uma
performance melhor do que aqueles que estão constantemente
estressados.

Também é importante saber diferenciar um líder de um chefe. Uma
verdadeira liderança faz parte da equipe e está disposta a ouvir e a
trabalhar junto com os seus subordinados. Já o chefe impõe um
distanciamento entre ele e seus funcionários, é autoritário, não os
envolve nas tomadas de decisões, não inspira confiança e nem motiva.
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Como liderar um equipe

Um bom líder sabe como administrar de maneira eficiente os recursos
que tem à disposição (materiais, pessoas e tempo). Por isso, ele
consegue orientar a sua equipe para que as tarefas sejam executadas
da melhor forma possível e dentro do prazo estabelecido.

Um líder que conhece bem o seu time sabe quais são os pontos fortes e
as características de cada funcionário, o que facilita o ato de delegar
tarefas. Conhecer cada membro da equipe também é importante, pois
assim a liderança vai saber o que é preciso fazer para motivar cada um
dos seus subordinados. Dessa forma, o líder e a sua equipe vão
conseguir atingir as metas estabelecidas.

Além disso, o líder também precisa mostrar que faz parte do time e que
se importa com a sua equipe, pois esse comportamento ajuda a motivar
o grupo.

Por exemplo: se a equipe tem um trabalho muito importante para
entregar, e o chefe só dá as ordens e vai embora, aquele time
dificilmente vai entender a importância do projeto e pode não fazer o
seu melhor.

No entanto, se o líder conversa de uma forma transparente, explica bem
os detalhes, se mostra receptivo para tirar dúvidas e, sempre que pode,
acompanha de perto o andamento do trabalho, o seu time vai se sentir
muito mais motivado e, consequentemente, sua produtividade será
maior.

Pós-pandemia e o Mercado de Trabalho | 18



As mudanças no mercado de trabalho são frequentes, principalmente
devido às inovações tecnológicas que mudaram a forma como as
pessoas lidam com as suas atividades, além do modo que as empresas
produzem seus produtos.

Segundo a Xerpay, empresa especialista em soluções financeiras para
as organizações empresariais: “aqueles que não estão preparados para
acompanhar essas transformações, podem ficar para trás e perder
vantagem competitiva diante dos concorrentes. Seja profissionais
procurando um novo emprego, como empresas buscando novos
talentos.”

Dessa forma, é preciso ficar atento às tendências do mercado e se
preparar para as mudanças. Por isso, soft skills como resiliência e
flexibilidade são bem vistas pelo mercado.

Além disso, de acordo com a Robert Half, as tendências para os
próximos anos não se resumem apenas às novas carreiras, “o perfil do
trabalhador e a maneira de se trabalhar também estão mudando.”

A chegada do home office permanente demanda mudança dos
trabalhadores

Uma das maiores mudanças que ocorreu no mercado de trabalho nos
últimos anos foi a adoção do home office (o trabalho remoto passou a
ser adotado pela maioria das empresas devido à pandemia causada
pela Covid-19).

Mesmo após o fim das restrições de circulação causadas pelo
coronavírus, o home office vai continuar sendo praticado pela maioria
das organizações. Segundo Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn na
América Latina, o mercado vai adotar um modelo de trabalho híbrido,
em que os funcionários trabalham alguns dias em casa e outros no
escritório.

Como a maioria das companhias vai demandar que seus colaboradores
continuem trabalhando em casa, o profissional precisa se adaptar à
essa realidade se quiser continuar trabalhando e evoluindo
profissionalmente.

Algumas formas de tornar o home office mais fácil e produtivo são:

• Ter um espaço exclusivo para o trabalho;

• Respeitar o horário de trabalho;

• Fazer pequenas pausas ao longo do dia;

• Deixar claro para as pessoas que moram com você que elas não
devem lhe interromper;

• Tentar manter um contato por meio dos canais de comunicação da
sua empresa com seus colegas de trabalho
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A necessidade de se adaptar às 
tendências do mercado



No entanto, não é somente o local de trabalho que mudou, mas também
a forma como as empresas lidam com seus clientes, investidores. Além
do impacto que a tecnologia e as redes sociais têm nos negócios.

Por isso, quem quer se manter no mercado de trabalho precisa ficar
atento em relação às inovações tecnológicas e também ao modo como
a empresa se relaciona com o seu público-alvo.

Dessa forma, o profissional precisa manter-se sempre bem informado,
buscar novas qualificações e novos conhecimentos constantemente.
Além disso, quem quer se manter relevante no mercado também
precisa desenvolver as soft skills mais requisitadas pelos
empregadores.

