24/05/2012 01h16 - Atualizado em 24/05/2012 01h16

Mão de obra valorizada muda a cara do Brasil - para melhor
Se não houver nenhuma catástrofe inimaginável, até 2016 o cenário deve melhorar ainda mais para o trabalhador.
Claudio Nasajon
Se você é empregado e depende das suas horas trabalhadas para ganhar dinheiro, este é o momento de construir a sua independência financeira. A
mão de obra nunca esteve tão valorizada no Brasil. O mercado está aquecido, reflexo do crescimento econômico do país e melhor do que isso: não há
motivos para crer que o cenário vá reverter nos próximos anos.
Se não houver nenhuma catástrofe inimaginável, até 2016 o cenário deve melhorar ainda mais para o trabalhador. Isso de certa forma acaba com a
“escravidão moderna” onde os profissionais muitas vezes trabalham em troca de “casa e comida” (na versão moderna, o salário às vezes nem para
isso dá).
Empregados que têm alternativas, não precisam mais trabalhar com hora de entrada, mas sem hora de saída. Pessoas que têm farta oferta de
emprego não precisam submeter-se a maus tratos, humilhações, imposições de seus “superiores”. Se você é disputado a tapa, se pode escolher onde
quer trabalhar, as empresas precisam reinventar-se.
Como resultado desse cenário que alguns chamam de “apagão de mão de obra” e eu chamo de “oportunidade de mudar a cara do Brasil”, surgem
“melhores empresas para se trabalhar”, corporações preocupadas em criar bons ambientes de trabalho, mais flexibilidade para entender os problemas
e as necessidades de cada um.

Empregados que têm
alternativas, não precisam
mais trabalhar com hora
de entrada, mas sem hora
de saída."
— Claudio Nasajon

Se há falta de mão de obra, os empregadores precisam seduzir, interessar, motivar. É o contrário
do regime ‘escravagista’ moderno onde ‘se você não quer, tem quem queira’. No momento atual se
o empregado não for seduzido pelas condições de trabalho, simplesmente coloca seu perfil no
Linkedin e em questão de minutos pode encontrar outra colocação.
Então motoristas de táxi, empregadas domésticas, manicures, designers gráficos, técnicos de
informática, supervisores de telemarketing... enfim, todos os que de alguma forma dependem das
suas horas de trabalho e estão sendo demandados pelo mercado, precisam correr para aproveitar
este momento único em que suas horas estão valendo mais do que nunca e “leiloar” o seu tempo.

É importante, contudo, saber que esse cenário não vai durar para sempre. Nos próximos cinco a
dez anos o mercado vai se ajustar. Instituições de ensino vão preparar profissionais para atender à demanda das empresas. Cursos de todos os tipos
e tamanhos vão surgir para preparar aqueles que hoje são ‘despreparados’ - e vão prepará-los. Haverá mais oferta de mão de obra e o “apagão” vai
se acender novamente.
Você tem uma janela de cinco a dez anos para se valorizar. Se preparar para o próximo ciclo. A minha empregada doméstica já fez o seu dever de
casa. Matriculou-se numa graduação a distância e há poucos meses concluiu seu curso superior de Letras. Se eu quiser mantê-la, e quero, preciso
ajustar-me à nova realidade, pois a alternativa dela é buscar uma recolocação no mercado cada vez mais aquecido. E agora estou concorrendo não
mais com ofertas para empregadas domésticas e sim para graduados em Letras. Parabéns ao Brasil por ter criado a oportunidade, e parabéns à Jozi
(é o nome dela) por tê-la aproveitado.
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