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RESUMO

O tema empregabilidade vem se demonstrando muito presente na consideração
tanto acadêmica quanto de analistas da economia, da política e do mercado de
trabalho. O presente estudo teve como objetivo investigar os ajustes e desajustes na
oferta e demanda de empregos a luz da teoria estrutura – conduta – desempenho.
Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa, usando como instrumento, o
questionário aplicado em 57 profissionais de nível superior que estão em busca de
emprego e 17 empresas que possuem vagas a serem preenchidas e portanto estão
em busca de profissionais qualificados. Os resultados da pesquisa indicaram que
esses ajustes e desajustes se dão por fatores oriundos dos profissionais, como a
busca por novos desafios, pela melhoria salarial e, por parte das empresas, pela
busca por profissionais qualificados e aptos a ocupar tais vagas. De Masi (1999), por
exemplo, destaca além das novas fronteiras na lógica acadêmica da configuração do
trabalho, a interação de suas atividades com a sociedade e com o indivíduo. Nas
perspectivas econômicas, políticas e sociais, analistas em todos os momentos e me
quase todas as formas de mídia, tem considerado esse tema como elemento de
argumentação reflexiva.

Palavras-chave: Empregabilidade; Mercado de trabalho; Vagas.

ABSTRACT

The theme of employability has been showing this much consideration in both
academic and analyst of the economy, politics and the labor market. This study
aimed to investigate the adjustments and imbalances in supply and demand of jobs
to the theory of structure - conduct - performance. For this, a qualitative survey was
conducted using as a tool, the questionnaire applied in 57 top-level professionals
who are looking for jobs and 13 companies with vacancies to be filled and therefore
are looking for qualified professionals. The survey results indicated that these
adjustments and disagreements are given by factors coming of professionals, as the
search for new challenges, by improving wages and by businesses, the search for
qualified professionals qualified to hold such positions. De Masi (1999), for example,
highlights that beyond the new borders in the academic logic of job setup, the
interaction of its activities with the society and the individual in economic, political and
social outlook, analysts at all times and nearly all forms of media, has considered this
theme as reflective argument element.
Keywords: Employability ; Labor market ; Job vacancies
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1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa insere-se nos estudos ligados à área de empregabilidade,
emprego, mercado na visão dos candidatos e dos empregadores.

Em um contexto de globalização intensa, como o que ocorre no planeta a partir do
século XXI, grandes mudanças têm ocorrido no cenário empresarial, com isso, as
empresas necessitam rapidamente ajustar-se aos novos tempos, sob o risco de não
mais se manterem competitivas e serem eliminadas pela concorrência. Essas
mudanças no cenário mundial têm provocado uma reordenação de valores que vem
interferindo e modificando radicalmente todas as atividades humanas, inclusive
antigas relações de trabalho. A relação entre capital e trabalho também tem se
alterado de forma muito significativa. O paternalismo está dando lugar à
competência e ao profissionalismo. Nesse cenário de mudanças, cabe à gestão de
pessoas o desafio de desenvolver estratégias, políticas e ferramentas que visem o
desenvolvimento das pessoas, com a responsabilidade de humanizar os processos,
personalizar as relações e profissionalizar os trabalhadores.

As inovações tecnológicas, a globalização dos negócios e a aceleração das
comunicações têm sido responsáveis por uma enorme revolução no mundo do
trabalho; os resultados dessas mudanças são o acirramento da concorrência no
mercado, a redução drástica de empregos e a cada vez maior, exigência quanto às
competências individuais.

Diante de tantas mudanças, as reduções de emprego, demissões, e configuração de
novos profissionais as empresas estão descobrindo que pessoas são essenciais
mas a tecnologia também diferencia uma organização da outra, e pessoas capazes,
valorizadas, motivadas e reconhecidas geram melhores resultados. Os recursos
humanos passam a ser o mais importante ativo das empresas e o indivíduo passa a
considerar seus conhecimentos, habilidades e informações como seu principal
trunfo. Além do conhecimento e das habilidades, o autoconhecimento, o auto
desenvolvimento e a preocupação com a rede de relacionamentos passam também
a adquirir maior relevância (Costa e Balassiano, 2006).

10

O fenômeno do emprego/desemprego, em um quadro de forte dinamismo
tecnológico e de crescente globalização, influencia fortemente o mercado e os novos
empregos. O ajuste do emprego é uma questão de natureza macroeconômica, pois
está associado à acumulação e ao ritmo de crescimento econômico, em um mundo
cada vez mais high tech e globalizado. Não obstante a importância que também
possuem certos fatores de ordem microeconômica a concepção de um ajuste do
emprego a partir do mercado de trabalho, inserido em uma trajetória de equilíbrio do
sistema econômico, mostra-se abstrata, descolada da realidade, ou então uma
forma deliberada de justificar medidas flexibilizadoras do mercado de trabalho.

A demanda efetiva de emprego origina-se, no âmbito da tecnologia e da
competitividade. São estes fatores que definem a expansão da demanda e abrem
espaço para o aumento da produção e do emprego. Não é possível sustentar o
crescimento a longo prazo a partir da entrada de fluxos de capitais externos. São os
determinantes tecnológicos da competitividade internacional os elementos que
explicam as taxas de crescimento no longo prazo. Tentativas de expandir o emprego
para além dessas taxas esbarram em desequilíbrios comerciais crescentes, cuja
persistência provocará forte dependência em relação à entrada de capitais de curto
prazo, com implicações negativas sobre o comportamento da taxa de juros e do
nível de endividamento da economia.

A preocupação com a geração de emprego de qualidade, de forma sustentável e em
quantidade suficiente, em um contexto de economias abertas, é um tema que tem
predominado nas contribuições da Organização Mundial do Trabalho (OIT) às
distintas conferências e foros sub-regionais de emprego, e constituem objetivo
central da proposta da OIT de uma Agenda Hemisférica para a promoção do
trabalho decente, Neves Junior (2012).

Uma política de emprego de qualidade, especialmente em um horizonte de longo
prazo, requer ênfase na preocupação com o crescimento econômico e suas
restrições em economias abertas, assim como a discussão de como promover os
investimentos necessários ao crescimento, em contextos de escassez de fontes
internas de financiamento de longo prazo. Acelerar o crescimento econômico com
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emprego de qualidade requer um aumento sustentado dos investimentos privados e
públicos e uma inserção mais dinâmica na economia internacional.

Esse desafio requer um enfoque estratégico que promova o crescimento econômico
a longo prazo compatível com o equilíbrio externo. Dessa forma, há de se buscar um
modelo de desenvolvimento redutor da vulnerabilidade externa, por meio da melhora
sistemática da competitividade estrutural da economia, com efeitos positivos sobre o
investimento privado, o crescimento do produto e o emprego.

Isso implica em reconhecer a importância de uma política de competitividade para a
superação dos problemas de emprego no longo prazo. Contudo, não uma
competitividade

com

base

em

reduções

dos

custos

laborais,

mas

uma

competitividade sistêmica sustentada pelo crescimento da produtividade total, que
por sua vez possibilita reduções sistemáticas nos custos totais unitários e, assim,
aumentos na rentabilidade dos investimentos. Países de menor desenvolvimento
relativo devem mudar de um modelo de vantagens comparativas, intensivo em
recursos naturais e mão-de-obra barata, para um modelo de vantagens
competitivas, com base em inovações e capacidades e maior valor agregado nos
produtos intensivos em recursos naturais. Neves Junior (2012).

A integração e a coerência entre a política sócio laboral e a econômica é
fundamental para a geração de trabalho decente. Enquanto a política econômica
promove as condições para o crescimento e, portanto, para a geração de emprego,
a política sócio laboral, integrada com a econômica, assegura que o emprego
gerado incorpore as diferentes dimensões contidas no conceito de trabalho decente,
traduzindo progresso econômico em maior desenvolvimento social.

A proposta da OIT de uma Agenda Hemisférica voltada à geração de trabalho
decente destaca a necessidade de modificar o atual tipo de crescimento de muitas
economias da América Latina e do Caribe, em que o produto cresce pouco, o faz de
maneira não-sustentável e se baseia em setores pouco geradores de emprego.
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Para estudar o tema e realizar a pesquisa foi escolhida a Empregar Talentos que é
uma agência de empregos que atua na região metropolitana da Belo Horizonte
realizando recolocação profissional para diversas áreas e cargos. Essa agência foi
criada em agosto de 2006 e hoje tem um cadastro com mais de 77.000 candidatos a
emprego e uma parceria com mais de 1.300 empresas que utilizam o sistema da
Empregar Talentos como fonte de recrutamento.

Essa pesquisa tem como objetivo geral analisar as condicionantes, as estruturas, as
estratégias e os resultados da oferta e da procura no processo de busca por
emprego por profissionais de nível superior através da Empregar Talentos.
Para analisar o tema, são assumidos os seguintes objetivos específicos:

1. Analisar os elementos condicionantes da demanda e da oferta de empregos
dos candidatos e empresas parceiras da Empregar Talentos;
2. Identificar e analisar os fatores estruturantes apresentados pelos candidatos a
oferta e a demanda de empregos;
3. Identificar e analisar os resultados dos ajustes e desajustes na oferta e na
demanda de empregos;

Esse estudo é relevante para a academia pela importância do conhecimento desse
tema e tudo que o permeia.

Esse estudo é de extrema importância para a Empregar Talentos, uma vez que
busca entender o desajuste existente entre a oferta e a demanda de emprego. O
mercado em constante mudança exige desse segmento uma habilidade grande nas
avaliações feitas nos processos seletivos para que o resultado melhore e reduza os
desajustes entre candidato e oportunidade.

Para o mercado de trabalho, poderá auxiliar os gestores de RH e os recrutadores a
conseguirem melhores resultados em seus processos seletivos.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Emprego: conceitos, definições

Nesse capítulo será tratada a base teórica da pesquisa, iniciando pelo conceito de
emprego, a história do emprego e sua evolução. Será tratado como se dá o emprego
no Brasil, suas dimensões filosóficas, religiosas, políticas, econômicas e sociais.
Serão abordadas também questões sobre emprego e trabalho. Por fim será tratado
sobre mercado de trabalho, a empregabilidade e tudo que permeia o profissional e o
permite ser um candidato empregável.

De acordo com Bridges (1995, p.19), na sociedade centrada no mercado verificada
em nossos dias, o emprego passa a ser o critério que define a significação social
dos indivíduos. Com o estabelecimento da divisão do trabalho, o homem vive em
uma relação de troca utilitária entre capital e trabalho. Isso lhe garante, por meio do
exercício do emprego, os bens e serviços de que necessita, pois recebe em troca
um salário com o qual compra o que é necessário para sobreviver ou, pelo menos, o
que seja possível adquirir para viver. Muitos deles, atualmente, não conseguem mais
viver com dignidade com os salários que recebem.

Os empregos tornaram-se tanto comuns quanto importantes; passaram a ser, nada
menos, do que o único caminho amplamente disponível para a segurança, para o
sucesso e para a satisfação das necessidades de sobrevivência (Bridges, 1995,
p.36-37).