As principais habilidades que você precisa desenvolver

Segundo a Robert Half, o profissional que quer se manter competitivo
no mercado de trabalho precisa desenvolver algumas habilidades,
como:

• Inteligência emocional - capacidade de se colocar no lugar do outro e
de lidar da melhor forma possível com os próprios sentimentos;

• Pensamento crítico - capacidade de analisar as informações e
acontecimentos de forma lógica;

• Negociação - para conseguir obter mais benefícios para si e para a
empresa na qual trabalha.

Além disso, de acordo com a Xerpay, as empresas têm buscado por
profissionais com perfil empreendedor, que “vestem a camisa” da
organização e são capazes de encontrar soluções inovadoras para os
problemas do dia a dia.
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Recolocação profissional nada mais é do que a busca por um novo
emprego. Nesse caso, a procura por outro local de trabalho pode ser
tanto por quem está desempregado, como por quem possui um
emprego e quer uma colocação em outra empresa.

Os profissionais que buscam uma recolocação profissional podem
fazer isso sozinhos, ou com ajuda de uma consultoria especializada.

As consultorias especializadas em recolocação profissional auxiliam a
pessoa a entender o que ela quer em relação à carreira dela e montam
um plano estratégico, que envolve a formulação do currículo e
preparação para dinâmicas de grupo e entrevistas de emprego.

Segundo a FIA, uma pessoa pode buscar recolocação profissional
devido aos seguintes motivos:

• Demissão;

• Busca de novos desafios;

• Insatisfação com o local em que trabalha;

• Mudança de cidade;

• Excesso de viagens;

• Desejo de ascensão profissional.

De acordo com Lucas Nogueira, gerente sênior da divisão de projetos
temporários da Robert Half, a recolocação profissional é um processo
desafiador e que pode gerar muita ansiedade. Entretanto, ele acredita
que: “Sempre vão existir oportunidades no mercado de trabalho para
profissionais qualificados que saibam acessar a vaga pertinente ao seu
perfil, independente de idade ou sexo.”

Segundo José Roberto Marques, quem está em busca de recolocação
profissional precisa seguir os seguintes passos:
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A recolocação profissional

• Analisar a sua carreira;
• Definir metas e objetivos 

profissionais;
• Atualizar o currículo e as redes 

sociais, especialmente o 
LinkedIn;

• Cadastrar currículo nos sites de 
emprego, o ideal é que você 
consiga cadastrar no maior 

número de páginas possível;
• Participar de grupos de vagas 

de emprego no Facebook e 
LinkedIn;

• Ampliar o seu networking;
• Buscar novos conhecimentos;
• Controlar a ansiedade.

Além disso, de acordo com o administrador Fernando Santos Dantas,
quem estiver buscando uma recolocação profissional porque está
desempregado, precisa ter foco e não tentar conseguir qualquer
colocação. Ele ainda completa: “tem que saber dar o tiro certo, mandar
o currículo da forma correta.”



Quando é melhor trocar de empresa e quando insistir na
mesma companhia

Trocar de emprego nunca é fácil, no entanto, para continuar avançando
na sua carreira, às vezes é necessário sair da zona de conforto e buscar
novas oportunidades.

Segundo os especialistas da Revelo: “Teoricamente, você deve sair da
empresa atual no momento em que as possibilidades de crescimento se
esgotarem e a motivação estiver baixa.”

Os sinais que mostram que provavelmente está na hora de você trocar
de emprego são:
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No entanto, de acordo com a Michael Page, é preciso analisar muito
bem a sua situação financeira, o seu emprego atual e o mercado de
trabalho antes de pedir demissão. Além disso, também é preciso
montar um plano com tudo o que você vai fazer para conseguir uma
recolocação profissional antes de sair do seu emprego atual.

Antes de pedir demissão você também precisa analisar bem o salário
que você ganha na empresa atual e quais são as chances de receber
um pagamento igual ou maior em outra empresa.

Segundo os especialistas do Vagas: “Se você odeia seu trabalho, mas
ganha bem e sabe que dificilmente ganharia o mesmo salário em outra
empresa ou outra função, é preciso colocar ganhos e perdas na
balança.”

Como fazer a recolocação profissional

Se você está em busca de recolocação profissional, você pode contratar
uma consultoria especializada nesse assunto, que vai ajudar você a
entender melhor quais são seus objetivos em relação à sua carreira.
Porém, também é possível passar por esse processo sozinho.



Segundo especialistas da FIA, investir em marketing pessoal é muito
importante para quem está procurando uma nova oportunidade no
mercado de trabalho.