A OIT tem a missão de fazer que o emprego ocupe um lugar central nas políticas
econômicas e sociais. O programa Emprego Decente da OIT dá particular
importância à melhoria da produtividade dos trabalhadores que se encontram em
situação de pobreza, e das organizações em que trabalham. O aumento da
produtividade tem o potencial necessário para aumentar os níveis de vida, sempre e
quando os lucros são repartidos equitativamente, mediante políticas salariais e
impositivas apropriadas. Igualmente destaca que o crescimento econômico e a
criação de empregos requerem uma infra-estrutura física e social moderna que
funcione, a qual compreende o transporte, as telecomunicações, a educação e a
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atenção à saúde. Os investimentos realizados para a criação da mencionada infraestrutura possuem um impacto direto e imediato sobre o emprego. No entanto, os
benefícios em termos de emprego podem ser ampliados caso se utilize políticas de
produção de alto coeficiente de mão-de-obra e se estabeleçam critérios de emprego
nos contratos do setor público, Neves Junior (2012).

Esse programa da OIT se refere às políticas macroeconômicas e enfatiza as
seguintes questões: i) qual seria a melhor forma de aumentar a demanda para
favorecer o emprego?; ii) como incrementar o crescimento com maior intensidade de
emprego?; iii) qual a melhor maneira de a política macroeconômica e as de outro
tipo conseguirem que o crescimento seja inclusivo?; e iv) como fazer do emprego o
tema central das políticas econômicas e sociais, mediante melhor coordenação de
políticas.

Diante dessa situação, verifica-se uma negligência em relação ao objetivo emprego,
acarretando problemas de insuficiência de demanda agregada em muitos países em
desenvolvimento. Estratégias corporativas de racionalização do emprego para elevar
a eficiência produtiva e, deste modo, a participação no comércio internacional,
podem ser contraproducentes do ponto de vista macroeconômico, caso conduza a
uma contração do mercado doméstico, em razão de um nível mais baixo de
emprego. Neves Junior (2012), chama a atenção para uma “falácia de composição”
em matéria de políticas econômicas: a promoção de maior produtividade pela
redução do custo unitário por meio de racionalização da força de trabalho ou de
flexibilidade salarial pode acarretar problemas de demanda agregada no âmbito
doméstico. Ou seja, não se pode dissociar os efeitos do crescimento da
produtividade e do produto total e o comportamento do nível de emprego agregado.

Com essas políticas são compatibilizadas a oferta e demanda agregada.
Produtividade e emprego determinam a oferta agregada, que necessita ser
combinada à demanda agregada. Uma disponibilidade mais alta do lado da oferta
deve ser combinada com um nível crescente de demanda, suficiente para assegurar
crescimento elevado do emprego e da produtividade laboral.
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Na da década de 1990, os dois fenômenos mais importantes foram o avanço da
informalidade e a brutal queda nas elasticidades emprego-produto. Como não
poderia deixar de ser, tais fenômenos deram origem, a depender do diagnóstico
feito, a uma série de propostas de políticas públicas. No caso avanço da
informalidade, tais propostas não raro estavam baseadas nas receitas para
“flexibilizar” a contratação e a dispensa de trabalhadores e reduzir os custos
associados ao trabalho. Já na queda das elasticidades, por sua vez, frequentemente
foi tido por muitos como um traço da economia contemporânea, com o qual teríamos
de aprender a conviver conforme a abertura da economia brasileira.

O início dos anos 2000, entretanto, marcou uma forte mudança no padrão de
comportamento do emprego formal e novos fatos vieram à tona, especialmente
relacionados ao avanço da informalidade, o que aguçou a percepção de que o
desempenho do mercado de trabalho nas regiões metropolitanas brasileiras não
poderia ser estendido ao restante do País. (Neves Junior, 2012).

2.1.1 O problema mundial e brasileiro

No Brasil, o acesso a empregos formais tem sido determinado pelo contexto
econômico e social, no qual o indivíduo se insere. O mercado de trabalho evidencia
a necessidade do indivíduo se atualizar e ser competente para garantir uma melhor
inserção. De acordo com Zulauf (2006), o mercado e os ambientes de trabalho
cobram do ensino superior que desenvolva a empregabilidade dos estudantes e
atribua a essa habilidade maior relevância nas grades curriculares, instruindo os
alunos não apenas do ponto de vista acadêmico, mas também da perspectiva das
reais necessidades dos empregadores.

Atualmente as organizações exigem uma força de trabalho flexível, com múltiplas
habilidades, capaz de mudar e de se adaptar a novos empregos e ambientes de
trabalho, que facilite o trabalho em equipe, e não mais apenas trabalhadores com
conhecimentos e habilidades especializados em áreas restritas.

De acordo com Neves Junior (2012), os empregos formais são fundamentais para
afrontar o déficit de trabalho na economia brasileira, mas não suficiente para
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promover todas as dimensões que conformam um trabalho decente, na concepção
da OIT: promover o respeito aos direitos fundamentais no trabalho, ampliar a
eficiência e a cobertura da proteção social e promover um efetivo diálogo social. O
crescimento do emprego de qualidade requer um crescimento econômico mais
acelerado e sustentado no tempo, o qual requer um aumento sustentado dos
investimentos, privados e públicos, e uma inserção mais dinâmica na economia
mundial.

Nesse sentido, as políticas econômicas adotadas devem orientar-se a gerar um
ambiente favorável aos investimentos produtivos, por meio de um entorno
macroeconômico adequado, que estimule a demanda agregada, e de medidas meso
e microeconômicas que incidam sobre a rentabilidade dos negócios e aumentem a
produtividade total da economia.

Dessa forma, também é importante complementar as políticas econômicas
orientadas ao crescimento do emprego de qualidade e com políticas de mercado de
trabalho e de geração de emprego orientadas a fomentar a inclusão de certos
coletivos que usualmente não se beneficiam do crescimento das economias.
Políticas ativas, como as de formação profissional, serviços de emprego etc. e
aquelas que promovem o emprego de qualidade, como o impulso de setores de
baixa produtividade, devem ser consideradas prioritárias, na medida em que
constituem instrumentos que permitem a democratização das oportunidades no
mercado de trabalho. A melhora na eficiência e na equidade no mercado de trabalho
é uma condição essencial para a superação da pobreza.

Essa geração de mais e melhores empregos deve ser tratada como uma variável
instrumental para o desenvolvimento econômico de longo prazo. A expansão do
emprego e a melhor distribuição da renda são elementos essenciais para o
desenvolvimento, na medida em que ampliam o espaço interno de acumulação, pela
expansão do mercado consumidor, abrindo espaço para aumentos da produtividade,
e para a absorção do desemprego e do subemprego. A economia brasileira precisa
potenciar o processo de expansão e garantir sua sustentabilidade a longo prazo.
Para isso falta adotar um marco adequado de políticas integradas que permita
conciliar o crescimento da produtividade total da economia com o objetivo de uma
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maior intensidade “emprego” do crescimento, fatores essenciais para o crescimento
econômico a longo prazo, em contexto de economias abertas, que se traduza em
maior progresso social, com redução da pobreza e da desigualdade social, (Junior,
2012).

2.1.2 Dimensões fundamentais do emprego

De acordo com Morin, (2002), com as transformações importantes que vem
ocorrendo no mundo do trabalho, surgem novas formas de organização trazendo
consigo novas tecnologias e modos inovadores de organização das tarefas. “Ao
mesmo tempo em que milhares de pessoas sofrem pela falta de uma vaga, outras
sofrem pelo fato de terem que trabalhar excessivamente.” (Morin, 2002, p. 13).

O avanço da tecnologia, a automação, a micro-eletrônica e a robótica, redefiniram a
divisão do trabalho, impondo uma nova visão e dando origem a formas inovadas de
gerenciamento que buscam, simultaneamente, produtividade e qualidade a baixos
custos. Crescem vertiginosamente a terceirização, a quarteirização e os contratos
temporários, em busca da flexibilização nos empregos. Novas características foram
incorporadas à função: qualificação e polifuncionalidade, visão sistêmica do
processo produtivo, rotação das tarefas e flexibilização.

Um emprego ajuda as pessoas a dizerem a si mesmas e aos outros quem elas são.
As pessoas tecem identidades próprias a partir dos amigos que têm, da vida familiar
que criam, das suas atividades, das escolas e igrejas que frequentam e dos seus
empregos.
Dessa forma nossa identidade tende a ser “garantida” principalmente por nossos
empregos. Quando pessoas se encontram pela primeira vez, costumam perguntar
sobre o trabalho, sobre o emprego, umas às outras. É ele que proporciona à maioria
delas sua rede central de relações. Sejam os colegas de trabalho seus melhores
amigos ou não, o emprego é, na maioria das vezes, o contexto social permanente
em que levam suas vidas. Se um indivíduo perde seu emprego, todos à sua volta
tendem a desaparecer. A vida parece mais insípida, debilitada. Pessoas
desempregadas sentem-se sozinhas. Para a maioria delas, em suma, o emprego é a
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fonte principal de significado e ordem em suas vidas. Não é de admirar, portanto,
que a perda do mesmo ou a simples ameaça de perdê-lo seja uma das principais
causas de “stress” e de sofrimento entre os trabalhadores.

Contudo, estamos passando por uma transformação histórica no mundo dos
negócios que se caracteriza pela globalização da economia, pela intensa
competição entre as empresas e pela crescente substituição do homem pela
máquina. Nesse contexto, a redução dos níveis de emprego é uma grande
preocupação. No Brasil, ainda não existe o desemprego em massa, mas já se
observa a substituição de empregos formais por trabalho temporário, terceirizado ou
informal. As empresas privadas assim como o próprio setor público já fizeram
drásticos enxugamentos de pessoal e acenam para futuros cortes. Ao que tudo
indica, essas transformações possuem elevado potencial de provocar insegurança
nos profissionais que atuam em contextos mais competitivos, assim como mudanças
radicais em suas carreiras.

Ao modificar a natureza com o seu trabalho, o homem cria à cultura, a linguagem, a
história e a si mesmo. O trabalho possui, assim, uma enorme importância para o ser
humano, conferindo identidade e sentido para a sua vida. (Kilimnik, 2008).
Corroborando Lévy-Leboyer (1994) a autora afirma que estaria existindo atualmente,
uma desconsagração e um desligamento em relação ao trabalho. Desconsagração,
porque o significado do trabalho estaria enfraquecendo-se e seu valor limitando-se
às vantagens materiais que ele proporciona. Desligamento, porque a vida
profissional começa a representar menos vida das pessoas, Kilimnik (2008).

Entretanto o prazer e o sentimento de realização que podem ser obtidos na
execução de tarefas dão sentido ao emprego, além de garantir o comprometimento
das pessoas para com ele e com a organização à qual pertencem. O princípio que
norteia sua estruturação tem por objetivo modificar os comportamentos de tal forma
que, gradualmente, os trabalhadores sejam estimulados a desenvolver atitudes
positivas com relação às funções executadas, à empresa que os emprega e a eles
próprios (Morin, 2002). É o comprometimento com as tarefas a serem realizadas que
constitui o principal indicador de uma organização eficaz.

19

Hackman e Oldham, citado por Morin (2002) propuseram um modelo que tenta
explicar como se dão as interações, as características de um emprego e as
diferenças individuais que influenciam a motivação, a satisfação e a produtividade
dos trabalhadores. As cinco características do emprego conduzem a três estados
psicológicos que influenciam as atitudes e comportamentos dos trabalhadores. Além
disso, as relações entre os três conjuntos de variáveis seriam moduladas pela
necessidade de desenvolvimento de uma pessoa, indicando que um indivíduo com
forte necessidade de crescimento pessoal seria mais sensível a um emprego
enriquecido que um indivíduo com fraca necessidade.

Os três estados psicológicos apontados pelos autores acima citados teriam um
impacto importante na motivação e na satisfação de uma pessoa em seu trabalho: o
sentido que ela encontra na função exercida, o sentimento de responsabilidade que
vivencia em relação aos resultados obtidos e o reconhecimento de seu desempenho
no mesmo. Desta forma, para os autores, um trabalho tem sentido para uma
determinada pessoa quando ela o considera importante, útil e legítimo.

Ainda conforme os autores citados, três características contribuem para dar sentido
ao emprego:

a)

Variedade das tarefas: é quando um trabalho requer uma variedade de
tarefas que exigem, por sua vez, uma variedade de competências;

b)

A identidade do trabalho: é quando um trabalho permite a realização de
algo do começo ao fim, com um resultado tangível e identificável;

c)

O significado do trabalho: é quando um trabalho tem impacto
significativo sobre o bem estar ou sobre o trabalho de outras pessoas,
seja em sua empresa, seja no ambiente social.

Pode-se observar que para a maioria das pessoas o sentido da vida está
relacionado com ter objetivos e metas futuras que atendam às necessidades
próprias e da família, e também diretamente relacionado ao trabalho, seja por que é
através dele que se obtêm os recursos financeiros necessários a fim de garantir a
sobrevivência, seja porque é através dele que as pessoas conseguem se auto
desenvolver.
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Verifica-se também que ao vivermos nossas vidas, invariavelmente passaremos por
dificuldades e momentos de crise. Nesses momentos as habilidades sociais nas
interações com a família, amigos e outros, a habilidade de sustentar com ênfase um
relacionamento, a disposição de buscar suporte da comunidade, de criar novos
relacionamentos com pessoas na comunidade, e buscar apoio social são de
fundamental importância para garantir a preservação do “Eu” próprio de cada um.

Indivíduos assimilam o seu trabalho como identidade, ou seja, este se torna parte
inerente da definição que eles fazem de si próprios. O trabalho pode ser
psicoterapêutico, psicológico. Sendo assim, ele pode ser uma fonte geradora de
auto-estima, desde que nos permita desenvolver a confiança na eficácia de nossas
mentes, de nossa capacidade de pensar (Maslow, 2000). Por extensão, ele é um
dos principais elementos que nos permitem aumentar a confiança em nossa
capacidade de aprender, de tomar decisões, fazer escolhas apropriadas e de
gerenciar mudanças. O sucesso das organizações depende não somente de um
nível mais elevado de conhecimento e de habilidade entre seus membros mas é
preciso, também, garantir um maior grau de independência, autoconfiança,
determinação, autonomia e auto-estima (Branden, 1999).
Para Maslow, “o caminho para a felicidade humana se encontra relacionado à autorealização conquistada por meio do compromisso com um trabalho importante e que
valha a pena” (Maslow, 2000, p. 11). Os trabalhadores de nível administrativo e
executivos, o reconhecimento de pares ou superiores, seja pelo bom desempenho
em suas atividades, seja por aquilo que o seu conhecimento e experiência
representam para as demais pessoas, é a principal forma de se sentirem orgulhosos
de seu trabalho, respeitados, úteis e bem sucedidos.

Já Pagés et al. (1993), afirma que a organização exerce sobre seus trabalhadores
uma dominação ao nível inconsciente que funcionaria como uma máquina de prazer
e de angústia, estimulando assim um ciclo auto-reprodutor no qual a angústia
alimenta a procura de um prazer agressivo, motor gerador de nova angústia. Ao
mesmo tempo em que os trabalhadores se sentem poderosos por representarem
uma empresa que movimenta milhões por ano e é respeitada e temida por seus
fornecedores e concorrentes, sabem que não podem mais se acomodar em suas
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posições e se sentem angustiados por fazerem parte de uma engrenagem que
sempre tem que se mover para frente.

Para Baudelot (2002), o trabalho se configura numa felicidade para uma certa
categoria de pessoas, com diploma, boa renda, e um bom ambiente de trabalho. Ele
diz que, para outro grupo de pessoas, há, porém, uma conotação de grande
sofrimento e de infelicidade. São sintomas ou sentimentos que atingem a todas as
categorias sociais, as que sofrem com o trabalho por várias razões individuais, que
podem ser sociais ou econômicas, ou ambas. Uma situação de desacordo entre a
trajetória do período de estudos concluídos e o tipo de emprego que poderão
conseguir no futuro, nem sempre satisfatório. Quando as pessoas não estão bem
num ambiente de trabalho, é natural, que se viva numa situação de pressão
desagradável muito forte. Muitas vezes esse sofrimento citado por Baudelot (2002)
vem de uma situação delicada no trabalho quando patrões ou superiores exigem do
funcionário mais dedicação às tarefas a ele atribuídas. Por consequência, são
frequentemente ameaçados pela precarização do emprego, e os profissionais são
submetidos a uma intensificação do trabalho.

Há uma série de fatores que interferem para que o indivíduo seja infeliz no trabalho.
Primeiro, as más condições, tarefas intensas e repetitivas, entre tantas outras
coisas; depois, há as razões subjetivas, quando as pessoas não se realizam dentro
de determinado ofício ou ocupação. Quando uma pessoa não se realiza no trabalho
é porque não é o que gostaria de estar fazendo ou porque o trabalho que faz, com o
tempo, tornou-se insuportável, conclui.

Um dos dilemas na vida do trabalhador acontece quando o trabalho essencial para
sua sobrevivência passa a ser o perigo para sua existência, e suas estratégias de
defesa para o enfrentamento não conseguem evitar o adoecimento e preservar seu
equilíbrio. As consequências do sofrimento podem afetar a vida do trabalhador,
porque o trabalho invade toda a existência do ser humano. A intervenção na
organização do trabalho para melhorar o ambiente, nem sempre é possível. Mas,
segundo a psicodinâmica, a reorientação profissional é a saída para evitar o
adoecimento do trabalhador, levando em conta as necessidades individuais e
coletivas na busca constante de defesas, preservando assim o equilíbrio psíquico.
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Segundo Dejours (1999), o trabalho contém vários elementos que influenciam a
formação da auto-imagem do trabalhador que, por sua vez, é razão para o
sofrimento. Os estudos de Dejours (1999), revelam que situações de medo e de
tédio são responsáveis pela emergência do sofrimento, que se reflete em sintomas
como a ansiedade e a insatisfação. Apontam ainda para a relação entre esses
sintomas, e a incoerência entre o conteúdo da tarefa e as aspirações dos
trabalhadores; a desestruturação das relações psicoafetivas com os colegas; a
despersonalização com relação ao produto; frustrações e adormecimento intelectual.

A partir destas pesquisas, Mendes (1999) elaborou um conceito de dados empíricos
para as vivências de prazer-sofrimento, fundamentado na abordagem da
psicodinâmica. Este conceito é uma operacionalização da construção que deu
origem à elaboração de uma escala submetida à análise fatorial, resultando em três
indicadores de cada uma das vivências. Nesse estudo, o prazer é definido a partir de
dois fatores: valorização e reconhecimento no trabalho.

A valorização é o sentimento de que o trabalho tem sentido e valor em si mesmo, é
importante e significativo para a organização e a sociedade. O sentimento de
reconhecimento significa ser aceito e admirado no trabalho e ter liberdade para
expressar sua individualidade. O sofrimento é definido a partir do fator desgaste, que
é a sensação de cansaço, desânimo e descontentamento com relação ao trabalho.
Dejours (1999).

Para Dejours (1999), o sofrimento, além de ter origem na mecanização e
robotização das tarefas, nas pressões e imposições da organização do trabalho, na
adaptação à cultura ou ideologia organizacional, representada nas pressões do
mercado, nas relações com os clientes e com o público, é também causado pela
criação das incompetências, significando que o trabalhador se sente incapaz de
fazer, face às situações convencionais, quando acontece a retenção da informação
que destrói a cooperação.

Entretanto, Santos (2010) reforça que a tentativa de compreender o significado do
trabalho demanda investigação do que os indivíduos valorizam no trabalho e nas
funções que realizam, assim como das razões que os levam a optar pelo trabalho
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remunerado, é preciso averiguar a relevância do trabalho na vida das pessoas e na
sua relação com a sociedade. O significado traduz as representações social que a
tarefa executada tem para o trabalhador de forma individual ou em grupo. Esse
sentido reflete no dia a dia do indivíduo.

Ainda para o autor, as novas formas de sofrimento estão associadas às atuais
formas de organização do trabalho. Os itens mais relevantes nessas mudanças são:
a cooperação e a reprovação. O trabalhador tem de fazer o que não fazia antes, e
esta diferença pode implicar reprovação, que não passa pela questão moral ou
social, ou de culpa do superego, mas é uma traição ao próprio eu, um risco de
perder a identidade, a promessa que fez a si mesmo, e que não pode ser resgatada,
gerando uma “ferida” na sua cidadania.
Segundo Dejours (1999), “se um trabalho permite a diminuição da carga psíquica,
ele é equilibrante, se ele se opõe a esta diminuição, é fatigante. A energia psíquica
se acumula, transformando-se em fonte de tensão e de desprazer, a carga psíquica
cresce até aparecerem a fadiga e depois a astenia, e na sequência a patologia: é o
trabalho fatigante.” Assim torna-se insustentável, mostrando que a carga psíquica do
trabalho aumenta quando a liberdade de organização deste diminui.
No entender da “Psicodinâmica do Trabalho”, o caminho que conduz ao trabalho
saudável é aquele que respeita a identidade em construção, os potenciais e os
limites da condição humana, favorecendo a criatividade e o compromisso do
trabalhador. Na organização torna-se indispensável à flexibilização, liberdade e uma
congruência no modo de trabalhar. Porém, na impossibilidade de se intervir na
organização do trabalho, a reorientação profissional é essencial, de forma que se
leve em consideração as necessidades individuais e coletivas da busca constante de
defesas para evitar doenças e preservar o equilíbrio psíquico (Nassif, 2005).

Os estudos sobre o prazer-sofrimento, realizados pela psicodinâmica do trabalho
mostram que quando o trabalho favorece a valorização, admiração, respeito,
reconhecimento e a possibilidade de expressar criatividade, ocorre o prazer. Porém,
quando o trabalho é submetido à rigidez hierárquica, centralização de informações e
falta de participação nas decisões e outros, o trabalho torna-se fonte de sofrimento
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Este sofrimento é capaz de desestabilizar o indivíduo, e resultar no adoecimento,
como também é natural a luta contra ele.

Dessa forma, Souza (2014), afirma que a variedade de habilidades, a identidade das
tarefas e o significado das tarefas contribuem para o sentido do trabalho, já a
autonomia e o feedback fazem com que o indivíduo tenha o sentimento de
responsabilidade e o conhecimento dos resultados do seu trabalho, solidificando o
significado, fazendo então com que o trabalho passa a ter sentido, se torna
importante, útil e legítimo. Sendo assim a satisfação e o significado do trabalho
estão atrelados á identificação de valores e atitudes existente entre o empregado e o
empregador, sendo importante também o equilíbrio entre a vida profissional e vida
pessoal e o apoio de supervisores e colegas de trabalho. Souza (2014), reforça que
esse conjunto gera significado e sentido ao trabalho.

2.2 Emprego e trabalho

Nas duas últimas décadas, vêm ocorrendo grandes modificações no âmbito do
trabalho. Tais mudanças têm provocado um declínio inevitável nos índices de
emprego e a redução da força de trabalho em escala mundial. (Woleck, 2013).