Sendo assim, compartilhe suas experiências, mostre seus
conhecimentos e habilidades. Você pode fazer isso produzindo artigos
sobre temas da sua área no LinkedIn.

Além disso, de acordo com Lucas Nogueira, os profissionais que estão
em busca de novas oportunidades precisam formular um currículo
eficiente, “o currículo é o seu cartão de visitas e o chamariz para uma
boa entrevista. Ele deve ser claro, objetivo, sem erros de digitação,
informação ou gramaticais e com palavras-chave pertinentes a vaga
desejada”, afirma o profissional.

Segundo os especialistas do site Vagas, os profissionais que estão
buscando recolocação profissional precisam:
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Outro ponto muito importante que as pessoas que estão em busca de
uma nova oportunidade de emprego porque estão desempregadas
devem levar em consideração é: não mentir sobre o motivo da sua
demissão.

Você não precisa explicar detalhadamente o seu processo de
desligamento da empresa anterior, mas deve responder de forma
sincera e objetiva as perguntas que o recrutador fizer sobre esse
assunto.

Além disso, se a sua demissão ocorreu devido à alguma deficiência na
sua formação, como não saber falar inglês, por exemplo, mostre para o
entrevistador o que você está fazendo para melhorar isso.



Networking é a sua rede de contatos, são as pessoas que você convive
ou já conviveu. Contudo, não basta apenas adicionar as pessoas no
LinkedIn ou entregar o seu cartão para elas para que elas façam parte
do seu networking. É preciso construir um relacionamento profissional
com essas pessoas, para que, em algum momento, essas pessoas
possam ajudar você.

Segundo o especialista em marketing Neil Patel: “A base do networking
é construir relacionamentos sólidos e duradouros. É motivar as pessoas
a conhecerem e se interessarem por você, além de confiarem e
desejarem fazer negócio ao seu lado.”

De acordo com a Fundação Estudar, quando esse relacionamento é bem
alimentado, suas oportunidades de sucesso aumentam. Através da
convivência e suporte da sua rede, é possível melhorar projetos, fazer
contatos e inovar.

Por isso é importante participar de eventos da sua área de atuação,
fazer cursos de qualificação e frequentar palestras e seminários, já que
você vai conhecer outros profissionais e, dessa forma, ampliar a sua
rede de contatos.

No entanto, a Endeavor, empresa que promove o empreendedorismo,
alerta que o networking consiste em manter contato com outros
profissionais. Isto é, não basta adicionar qualquer pessoa nas redes
sociais e interagir com qualquer coisa. Assim, é necessário manter o
foco e realmente desenvolver relacionamentos.

De acordo com a Michael Page, manter o seu networking ativo faz com
que as pessoas se lembrem de você quando surge alguma
oportunidade, o que pode ajudar a alavancar a sua carreira.

Como fazer networking:
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Networking: por que é 
importante e como fazer

Participar de eventos, congressos e workshops (on-line ou presenciais);

Trocar contatos durante o evento;

Ser participativo nos eventos;

Compartilhar seus conhecimentos, ideias e projetos nas redes sociais;

Falar sobre os seus objetivos para as pessoas que são próximas de
você;

Ser colaborativo;

Evitar críticas vazias;

Manter seus perfis nas redes sociais atualizados.



Como usar o LinkedIn para potencializar sua rede de contatos

Só no Brasil o LinkedIn conta com 43 milhões de usuários. Por isso,
quem quer expandir a sua rede de contatos precisa estar nessa rede
social.

De acordo com Tais Targa, especialista em recolocação profissional,
quem quer ampliar sua rede de contatos no LinkedIn pode mandar um
pedido de conexão para um profissional que não conhece, mas que
acha que pode ser um bom contato. Entretanto, junto com o pedido de
conexão é recomendável mandar um texto explicando que você possui
objetivos parecidos com essa pessoa e, por isso, gostaria de tê-la na
sua rede de relacionamentos.

Outra maneira de aumentar o seu número de conexões é criando
conteúdo no LinkedIn, sendo assim, produza artigos sobre algum
assunto da sua área de atuação, dessa forma, outras pessoas vão
interagir com você, o que vai ajudar a ampliar a sua rede de contatos.

Também é interessante fazer comentários relevantes nas publicações
de outras pessoas, pois, dessa forma, você pode conseguir iniciar um
diálogo com elas, o que pode gerar mais conexões para você.