As economias mais desenvolvidas estão experimentando um momento histórico, no
qual o emprego está se tornando algo muito raro, e o mercado de trabalho, a cada
dia, torna-se mais competitivo e mais exigente, adotando critérios mais rígidos no
processo de seleção de pessoal. Tal exigência se efetiva, primeiramente, porque há
um verdadeiro “exército de reserva” que deixa o empregador numa situação
bastante confortável, podendo optar por profissionais até mais qualificados do que o
cargo exige. Além do mais, com a extrema flexibilização das relações de trabalho,
tais empregadores contam com contratos parciais, terceirizados, domésticos e
temporários, que vêm facilitando tanto a contratação quanto o “descarte” dessa mãode-obra, sem ônus para a empresa com encargos sociais e direitos trabalhistas e
que, consequentemente, vem retirando do trabalhador seu poder de barganha,
deixando-o cada vez mais vulnerável.
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Isso tem provocado a corrida incessante por qualificação, na busca pela
empregabilidade e que, nem sempre, tem garantido bons resultados, pois, diante do
atual quadro competitivo e o reduzido número de vagas ofertadas no mercado de
trabalho, nem mesmo os profissionais, considerados, qualificados, têm garantia de
emprego. Assim, constata-se, ultimamente, um grande temor das pessoas de
ficarem desempregadas ou de nem sequer conseguirem entrar no mercado de
trabalho. Além disso, constata-se também um forte processo de degradação dos
empregos ainda existentes e a crescente precariedade das novas formas de
ocupação, através do trabalho informal, caracterizado pelo trabalho sem carteira
assinada e, consequentemente, sem direitos trabalhistas.

Em especial no Brasil, tem-se notado que as mudanças ocorridas encontram-se
mais no âmbito organizacional, do que em investimentos em altas tecnologias. Uma
vez que, os empresários brasileiros contam com uma vasta mão-de-obra que se
presta a fazer o trabalho necessário em troca de baixos salários, garantindo-lhes
altos lucros. Isso, de certa forma, acomoda o empregador na manutenção das
formas de produzir sem ter que investir em tecnologias modernas que, além de
onerar capital, criará a necessidade de uma mão-de-obra qualificada.

No entanto, para se manterem competitivas no mercado de trabalho, as empresas
vêm buscando viabilizar o chamado “processo de enxugamento”. Para tanto, elas
utilizam estratégias, como a polivalência de funções; a horizontalização dos cargos,
e a terceirização uma vez que cada uma dessas estratégias contribui na eliminação
de pessoal. E essa busca de redução de quadros tornou-se uma das principais
causas do desemprego e não tem ocorrido apenas no processo produtivo, mas
também no setor administrativo. (Woleck, 2013).

Com a polivalência de funções, há uma aglutinação de tarefas sob a
responsabilidade de um só operador reduzindo o número de operários necessários
ao processo produtivo. Já a horizontalização dos cargos elimina força de trabalho, a
medida em que reduz ocupações intermediárias no processo administrativo
existentes, anteriormente, com base na filosofia taylorista-fordista, que pautava a
organização fabril numa ordem vertical de comandos hierárquicos.
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A terceirização, por sua vez, vem contribuir, nesse processo, através da
transferência de funções para pequenas e médias empresas prestadoras de
serviços ou fornecedoras de parte do processo produtivo da empresa. A princípio, a
terceirização se limitava a alguns setores como: limpeza, transporte, segurança e
alimentação. Posteriormente, algumas empresas passaram a terceirizar parte do
produto e muitas delas chegaram a receber de fornecedores todos os componentes
necessários à fabricação do produto, tornando-se apenas montadoras ou meras
representantes de determinada marca.
À medida que as empresas se liberam do emprego formal, na busca de “enxugar a
empresa”, e adotam formas de contratos mais flexíveis e temporários, através de
prestações de serviços, ou trabalhos sazonais, acabam, muitas vezes, caindo na
informalidade por promover trabalho sem estabilidade, sem direitos trabalhistas e de
alta rotatividade. O setor informal é representado por atividades autônomas como:
ambulantes, empregados domésticos, e prestadores de serviços em geral. Esse
setor vem crescendo muito nos últimos anos como alternativa na geração de
emprego e renda, entretanto, não substitui de maneira satisfatória uma ocupação
remunerada e assegurada por direitos trabalhistas como se tem através do setor
formal.

2.2.1 Aspectos institucionais e responsabilidades

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), é o responsável por regulamentar e
fiscalizar a aplicação da legislação trabalhista, bem como as condições de trabalho
no Brasil. A análise da situação das políticas de emprego tem que partir do fato de
serem implementadas num quadro em que o mercado de trabalho não somente é
muito pouco estruturado, mas também não abrange a totalidade da população ativa.
Uma parcela não desprezível da população ativa está fora do mercado de trabalho,
vivendo do trabalho por conta própria e não do trabalho por conta alheia, a maioria
em negócios instáveis e muito pouco estruturados. No mercado de trabalho não há
uma definição precisa do momento em que as pessoas devem entrar e sair do
mesmo, nem tampouco uma maneira claramente estabelecida para as pessoas
acessarem e progredirem nos diversos tipos de ocupação. Nota-se a falta de
organizações coletivas de empregados capazes de realizar a contento uma
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contratação coletiva do trabalho com os patrões e de interagir com o poder público
para ir elevando, em simultâneo ao progresso da economia, os padrões mínimos de
condições de trabalho e remuneração fixados por lei. (Baltar, 2007).

De acordo com pesquisa realizada em 2010 pela OIT, uma parcela não desprezível
dos patrões sequer cumpre a lei, mas mesmo em empregos em que a lei 21 é
respeitada, prevalece alta rotatividade e baixa remuneração. A elevada intensidade
da contratação e dispensa de pessoal em empregos que respeitam as leis do
trabalho pode ser ilustrada pela Relação Anual de Informações (RAIS),
considerando todos os vínculos que não são de servidores públicos (Baltar, 2007).

Assim, a média mensal de desligamentos em vínculos que não são de servidores
públicos corresponde a 4,5% do nível de emprego (Moreto, 2007). Ou seja, a
simples preservação do nível de emprego dos não servidores públicos envolve a
contratação mensal do equivalente a 4,5% do número total de empregados.
Independentemente de qualquer variação do número de empregados, são
desligados e admitidos todos os meses, uma fração significativa do total de
empregados.

Por outro lado, 31% dos empregados não servidores públicos existentes no início de
cada ano, não estão mais no mesmo emprego no final do ano. Em muitos desses
empregos a duração do vínculo é efêmera, como indicado pelo fato de 63,4% dos
desligamentos ocorridos ao longo de um ano, afetarem vínculos que não alcançam a
cumprir a duração de um ano e somente 14,3% daqueles desligamentos terminarem
vínculos com duração superior a três anos. (Baltar, 2007).

Em consequência da elevada frequência dos vínculos de curta duração, 31,7% de
todos os empregados da RAIS, incluindo os servidores públicos, tem menos que um
ano no serviço e somente 53% têm mais que dois anos no serviço (Baltar, 2007).
Como o emprego formal total abrange somente 1/3 da população ativa, apenas 1 de
cada 6 brasileiros voltados para a atividade econômica tem emprego formal a mais
de dois anos. A composição desses empregos formais com mais de dois anos de
duração do vínculo é sugestiva: 34% são empregos do setor público (destacando-se
saúde, educação e segurança); 29% são empregos da prestação de serviços
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(transporte, bancos, educação privada, saúde privada, restaurantes, hotéis, serviços
de apoio às empresas como informática, serviço jurídico e contábil, assessoria
empresarial e consultoria, locação de mão de obra, limpeza, vigilância e segurança);
17% são empregos da indústria de transformação; 13% são empregos do comércio
e reparação, 3% são empregos da agropecuária e 4% formam o resíduo de
empregos com mais de dois anos de duração do vínculo, em construção civil,
serviços de utilidade pública e extração mineral.

O quadro geral do mercado de trabalho indica, então, a presença de uma imensa
população redundante, uma massa popular sem lugar claramente definido na
economia, em que pudesse construir progressivamente um status de trabalhador,
em interação com os empregadores e com o poder público, impondo um peso mais
expressivo dos salários no custo da produção e na apropriação da renda, com
empregos suficientemente estáveis para ligar os diversos trabalhadores às várias
profissões e ramos de atividade da economia, definindo situações em que as
pessoas se identificam como trabalhadores, não sendo tolerado o descumprimento
das leis e com sindicatos fortes e capazes de impor limites à liberdade de ação dos
empregadores na contratação e dispensa de empregados e na definição dos
trabalhos, das jornadas e das remunerações, comprometendo os empregados com
os patrões e vice-versa.

No Brasil, a legislação trabalhista pressupõe que o emprego tenha duração
indefinida e sua interrupção sem justa causa implica na necessidade de compensar
quem perdeu o emprego com uma indenização em dinheiro. Isto não foi
impedimento para a ampla liberdade dos patrões para demitir os empregados,
ajustando a produção e o emprego ao ritmo das vendas.

Além disso, é também muito ampla a liberdade dos patrões para estruturar os
trabalhos e as remunerações, destacando-se carreiras curtas e intensas dentro das
empresas que contribui para tornar ainda maiores os fluxos de contratação e
dispensa.

Dessa forma as empresas fazem contratações em substituição a profissionais sem
analisar detalhadamente as implicações, a busca por uma melhor mão de obra, que
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atenda imediatamente as necessidades apurada prevalece a possibilidade de
treinar, corrigir e manter o profissional atual. Esses são fatores que geram
insegurança e insatisfação nas pessoas e as levam a desejar o desligamento, assim
como a busca por nova oportunidade.

2.2.2 As contribuições da literatura para a compreensão do tema

Nessa sessão será discutida a mudança dos empregos para trabalho, a instabilidade
e contratos de curto prazo que são fechados nesse cenário.

De acordo com Woleck (2013), o trabalho integral, na modalidade emprego, não tem
mais volta. Para ele, as correntes teóricas que defendem essa idéia semeiam falsas
esperanças. Entretanto, sua concepção de futuro em relação à sociedade do
trabalho põe em perspectiva a homogeneização de uma sociedade que, de modo
geral, vai ganhando soberania ao longo do tempo ao experimentar a liberdade
política dentro de atividades em redes de trabalho auto-organizadas, não levando a
nenhuma nova divisão de classe entre trabalhadores pagos e trabalhadores civis,
nem à expulsão de mulheres do trabalho pago ou à precarização de sua dupla
jornada de trabalho formal e doméstico. Para ele, os acontecimentos sociais da
atualidade reúnem condições favoráveis à constituição de uma sociedade “multiativa”, baseada na “libertação” do homem do trabalho circunscrito na modalidade
emprego.

Desse modo, as chamadas formas inseguras de emprego integral e de longa
duração transformar-se-ão em trabalho múltiplo ou em direito à descontinuidade no
trabalho. Contudo, o direito de escolha de horas de trabalho transformar-se-á em
direito à soberania sobre o tempo de trabalho e assim, cada pessoa terá condições
de planejar sua própria vida, por um período de um ou mais anos, em suas
transições entre família, emprego, lazer e envolvimento político, proporcionando o
ajustamento entre a liberdade, a segurança e a responsabilidade.

Esse autor reforça e justifica suas críticas e refutações às idéias que caminham em
direção à não-inexorabilidade do trabalho na modalidade emprego. Daí sua crítica às
análises marxistas, pois, segundo este autor, elas tendem a defender o trabalho
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como última fortaleza, em um esforço de evitar que os grandes debates da segunda
modernidade sejam abertos. Se por um lado, Woleck (2003) parece reconhecer e
assumir a inexorabilidade do modo de produção capitalista, por outro, argumentando
criticamente sobre o avanço técnico-científico, globalizado do capitalismo e sobre o
crescente aumento da produção com menos trabalho, ressalta, com preocupação,
que esse mesmo capitalismo gerador de riqueza em abundância bloqueia com mãode-ferro iniciativas políticas e comunitárias em relação a um novo modelo de
participação social no trabalho e, de modo geral, no mundo da vida.

No entanto, essas suas preocupações em relação ao trabalho na primeira e na
segunda modernidade partem da noção de encaixe e reencaixe, em que o indivíduo
se desliga do estilo de vida caracterizado pelo trabalho de longa duração criado pela
sociedade industrial e vai adentrando em um modo de vida no qual os próprios
indivíduos devem produzir, encenar e construir suas biografias num contínuo
processo de individualização.

2.2.3 As grandes mudanças no mundo e no mundo do trabalho

Os estudos de Rifkin (1996) afirmam que 11% das vagas no mundo são eliminadas
a cada sete anos, e se esse ritmo for mantido, em 50 anos ou menos, todos os
empregos na linha de produção das indústrias terão desaparecido. Isto não
significará para a humanidade, necessariamente, uma condenação, mas, ao
contrário, poderá sinalizar uma libertação para os trabalhadores de uma vida de
trabalho árduo e a possibilidade de uma vida livre para se dedicarem a atividades de
lazer. Entretanto, isto dependerá de como os ganhos de produtividade serão
distribuídos nessa nova “Era da Informação”. E para que essa distribuição igualitária
e justa dos ganhos de produtividade se efetive, faz-se necessário a redução da
jornada de trabalho em todo o mundo e do esforço dos governos no sentido de
proporcionar empregos alternativos no terceiro setor para aqueles cujos cargos
foram extintos no mercado de trabalho formal. Assim, Rifkin (1996), preconiza a
chamada “Era pós-mercado” caracterizada pela sociedade da informação, na qual a
produção de mercadorias e serviços será realizada através de computadores e
robôs capazes de transformar as forças da natureza sem esforço, com fartura e de
forma eficiente, libertando o homem de tarefas insalubres, repetitivas e estressantes.
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Desta forma, um número cada vez menor de mão-de-obra humana será mantida no
processo produtivo e se ocupará do trabalho intelectual, de criação e programação,
e que, para Rifkin (1996), deverá ter uma jornada de trabalho reduzida. Em
contrapartida, para a força de trabalho que se tornará desocupada, com a redução
do trabalho formal, serão criadas novas alternativas de ocupação no terceiro setor.

Porém esta sociedade da informação que ele preconiza, está longe de se tornar
realidade em países como o Brasil, em que o desenvolvimento tecnológico ocorre de
forma lenta, se comparado com os níveis atingidos pelas empresas do primeiro
mundo. Assim, não se pode generalizar a situação do desemprego em todo o
mundo, ao contrário, o correto é fazer uma análise mais adequada à realidade de
cada país. Se considerarmos as peculiaridades do Brasil, país em desenvolvimento,
caracterizado por ter uma mão-de-obra vasta, dessindicalizada, e com baixos
índices de escolarização e qualificação, observa-se que tanto as causas como as
consequências do desemprego são diferentes do que Rifkin (1996) prega.

Tratando dessa tendência ao desaparecimento dos empregos, Domenico De Masi
(1999), em seu livro “O Futuro do Trabalho”, afirma que passar o dia no escritório
pode representar uma perda de tempo, uma vez que o trabalho não é, por natureza,
uma maldição bíblica da qual o homem nunca poderá se libertar. E questiona: “a
mitologia do horário, do controle, da hierarquia é produtiva? Será que essa forma de
trabalhar é a mais inteligível?” Esse autor argumenta que o homem, ao longo dos
séculos, foi levado a acreditar que o seu valor é medido pelas horas trabalhadas,
mas nem sempre produtivas.

Nos últimos cem anos, essa medição passou a ser cronometrada e, assim,
culturalmente, a maioria das pessoas passou a acreditar que “o ritmo, a pressa, a
ânsia e a inquietação devem dominar a vida dos trabalhadores, mesmo quando seu
rendimento depende muito mais da criatividade e da introspecção do que no número
de horas transcorridas no escritório”. Assim, ele defende a tese de que a sociedade
pós-industrial com a eficiência das máquinas reduzirá tanto o trabalho físico como o
trabalho intelectual, proporcionando aos homens a essência da felicidade que ele
acredita estar, apenas, no trabalho criativo e no tempo livre.

32

De acordo com Bridges (1995), “A visão de emprego com a qual fomos educados –
expediente de trabalho das 8:00 às 18:00 horas, doze meses por ano, promoções e
uma pensão aos 65 anos – parece estar se desvanecendo.” Segundo ele, essa idéia
de “Emprego” foi criada no período da Revolução Industrial, e não vem mais se
adequando às necessidades da sociedade atual. E acrescenta que a má notícia é
que, de fato, os empregos estão desaparecendo, e a boa notícia é que, um emprego
não é mais a única maneira pela qual as pessoas podem ganhar a vida, e profetiza
que, num futuro próximo, as pessoas vão viver num mundo desprovido de
empregos. Para ele, o emprego passou a fazer parte das espécies ameaçadas,
como afirma: “Essa tão procurada e tão difamada entidade social está
desaparecendo hoje como uma espécie que sobreviveu além do seu tempo
evolucionário”. Em sua concepção, o emprego é um artefato social característico do
período fabril e que teve uma representatividade de forma mais significativa no
século XIX.

2.3 O trabalho

Para Chahad (2004), durante a década de 90, intensificou-se um processo de
transições experimentado pelo Brasil, com efeitos na estrutura produtiva e,
consequentemente, no mercado de trabalho nacional. A abertura comercial, a
estabilidade de preços, as privatizações, as inovações tecnológicas e o fenômeno
demográfico atuaram conjuntamente na promoção de transformações na estrutura,
no funcionamento e na evolução do mercado de trabalho brasileiro. Para o autor, as
principais tendências verificadas no mercado de trabalho após a segunda metade da
década de 90 foram: Crescimento contínuo da PEA (População economicamente
ativa), fruto de fortes pressões demográficas; Crescimento lento da ocupação total,
em virtude, especialmente, das restrições ao trabalho infantil e do jovem (legislação
mais severa), e das limitações impostas ao trabalho dos não qualificados (inovação
tecnológica e ambiente empresarial altamente competitivo); Queda no emprego
industrial decorrente do ajuste produtivo (consequência da abertura comercial) e
aumento no emprego do setor Serviços (rota para uma sociedade moderna);
Estagnação do emprego com carteira assinada e aumento de formas atípicas de
contratação (assalariado sem carteira assinada) e ocupação (autônomos), em parte
refletindo a demanda por flexibilização nas relações de emprego e, também,
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decorrente da pobreza e miséria, mas, em ambos os casos, originando um aumento
da informalidade no mercado de trabalho; Aumento no conjunto de assalariados
trabalhando mais que a jornada legal de trabalho, outro reflexo da busca da
flexibilização, especialmente por causa da estrutura rígida de encargos trabalhistas;
Avanço da terceirização da mão de obra, determinado, igualmente, pela busca de
relações menos rígidas de emprego que permitam uma redução do custo da mão de
obra; Forte crescimento do desemprego aberto decorrente tanto das crises de
natureza conjuntural, com o intuito de preservar a estabilidade de preços ou
defender-se de crises internacionais, quanto de natureza estrutural, fruto do
desajuste entre o perfil de mão de obra demandada e a qualidade da oferta de
trabalho existente; Elevação do chamado desemprego de longo prazo, seja pelo
agravamento das oportunidades de emprego derivado do ambiente competitivo
imposto pela globalização, seja pela inexistência de um sólido Serviço de Emprego
que permita assistir o desempregado em sua busca por trabalho, com uma ampla
oferta de serviços; Queda acentuada, e generalizada, do rendimento real do
trabalhador ocupado assalariado (com ou sem carteira); absorvido pelo setor público
ou privado, terceirizado ou não, atuando em atividades de Direção, ou de Execução
ou de Apoio; empregado em pequenas ou grandes empresas; ou possuindo pouca
ou muita experiência na empresa. Parte dessa queda dos ganhos reais pode ser
atribuída à relativa estagnação do PIB, ou ao declínio da atividade econômica,
existindo ainda os que acreditam tratar-se da continuidade do processo de
flexibilização do mercado de trabalho, na ausência de uma reforma trabalhista
ampla.

É possível observar que as tendências preconizadas por Chahad (2004) se
confirmam, conforme evidências contemporâneas. É também possível observar e
agregar as suas considerações de que o trabalhador da indústria já não é mais
dominante, está mais escolarizado, compete com as trabalhadoras pelas vagas no
mercado de trabalho, não tem a garantia do emprego para toda a vida, interessa-se
menos pela associação junto aos sindicatos tradicionais, está submetido a pressões
crescentes para aumentar sua produtividade, corre mais riscos de se ver
desempregado, tem maior possibilidade de negociar seus rendimentos em função do
valor que agrega à produção. Vários são os fatores que, conjuntamente e em
interação, contribuíram para a construção desta nova realidade do trabalho. Entre
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eles a globalização econômica e a disseminação das inovações tecnológicas e
organizacionais; as transformações no papel dos estados; a disseminação do
individualismo como valor nas sociedades contemporâneas; e o crescimento da
participação feminina no mercado de trabalho, Chahad (2004).

Régnier (2014) afirma que o impacto desses fatores, por sua vez, pode ser
percebido na nova configuração do mercado de trabalho, com o aumento do nível de
desemprego, o crescimento da informatização nas relações trabalhistas, o
deslocamento setorial do emprego, e a transformação nos requisitos funcionais, com
a exigência de novas habilidades e competências, bem como da polivalência
funcional.

Nas empresas observa-se, ainda, o recurso ao desenvolvimento e manutenção de
um núcleo sólido de trabalhadores, altamente capacitados e qualificados, que
auferem maiores benefícios e salários e com os quais as relações tendem a ser mais
estáveis; segue-se um estrato de trabalhadores „mais flexíveis‟, em boa parte
terceirizáveis, com relações mais precárias e com menos garantias trabalhistas,
acompanhado ainda de trabalhadores satélites, de baixa qualificação, facilmente
substituíveis, Régnier (2014).

Mas a nova dinâmica do trabalho também atinge a estruturação micro da vida
cotidiana e coloca em discussão determinadas categorias de organização social, tais
como a separação clássica do tempo de trabalho x tempo livre, que graças aos
desenvolvimentos das tecnologias de informação e comunicação, tornam-se cada
vez mais imbricados, e repercute também na leitura e compreensão das fases
humanas de juventude, idade adulta e velhice.

Na indústria a adoção de novos modelos produtivos baseados nos princípios da
produção enxuta, associada à difusão das novas tecnologias nos processos
produtivos propiciou, por um lado, o aumento da produtividade no trabalho e, por
outro, uma intensa substituição do trabalho vivo por trabalho acumulado nos
sistemas e equipamentos. Ocasionou também um forte deslocamento setorial do
trabalho e do emprego, resultando no desaparecimento de postos de trabalho na
indústria, ao mesmo tempo em que criou novas oportunidades ocupacionais,
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sobretudo no setor terciário. Seus impactos são sentidos, principalmente, nas
transformações que se colocam ao conteúdo do trabalho e no uso das qualificações
e nas formas de emprego, Chahad (2004).