Segundo o especialista em social selling, Felipe Matheus, uma boa
forma de potencializar a sua rede de contatos no LinkedIn é fazendo o
básico, ou seja, se conectar com as pessoas que você já conhece. Para
isso, basta dar permissão para a rede social acessar a sua lista de e-
mails, dessa forma, o próprio LinkedIn envia um pedido de conexão para
os seus contatos.
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Pedir um aumento de salário nem sempre é uma tarefa fácil. Segundo
Natalie Reynolds, CEO da Advantage SPRING e Devon Smiley: “somos
muito mais confiantes quando negociamos em nome de outros; seja
para colegas de sua equipe, clientes ou seu próprio empregador. No
entanto, quando negociamos algo por interesse pessoal, perdemos a
confiança e nosso desempenho é prejudicado.”

Além disso, de acordo com um levantamento feito pela Payscale, 57%
dos entrevistados nunca pediram um reajuste na remuneração.
Entretanto, essa falta de iniciativa pode atrapalhar a evolução da
carreira do profissional.

Por isso, é importante conhecer maneiras eficazes de como pedir e
negociar um aumento de salário.

O que você precisa fazer para ter sucesso na negociação salarial

Segundo Reynolds, antes de pedir um aumento, o profissional precisa
pesquisar quanto o mercado paga em média para pessoas que
executam as mesmas funções que ele. Outro ponto importante é fazer
um levantamento de todos os benefícios que o seu trabalho já trouxe
para aquela empresa, e apresentá-los de maneira clara no momento de
pedir uma remuneração maior.

Além disso, o profissional também precisa estabelecer o que é mais
importante para ele naquele momento, se é ter um salário maior, mais
benefícios ou um horário mais flexível.

Em uma entrevista ao site Vagas, Ana Letícia Sanguinetti Lucca, diretora
da Career Center, afirmou que o empregado também precisa saber em
qual momento a empresa em que ele trabalha está antes de pedir um
reajuste na remuneração. “Pleitear um aumento em um período ruim
pode caracterizar um colaborador que só pensa em si e não no
coletivo”, afirma Ana Letícia.

Erros que você precisa evitar na hora de negociar aumento do salário

A profissional ainda cita três erros que o empregado não deve cometer
durante o processo de negociação de salário, são eles:

• Achar que o tempo em que ele está na empresa é um bom argumento
para pedir um aumento;

• Comparar o seu salário com o dos colegas;

• Expor as suas necessidades pessoais.
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Como negociar um aumento de 
salário?



De acordo com Haseeb Qureshi, sócio do Meta Stable Capital, quem
quer receber um aumento de salário precisa saber como negociar e,
para isso, ele oferece as seguintes dicas:
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Escrever todos os
seus argumentos;

Não falar qual é o 
valor mínimo que você 
aceita de aumento, 
pelo menos não no 
primeiro momento;

Manter o 
pensamento 
positivo;

Ter mais 
motivações além do 
dinheiro;

Ter alternativas;

Ser honesto com os 
envolvidos.

01

02

03 06

05

04

Além disso, antes de iniciar uma negociação é fundamental saber aonde
você quer chegar, ou seja, saber exatamente quanto de aumento você
quer ter. Segundo especialistas em carreira, o ideal é que o funcionário
estabeleça o valor que quer receber e eleve-o entre 10% a 15% no
momento da negociação.

Dessa forma, vai ser mais fácil atingir o valor que você realmente quer
receber de aumento salarial.

De acordo com a Glassdoor, uma boa forma de iniciar esse processo é
enviando um e-mail para o seu chefe dizendo que gostaria de falar
sobre o seu salário em uma reunião a sós. Em seguida, o profissional
deve fazer uma lista com todas as suas conquistas na empresa e com
os seus pontos fortes para apresentar ao seu líder no momento da
negociação.

Então, mantenha a calma e se prepare o máximo que puder para essa
reunião. Se possível, exponha os seus argumentos para alguém da sua
confiança, para ter certeza de que eles realmente são bons.



Sempre pode haver alguém que quer prejudicar você no ambiente de
trabalho. Por isso, é importante saber lidar com essas pessoas.

Segundo o coach Gilson Filho: “Pessoas com má intenção querem uma
das duas coisas (ou as duas ao mesmo tempo): prejudicar e/ou
dominar alguém, sempre para conquistar algum ganho pessoal,
emocional, social ou material.”

Filho acredita que quem está passando por uma situação assim precisa
focar no seu trabalho, procurar melhorar o seu desempenho na
empresa, além de tomar cuidado para não se desviar dos seus valores
pessoais.

De acordo com especialistas, a primeira atitude que uma pessoa que
está sofrendo perseguição ou está sendo vítima de ataques dentro do
ambiente de trabalho deve tomar é conversar com o agressor.

Segundo o psicólogo Celso Braga, quem está sofrendo os ataques
precisa falar com o agressor de forma direta e objetiva.