Em relação ao conteúdo do trabalho, para aqueles trabalhadores que logram
manter-se ativos no mercado, espera-se cada vez menos que seu desempenho
profissional paute-se pelo cumprimento de tarefas prescritas. Ao contrário, sua
performance passa a ser associada ao cumprimento de „missões‟, cujo componente
de avaliação, em última instância, consiste na capacidade de produzir mais, em
menos tempo, maximizando os recursos. Traduzindo, há um incentivo crescente
para que os trabalhadores passem a intervir no processo, corrigindo erros,
resolvendo problemas que se apresentam, negociando junto a colegas, superiores,
fornecedores e clientes.

Para tanto, o perfil desse novo trabalhador passa a exigir novas habilidades, até
então relegadas a segundo plano e até mesmo negadas nas relações de trabalho
anteriores. Acresce que, a esses papéis, soma-se ainda a necessidade de lidar com
as

tecnologias

de

informação

e

de

comunicação

(presentes nos novos

equipamentos e instrumentos) que demandam o domínio de códigos abstratos e
novas linguagens.

Outras

competências,

como

raciocínio

lógico-abstrato,

habilidades

sócio

comunicativas, responsabilidade, disposição para correr riscos e espírito de
liderança, passaram a ser demandadas. O domínio de outro língua e o domínio de
tecnologias está se tornando pré-requisito para o ingresso e manutenção em um
mercado de trabalho estruturado. Disposição para „aprender a aprender‟ em
temporalidade contínua, ao longo da vida, também passou a fazer parte do portfólio
mínimo para a empregabilidade.

O exercício destas novas competências tem resultado, também, numa crescente
individualização das relações de trabalho, nas quais cada profissional passa a ser
remunerado pela quantidade de valor que agrega aos produtos e aos processos. Há,
ainda, um forte apelo à aprendizagem „para o resto da vida‟, isso porque a lógica
que rege as competências é, por princípio, calcada na interminalidade, uma
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constante mudança, na qual as capacidades humanas se constroem e reconstroem
a cada dia em confronto com situações-problema concretas apresentadas pela
realidade do trabalho. Deste modo, a educação é permanente como estratégia de
atualização e aquisição dos novos conhecimentos e atributos.

Ainda dentro dessas novas tendências, o dinamismo desse setor na criação de
emprego no Brasil se explica por três razões principais: aumento de sua participação
na economia; o fato de que o setor funciona como um amortecedor do desemprego
gerado em outros ramos de atividade. Com a demissão da mão-de-obra das
indústrias, proliferam formas alternativas, informais, de gerar renda, como o pequeno
comércio e vendas; a crescente participação feminina na força de trabalho.
De acordo com essas novas tendências do mercado, os setores de serviços que
mais

tendem

a

crescer

nos

próximos

anos

são:

Telecomunicações

e

Informática: neste setor, a tendência é o aumento da exigência quanto à qualificação
formal da mão-de-obra, perda de empregos em empresas de porte muito grande (mil
empregados) e de crescimento do emprego nas categorias micro, pequena e média
empresas. Comércio: as três categorias do setor (comércio de veículos, motocicletas
e combustíveis; atacadista e varejista) empregaram em 1998 um total de 4,5 milhões
de pessoas. A expansão deste setor é fortemente ligada à atividade econômica do
país. Setor Financeiro: o setor apresentou recuperação em 2000 após ser
fortemente atingido pela crise de 1999. Existe um grande movimento de
concentração no setor associado à internacionalização do setor financeiro. O
potencial de emprego é grande já que existem incentivos para a expansão do setor.
Turismo: é um dos campos mais promissores para a geração de empregos e
crescimento econômico do país.

2.3.1 O mercado de trabalho

O mercado de trabalho está sempre mudando, está sempre em constante
turbulência e sempre apresentando novidades. Algumas áreas de trabalho surgem,
outras entram em declínio, outras até mesmo desaparecem. Percebe-se isso com
algumas profissões como os ferreiros, ou os fabricantes de rodas de carroça. Por
outro lado, novas profissões surgem como por exemplo os especialistas em
computação eletrônica.
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O ambiente é dinâmico, com características próprias, onde as informações tomam
proporções cada vez maiores para a pesquisa e para a evolução da produção do
conhecimento. Hoje, com a constante mudança nos processos de trabalho surge a
Era do Conhecimento, onde este constitui um ponto de apoio para a sobrevivência
dos indivíduos, da sociedade e das empresas. A intensidade com que as pessoas
aprendem, torna-se um diferencial competitivo na busca de oportunidades.

De acordo com Najjar (2003), nos dias de hoje, as empresas necessitam de
profissionais que possuam, em seu perfil, um “mix” de competências técnicas, de
comportamentos e inter-relacionamento pessoal com diferentes culturas e níveis
organizacionais, habilidades que permitam sintonizar-se com o constante estado de
mudança do mundo, atitudes e posturas positivas na forma de conduzir seus
trabalhos e a gestão de suas carreiras. Daí a necessidade de que o indivíduo saiba
se comportar como profissional, com responsabilidade e ética. Saiba se comunicar
com as pessoas, desde o processo de recrutamento e seleção, no relacionamento
interpessoal com os elementos integrantes de sua equipe, assim como, no
atendimento ao cliente externo.

Dessa forma a empregabilidade torna-se fundamental para que o indivíduo possa se
posicionar de maneira apropriada quando estiver buscando uma oportunidade de
emprego, ou prospectando uma nova colocação no mercado de trabalho para
ascender em sua carreira profissional. Evidencia-se a constante atualização do
conhecimento técnico e complementar, como idiomas e informática, mas também
observa-se que a comunicação e o relacionamento humano, são responsáveis pelos
resultados positivos ou negativos dos processos seletivos e posteriormente, do
relacionamento com a equipe de trabalho. Portanto, um indivíduo empregável, é
aquele que desenvolve permanentemente as competências necessárias para o
ingresso e a permanência no mercado de trabalho. (Malschitzky, 2004).

Em 2015 uma pesquisa da Catho mostra que 67,7% dos profissionais de todo o Brasil
querem ter essa mesma coragem para mudar de emprego esse ano. Os maiores
entraves para essa mudança estão no próprio trabalhador: 26,7% disseram que teriam
investido mais na educação se tivessem se empenhado mais em 2014. Já para 22,4%,
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um emprego melhor poderia ter virado realidade se ele fosse menos acomodado. Mudar
tem seu preço e trocar de emprego tem ficado mais difícil, já que caiu o número de
vagas criadas pelas empresas. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED), o número de empregos formais caiu 64,46% de 2013 para
2014. Só em dezembro de 2014 foram 555.508 mil vagas a menos. Em 2013, quem
estava desempregado passava, em média, três semanas e meia procurando emprego.
Em 2014, esse número aumentou para cinco semanas e meia.

De acordo com a diretora geral de operações da Hays/Brasil, uma das maiores
empresas de recrutamento do mundo, Carla Rebelo, as áreas mais favoráveis à
mudança este ano, levando em conta a perspectiva de geração de vagas, são
agronegócios, biociências e farmácia, vendas e marketing e tecnologia em geral.

Antes de tomar a decisão de mudar, o profissional não pode pensar apenas no salário e
tem que se fazer quatro perguntas básicas: O que eu gosto de fazer no trabalho? O que
me motiva? Eu sempre alcanço os resultados? O que poderia ser feito para melhorar?
Se mesmo assim não encontrar a motivação para ficar no emprego, então está na hora
de ir embora. É hora de mudar de emprego quando nós consideramos que o ciclo dentro
daquela empresa está encerrado. Quando podemos olhar para trás e perceber que
fizemos algo que fez sentido com princípio, meio e fim. Quando se termina um ciclo, tem
que se começar outro, porque faz parte do ser humano e é natural que os profissionais
gostem de ter novos desafios.

2.3.2 A evolução do trabalho

Desde a remota antiguidade, até a Revolução Industrial, o trabalho tem sido
culturalmente qualificado como atividade de menor valor, sendo desempenhados
pela camada menos desenvolvida da população, poupando os aristocratas,
proprietários de terra e intelectuais.

Com o advento da indústria, o trabalho altera em inúmeras formas do ponto de vista
socioeconômico, sem no entanto modificar o caráter punitivo a ele associado,
através das jornadas de até quinze horas diárias, com atividades atenuantes e
repetitivas (Martins, 2001, p.6). Diante das exigências para aumentar a produtividade
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que tornam-se cada vez maiores, as organizações precisam reduzir movimentos,
simplificar etapas, economizar, reduzir custos e com isso reduzir postos de trabalho.
Com isso, cria-se necessidades de novos conhecimentos e as empresas passam a
oferecer treinamento no local de trabalho, fazendo com que os indivíduos fossem
impulsionados para novos aprendizados, ainda que mecanicistas.

A divisão, especialização e racionalização do trabalho foi restringindo o acesso do
indivíduo ao que hoje denomina-se “mercado de trabalho”. O que caracterizou o final
do século XVIII e o início do século XIX foi a mudança radical da forma de trabalho,
pois já não se tratava mais de lidar com ferramentas rudimentares, mas sim com
máquinas cada vez mais complexas. Não se concebia mais gastar tempo e dinheiro
com aprendizes, pois os trabalhadores precisavam aprender seu trabalho para
ganhar competitividade num mercado em que a concorrência era cada vez mais
agressiva, (Malschitzky, 2004).

O fenômeno que provocou o aparecimento da grande empresa e da moderna
administração ocorreu no final do XVIII e estendeu-se ao longo do século XIX,
chegando ao limiar do século XX. Esse fenômeno, que trouxe rápidas e profundas
mudanças econômicas, sociais e políticas, chamou-se Revolução Industrial. Esta
teve início na Inglaterra, com a invenção da máquina à vapor, por James Watt, a
partir da segunda metade do século XVIII.

Já na segunda fase da Revolução Industrial, de 1860 à 1914, deu-se pela revolução
da eletricidade e dos derivados do petróleo (como as novas fontes de energia), e do
aço (como a nova matéria-prima). Surgiu então a introdução definitiva da maquinaria
automática e da especialização do operário. Houve uma intensa transformação dos
meios de transportes e nas comunicações: surgiu a estrada de ferro, o automóvel, o
avião, o telégrafo, o rádio. Nesta época, o capitalismo financeiro consolidou-se e
surgiram as grandes organizações multinacionais. Ao final desse período, o mundo
já não era mais o mesmo. A moderna administração acompanhada das maiores
exigências de qualificação do trabalhador surgiu em resposta a duas consequências
provocadas pela Revolução Industrial, a saber:
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a)

O crescimento acelerado e desorganizado das empresas que
passaram a exigir uma administração científica capaz de substituir o
empirismo e a improvisação;

b)

A necessidade de maior eficiência e produtividade das empresas, para
fazer face à intensa concorrência no mercado.

A administração científica, de Taylor, ao mesmo tempo em que impulsiona a
produtividade industrial, com seu efeito multiplicador na geração de riquezas,
afeta decisivamente o trabalho ao apresentar as vantagens da fragmentação
das tarefas e da especialização do trabalhador, (Martins, 2001, p. 6).