No entanto, a psicóloga Lívia Marques, em uma entrevista ao portal
UOL, afirmou que: “Esse colega, provavelmente, vai manipular, dizendo
que nada fez ou faz. Pode também humilhá-lo ainda mais. Por isso, é
importante que esteja seguro de si antes de ter essa conversa”

Como lidar com pessoas negativas

De acordo com José Roberto Marques, as principais formas de lidar
com os colegas que querem te ver em uma situação ruim são:

• Não se desgastar com situações banais;

• Não levar tudo para o lado pessoal;

• Ser discreto;

• Impor limites;

• Saiba quais são as suas qualidades;

Caso a situação esteja muito difícil, reúna provas do que esse colega
está fazendo com você e converse com o seu supervisor.

Segundo Lívia Marques, casos assim que são levados aos gestores
costumam chegar ao departamento de Recursos Humanos, que vai
saber como lidar com a situação da melhor forma possível.

Caso você esteja passando por uma situação de perseguição no
trabalho e esteja com receio de informar o seu chefe, o psicólogo Bruno
Almeida, também em entrevista ao portal UOL, afirma que:
“Provavelmente, você não será a primeira pessoa a falar do colega para
ele, portanto, seja direto. Explique de que maneira ele tem prejudicado
seu trabalho e, consequentemente, a empresa”.
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Como lidar com pessoas que 
querem te prejudicar no trabalho



Para continuar tendo um bom desempenho no local de trabalho e
superar os desafios do dia a dia, é preciso evitar a desmotivação.

Segundo o dicionário Michaelis, motivação é: “Série de fatores, de
natureza afetiva, intelectual ou fisiológica, que atuam no indivíduo,
determinando-lhe o comportamento.”

Quanto mais motivado um indivíduo estiver, melhor ele vai executar as
suas funções. De acordo com a psicóloga e coach de
autodesenvolvimento, Valkiria Lima: “A melhor maneira de se manter
motivado é desenvolvendo a auto responsabilidade, pois é assumindo a
responsabilidade pela própria vida e pelas próprias atitudes, que
percebemos o quanto as ações e as mudanças dependem apenas de
nós mesmos e não do outro ou do ambiente em que convivemos.”

Segundo José Roberto marques, algumas formas de afastar a
desmotivação no trabalho são:
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Dicas para evitar a 
desmotivação no trabalho

• Procurar se organizar, para evitar o 
acúmulo de demandas, o que pode 
gerar estresse e ansiedade;

• Fugir da rotina. Isso pode ser feito 
procurando novas formas de realizar 
as tarefas do dia a dia;

• Estabelecer momentos de descanso 
e respeitá-los;

• Buscar se aproximar de pessoas que 
contribuam com o seu 
desenvolvimento pessoal e 
profissional;

• Ouvir as pessoas à sua volta.

De acordo com Valkiria, quem está enfrentando momentos de
desmotivação no ambiente de trabalho precisa fazer uma autoanálise, e
isso é feito respondendo às seguintes questões:

• Por que você trabalha?

• O que fez você aceitar esse 
emprego?

• O que está impedindo que você 
enxergue o seu atual trabalho 
como uma oportunidade de 
obter sucesso?

• Sua empresa não lhe agrada 
hoje, ou ela nunca lhe agradou?

• O que mudou o trabalho ou 
você?

• Ao ir para um novo emprego, 
quanto tempo você acha que a 
sua motivação vai durar?



Segundo o cientista social e gestor de recursos humanos Eugênio
Queiroz, a motivação é o que move a pessoa e o que faz com que ela
acorde todos os dias disposta a fazer o seu melhor.

Além disso, Queiroz afirma que para manter a motivação no ambiente
de trabalho, o profissional precisa:
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Caso você tenha muita dificuldade em se sentir motivado para realizar o
seu trabalho, talvez seja o momento de avaliar se vale a pena mudar de
emprego.

Conclusão
Enfim, o futuro do mercado de trabalho reserva muitas novidades. Aliás,
para aqueles que usarem as dicas desse livro e aplicarem no dia a dia
para se desenvolverem, terão muito mais chances de avançar na
carreira, enquanto os demais ficam estagnados.

Apesar da pandemia ter chacoalhado a vida de todos e mudado nossas
perspectivas de futuro, esse é um momento propício para avaliarmos
nossas carreiras e tomar decisões importantes.

Assim, nesse livro você descobriu como se destacar no emprego atual,
como descobrir sua carreira, aumentar seu salário e saber quando vale
a pena mudar de emprego. Em suma, você está preparado(a) para o
Mercado de Trabalho no pós-pandemia!
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