Ainda de acordo com Martins (2001) em 1881, Frederick Winslow Taylor, pela
primeira vez, aplica sistematicamente o conhecimento ao trabalho, através do seu
estudo, análise e engenharia. A produtividade se multiplicava de forma explosiva,
aumentando cerca de cinquenta vezes nos países industrializados e sendo
responsável pela elevação do padrão e da qualidade de vida neles verificado. O
conhecimento tecnológico, materializado nas máquinas e equipamentos industriais,
impulsionou consideravelmente a produtividade do trabalho anteriormente artesanal.

Segundo Pochmann (2001), novos conhecimentos científicos e tecnológicos
estariam associados as exigências empresariais na contratação de empregados com
polivalência multifuncional e com maior capacidade motivadora e habilidades de
relacionamento interpessoal. Esses requisitos profissionais, indispensáveis para o
ingresso e à permanência no mercado de trabalho em transformação, somente
serão passíveis de atendimento por meio de um maior nível educacional dos
trabalhadores.

Na década de 90 no Brasil, os serviços passaram a absorver mais postos de
trabalho, sem compensar, entretanto, a destruição dos empregos verificada no
campo e na indústria. Os requisitos dos trabalhadores necessários para essa nova
realidade são direcionados para o planejamento, controle e responsabilidade sobre
sua tarefa, assim como, para o desenvolvimento de habilidades para a coordenação
de seu trabalho dentro de um fluxo lógico de produção e para a resolução dos
problemas encontrados.
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Ainda na visão de Pochmam (2001) pode-se entender que nesta década, começam
a ser exigidas novas habilidades e conhecimentos dos trabalhadores, uma vez que a
expansão das ocupações profissionais começaram a utilizar maior informação,
sobretudo aquelas sustentadas por exigências crescentes de escolaridade e
qualificação profissional.

Dessa forma o conhecimento é o resultado da interpretação da informação e de sua
utilização para algum fim, no que se refere à geração de novas idéias, solução de
problemas ou tomada de decisão. É o resultado da aprendizagem, do que se
experimenta e se pode utilizar em outras situações (Bolles, 2000).

Dias, (2013) complementa afirmando que o mercado de trabalho sofre constantes
mudanças, com elas são exigidas mais competências do profissional que deseja
ingressar ou manter-se nele. Estas competências estão atreladas às características
que as organizações possuem, adquiriras através dos avanços tecnológicos. Esse
mercado de trabalho é dinâmico e sofre contínuas mudanças. Elas acontecem pelo
advento da globalização, que favorece os avanços tecnológicos e exigem à
adaptação dos profissionais, favorecendo a competitividade entre as pessoas e as
empresas. E para serem competitivos os profissionais precisam ter como
características: agilidade, flexibilidade, proatividade, inovação e empreendedorismo,
dentre outras.

A partir das novas tecnologias é que se percebe que não somente as máquinas e
equipamentos tornam-se obsoletos, as habilidades e competências também, por
isso as pessoas buscam agregar novos conhecimentos para obter vantagem
competitiva.

A vantagem competitiva são os pontos fortes do candidato em relação aos outros
concorrentes. Algumas características consideradas vantagens competitivas são:
habilidades

profissionais,

formação

intelectual,

experiências

profissionais

e

principalmente, habilidades no relacionamento humano, já que as estruturas
organizacionais, hoje em dia, são compostas por equipes. Além disso, as
organizações estão delineando um novo perfil de funcionário, com características
que são extremamente importantes para o novo contexto organizacional, como por
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exemplo, criatividade, iniciativa, visão de negócio, foco no cliente, espírito
empreendedor, etc.

Diante destas mudanças, ficou ainda mais difícil obter uma vaga no mercado de
trabalho. A competitividade permite que as empresas realizem processos altamente
criteriosos, pois a demanda é muito maior que a oferta. O termo empregabilidade,
baseia-se na recente nomenclatura dada à capacidade de adequação do profissional
ao mercado de trabalho. Quanto mais adaptado o profissional, maior sua
empregabilidade. O mercado de trabalho, cada vez mais competitivo, busca
profissionais com multiqualificação que envolve conhecimentos, habilidades e
atitudes, com um perfil baseado nas competências adquiridas com o know-how,
aperfeiçoado pelas experiências vividas no decorrer da sua trajetória. Dias (2013). A
empregabilidade exige do profissional a busca constante pelo aprimoramento de
seus conhecimentos, sendo esta uma exigência fundamental para se inserir no
mercado de trabalho.

2.4 Empregabilidade

Mariotti (1999, p. 173) define os parâmetros utilizados para o desenvolvimento da
empregabilidade.

A empregabilidade pode ser definida como um conjunto de atributos que fazem
com que os serviços de um indivíduo sejam requisitados, esteja ele
empregado, desempregado, ou mesmo sendo empregador, profissional
autônomo ou voluntário. Está centrada em 10 parâmetros: pensamento
sistêmico, autopercepção, automotivação, capital intelectual, capacidade física
e mental, integração razão-intuição, criatividade, capacidade de análise social,
visão pessoal de futuro e competências interpessoais (capital relacional).
(MARIOTTI, 1999, p.173).

Para esse autor, a empregabilidade pode ser definida como um conjunto de atributos
que fazem com que os serviços de um indivíduo sejam requisitados, esteja ele
empregado, desempregado, ou mesmo sendo empregador, profissional autônomo
ou voluntário. Está centrada em dez parâmetros: pensamento sistêmico,
autopercepção, automotivação, capital intelectual, capacidade física e mental,
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integração razão-intuição, criatividade, capacidade de análise social, visão pessoal
de futuro e competências interpessoais ou o que se chama de capital relacional.
Portanto, a empregabilidade diz respeito à capacidade do indivíduo garantir sua
inserção no mercado de trabalho a longo prazo, através de habilidades específicas,
sendo o resultado um processo de desenvolvimento de carreira que propicie o
desenvolvimento de competências essenciais, que permitam a sua inserção no
mercado de trabalho. Além do indivíduo, a sociedade também pode ajudar a torná-lo
“empregável”, proporcionando-lhe oportunidades de formação e de informação.

Portanto ele afirma que a empregabilidade diz respeito à capacidade do indivíduo
garantir sua inserção no mercado de trabalho a longo prazo, através de habilidades
específicas e ao resultado de um processo de desenvolvimento de carreira que vai
dando ao indivíduo competências essenciais, as quais permitem a sua colocação no
mercado de trabalho.
Para Kanaane e Ortigoso (2001, p.63) “tal postura deve estar atrelada à pesquisa
contínua, transferindo o conhecimento para as equipes de trabalho, utilizando-se de
ferramentas tecnológicas existentes, capacitando-se e antecipando-se às demandas
dos clientes, planejando operações estratégias, maximizando resultados e
minimizando perdas, assim como administrando melhor os custos”.

Para esse autor, o indivíduo terá que assumir gradativamente, responsabilidades
mais amplas, implicando no desenvolvimento de potencialidades e habilidades
pessoais que contribuirão para o efetivo desempenho profissional. Entre as
características necessárias para a efetiva performance profissional, destacam-se:
estar preparado para lidar com as várias demandas e culturas ao mesmo tempo;
saber lidar com a dualidade; estar ligado a resultados; pensar estrategicamente;
possuir perfil pessoal inquieto, interessado na melhoria contínua, buscando
alavancar novos negócios; saber lidar com as incertezas, questionando, propondo,
interpretando rapidamente as demandas do mercado; visualizar a questão ética no
alcance dos objetivos e metas organizacionais, resgatando a qualidade de vida no
trabalho.
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Para Costa (2012), a empregabilidade consiste na participação em processos de
recrutamento e seleção de pessoal nas empresas e na obtenção de respostas mais
rápidas do que outros candidatos. A empregabilidade pode ser entendida como
capacidade

de

obter

trabalho

e

remuneração

sem

que

isto

implique,

necessariamente, o trabalho com vínculo empregatício ou carteira assinada. Embora
possam parecer semelhantes entre si, empregabilidade e emprego são dois
conceitos distintos. O primeiro está relacionado ao conjunto de conhecimentos,
habilidades e comportamentos que tornam o executivo ou um profissional
efetivamente importante para sua empresa.

No século XXI aumentaram-se os desafios. No entanto, igualmente novas são as
oportunidades da sociedade do conhecimento, na qual, pela primeira vez na história,
a possibilidade de liderança estará aberta a todos. E também a possibilidade de
adquirir conhecimentos não mais dependendo da obtenção de educação prescrita
em determinada idade. O aprendizado tornar-se-á a ferramenta da pessoa, a sua
disposição, porque várias aptidões e conhecimentos poderão ser obtidos por meio
de novas tecnologias de aprendizado. Deste modo, conhecer e analisar a nova
dinâmica

denominada

empregabilidade

torna-se fundamental para

que

os

profissionais, possam enfrentar os desafios do contexto altamente competitivo do
mercado de trabalho da atualidade, Costa (2012).

Os fatores de empregabilidade podem ser entendidos como o conjunto de
competências e habilidades necessárias para garantir colocação dentro das
organizações. Neste cenário, no qual predomina a competitividade, antigos valores
foram abandonados e novos paradigmas incorporados: no lugar do chefe autoritário,
a competência para gestão de pessoas e obtenção de bons resultados; no lugar da
garantia de emprego, o conhecimento dos fatores de empregabilidade. É necessário
entender que a literatura apresenta perfis, modelos ideais para determinados
empregos, porém o profissional muitas vezes não poderá atingí-los plenamente.
(Costa, 2012).

As prescrições dos especialistas são amplas e variadas. Qualquer profissional, que
as leia atentamente, poderá ficar paralisado diante de tantas expectativas, em
relação seus deveres. Uma maneira de tornar o assunto menos assustador consiste
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em tomar como base os fatores citados e criar sua própria personalidade de forma a
perseguir com mais determinação os objetivos propostos.

Entre os múltiplos fatores ressaltam-se: competência, conhecimento tecnológico,
saber utilizar-se da informática e possuir habilidades de trabalho em equipe, de
liderança e de relações interpessoais. A noção de empregabilidade parece ter ainda,
como a de competência, contornos pouco delineados e prestar-se a usos diversos,
salvo na literatura econômica do desemprego. Diferentes enfoques dos fatores de
empregabilidade têm sido atribuídos por vários autores. Os fatores de sucesso são
às vezes generalizados sem ser consideradas as características especificas do
segmento da população a que se referem. Com isso as pessoas que buscam
emprego e manutenção deste, lutam contra esse universo em constante mutação,
em especial nos últimos anos, Kanaane (1999).

Nesse universo de mutações constantes os candidatos se sentem como produtos
expostos em uma vitrine, eles devem destacar suas competências individuais
entendidas como a capacidade de o indivíduo mobilizar múltiplos saberes,
conhecimentos e habilidades, preparando-se cada vez mais para enfrentar
verdadeira batalha no mercado de trabalho, atuando como guerreiros no mundo
organizacional em busca de sobrevivência.

Porém imaginar que a empregabilidade esteja somente associada a variações na
escolaridade e na experiência dos indivíduos é exercício reducionista, pois que
outros fatores também são considerados importantes, destacando-se as qualidades
pessoais e inter-relacionais. Verificamos então que o ser humano é capaz de
superar este desafio, uma vez que fora dos muros das empresas, o trabalhador
ganha, assim, independência contratual e autonomia organizacional, tornando-se
vendedor de si próprio e não mais vendedor de simples força de trabalho. Dessa
forma, cria-se aí uma linha divisória entre trabalho e emprego, onde o que prevalece
não é o fato de simplesmente ter-se um trabalho e sim a habilidade de ter-se
emprego, assumindo assim caráter individual e exclusivo do trabalhador. (Costa,
2012).
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Sendo assim, a empregabilidade torna-se fundamental tanto para que o indivíduo se
coloque no mercado de trabalho, quanto para a manutenção de seu emprego. Cabe
a cada indivíduo desenvolver suas habilidades e adquirir cada vez mais
conhecimentos que lhe agregue vantagem competitiva, para obter um diferencial
que atraia as oportunidades de trabalho. Assim, poderá também escolher com o que
quer trabalhar e onde lhe oferecem maiores vantagens, permitindo a aplicabilidade
prática de seus talentos. Para Kanaane (1999), o indivíduo terá que assumir
gradativamente responsabilidades mais amplas, implicando no desenvolvimento de
potencialidades e habilidades pessoais que contribuirão para o efetivo desempenho
profissional.

Nesse contexto, o emprego e o desemprego passam a ser tratados, menos como
uma questão social e coletiva, e mais como um problema de posicionamento
individual. No entanto, é necessário não só o interesse e a busca do próprio
indivíduo por assumir as responsabilidades da sua carreira, mas também um apoio
da sociedade no sentido de proporcionar escolhas aos indivíduos, o que pode ser
feito através de um programa de inserção no mercado de trabalho e orientação de
carreira.

As empresas buscam no mercado, profissionais que possam agregar valor ao seu
produto ou serviço. Isso implica, consequentemente, em identificar indivíduos que
possuam experiências e competências funcionais acumuladas, que possuam desejo
de antecipar-se às mudanças e que demonstrem domínio em sentir-se responsáveis
por suas ações e por sua carreira. Assim, a empregabilidade é a habilidade que
cada indivíduo possui para gerenciar sua carreira profissional em um ambiente
incerto e de mudanças aceleradas.

Dessa forma a empregabilidade pode ser definida como a qualidade que o indivíduo
possui de estar sincronizado com as exigências do mercado; a capacidade de se
ajustar às mudanças tecnológicas e sociais, ou seja, a condição daquele que,
apesar das mudanças no mercado de trabalho, continua apto para nele permanecer,
o que, de acordo com Gentili (1999), lhe garante uma chance maior de inserção no
mercado, mas não uma certeza, simplesmente porque no mercado não há lugar
para todos.
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Para Machado (1998), o conceito de empregabilidade refere-se às condições
subjetivas da integração dos indivíduos à realidade atual dos mercados de trabalho.
Empregabilidade significa, na prática, melhores condições de competição para
sobreviver na luta por empregos, com uma oferta reduzida. Diante desses conceitos,
podemos afirmar que empregabilidade são as possibilidades que o indivíduo tem se
manter empregado e não ficar fora do mercado de trabalho, num determinado
intervalo de tempo. A empregabilidade deve estar sempre referida à presença,
aquisição ou mobilização de um conjunto de atributos da força de trabalho.
Atualmente, empregabilidade, está relacionada com o fato de adquirirmos novos
conhecimentos e habilidades capazes de nos assegurar um posto dentro de
qualquer organização.
Para Lavinas (2001), o uso do termo empregabilidade remete “às características
individuais do trabalhador capazes de fazer com que possa escapar do desemprego
mantendo sua capacidade de obter um emprego”. Na visão da autora, o divisor de
águas entre trabalhadores empregáveis e não-empregáveis reside no seu grau de
aptidão para um determinado trabalho. Diversos outros autores referem-se à
empregabilidade como um discurso neoliberal, que transfere a responsabilidade pelo
emprego, da sociedade e do Estado para o próprio trabalhador. Carrieri e Sarsur
(2002) entendem a empregabilidade como uma estratégia adotada pela alta
administração das empresas, no sentido de transferência da organização à
responsabilidade ao trabalhador, da não-contratação ou da demissão.

Para Rodrigues (1997, p. 228), o conceito empregabilidade, conjugado com outros
conceitos mais gerais como globalização, competitividade e reestruturação
industrial, busca consolidar a “construção de uma rede discursivo-conceitual que
tenta simultaneamente, por um lado, explicar uma nova etapa do desenvolvimento
civilizatório e, por outro lado, facilitar as dores do parto do novo mundo do trabalho”.
Com o “fim dos empregos” (Bridges, 1995), as transformações no mundo do trabalho
acarretaram também mudanças no perfil exigido do profissional que vai enfrentar o
mercado, um perfil extremamente idealizado e com um leque cada vez mais amplo
de competências. Ele tem que ser um indivíduo pró-ativo, dinâmico, com iniciativa e
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decisão, possuidor de capacidade empreendedora, ser criativo e ter capacidade de
inovação, para transformar a criatividade em resultados.

Além disso, tem que cuidar de sua aparência física, estar adequadamente trajado,
sempre jovial, feliz e atualizado. E tudo isso, sem demonstrar cansaço, fraqueza,
sem se estressar. Deverá ter, ainda, inteligência emocional e ser resiliente para
suportar as crescentes pressões, intensificadas nas cobranças por resultados, sem
adoecer, se irritar ou manifestar quaisquer sintomas de estresse. Além disso, tem
que saber trabalhar em equipe, dominar outro idioma, ter habilidade de
relacionamento interpessoal e de estabelecer e manter redes crescentes de
relacionamento. (Sant‟Anna et al, 2003).

Malschitzky (2002) chama a atenção para as exigências do mercado de trabalho, e
consequentemente para o novo perfil do trabalhador, alertando para que os
indivíduos precisam reciclar-se periodicamente, a fim de manter seus conhecimentos
atualizados e buscar sempre o desenvolvimento de novas habilidades, com o
objetivo de adaptar-se facilmente às contínuas mudanças. É preciso também,
desenvolver-se em diversas áreas, buscando um conhecimento mais generalista e
amplo, permitindo sua atuação em diversos ramos de atividades. Malschitzky (2003)
afirma que a empregabilidade está relacionada a qualquer modalidade de trabalho,
seja na montagem do próprio negócio ou na prestação de serviços como empregado
de uma pequena, média, ou grande empresa; segundo ela, o importante é ter
respaldo de raízes fortes que possam fomentar o crescimento e a transformação
profissional.
Segundo Petrucci et al (2011), “a empregabilidade é uma recente nomenclatura
dada à capacidade de adequação do profissional às novas necessidades e dinâmica
do novo mercado. O termo foi criado por José Augusto Minarelli no fim dos anos 90”.
O termo empregabilidade apareceu recentemente para dar nome às exigências que
o mercado de trabalho impunha sobre os seus pretendentes à vagas, de acordo com
Helal e Rocha (2011, p.140) a empregabilidade “reflete o agravamento da crise pela
qual passa o mercado de trabalho em todo mundo, em função da diminuição do
número de empregos formais e do aumento dos níveis de desemprego e de trabalho
informal”.
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Com as mudanças aceleradas no mundo do trabalho, na década de 90, a
transformação do perfil do trabalhador exigido pelas empresas de vários segmentos,
mudou consideravelmente. Além disso, ocorreu também o fim de longos contratos
entre empregador e empregado, onde as empresas ofereciam pelo menos alguma
segurança no emprego em troca de desempenho adequado e algum sinal de
fidelidade. Atualmente isso já não ocorre mais, com o advento dos novos modelos
de gestão como o downsinzing, eliminação dos níveis hierárquicos, rightsizing,
demissões e reestruturações, o que se espera é que cada trabalhador busque sua
empregabilidade. Sendo assim, é preciso que cada indivíduo não fique preso a
apenas um emprego, a uma única empresa ou a uma só trajetória de carreira. O que
importa agora é possuir competências competitivas exigidas para encontrar trabalho
quando for necessário, onde quer que haja uma oportunidade que possa ser
aproveitada. (Helal e Rocha, 2011).

As empresas precisam mostrar-se à frente de seus concorrentes com profissionais
individualizados

e

inovadores

dispostos

a

permanecerem

atualizando-se

constantemente. Os profissionais sentem a obrigação de se aperfeiçoarem, por
causa da forte concorrência no mercado, a crise imobiliária que fez muitas
organizações demitirem milhões de pessoas que ocorreu nos Estados Unidos da
América (EUA) refletiu no mundo, junto com a desaceleração econômica se
tornaram grande as causas da necessidade de agregar valor às carreiras e aos
currículos profissionais, fora esses fatores as empresas e os profissionais estão em
frequente transformação por acompanharem as fieis mudanças do mercado. É
importante, se aperfeiçoar, obter conhecimento, Saber explorar a falta de mão de
obra qualificada analisar as reais oportunidades que o mercado oferece nesse
momento, em que o desemprego aumenta e as empresas cada vez mais procuram
profissionais diferenciados, que realmente dão às organizações algo novo,
excêntrico, inovador, que as deixe a frente dos concorrentes, (Santos, 2009).

De acordo com Minarelli (2003), nos Estados Unidos, há vinte anos, seis a oito por
cento das pessoas em processo de recolocação profissional em empresas,
acabavam abrindo seu próprio negócio ou trabalhando por conta própria. Hoje este
número ultrapassa vinte por cento. No Brasil, o índice é similar, no período de 2011
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a 2014, o autor afirma que 20% das recolocações realizadas ocorreram através de
alguma forma de negócio próprio. A maior parte do trabalho na Europa, nos Estados
Unidos e no Japão, que representam dois terços ou mais da mão de obra de todos
os países, concentra-se no setor de serviços e a maioria das pessoas que atua
nesta área, faz de maneira autônoma ou terceirizada. Minarelli (2003) afirma ainda
que atualmente, praticamente não há como conseguir um bom emprego se não
houver a utilização da rede social do indivíduo.

Para Oliveira (1999), a empregabilidade surgiu com a expansão econômica. A
internacionalização do capital e a globalização econômica despertam nas grandes
corporações a necessidade de buscar novos mercados, acirrando a disputa por
novos consumidores. As empresas, para poderem fazer frente a essa disputa,
buscam nas inovações tecnológicas e nos novos modelos de gestão, a competência
para se estabelecer nesse novo mercado. Essa reestruturação capitalista impõem
aos trabalhadores, por sua vez, a necessidade de estabelecerem novas estratégias
de sobrevivência, principalmente quando elas estiverem sendo determinadas pela
ocupação de um posto de trabalho. “O conceito de empregabilidade estrutura-se,
então, a partir de uma organização econômica que tem como característica a
eliminação de postos de trabalho e aumento da competição entre trabalhadores”
(Oliveira, 1999 p. 56).

Para Martins (2010), a importância da empregabilidade para as organizações está
no fato de que a mesma se encontra ligada diretamente com o mais importante ativo
das organizações; os colaboradores que a compõe devem ter capacidades
individuais para aproximarem-se aos resultados desejados da empresa.

O mal que aflige boa parte dos brasileiros é o desemprego, isso se dá pelo fato de
muitas vezes o candidato não está preparado para ocupar a vaga porque o perfil e
competências dele não foram de encontro com o perfil empresarial exigido pela
organização. É importante que os profissionais busquem qualificações para
conquistar um emprego e/ou manter um cargo da melhor maneira possível. Por
estas razões a empregabilidade está se tornando cada vez mais importante no
mercado de trabalho. A empregabilidade consiste na formação técnica diferenciada
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que o profissional pode possuir e que é requerida pelas organizações para pleitear
vagas almejadas (Martins, 2010).

De acordo com os autores citados acima o indivíduo é responsável pelo seu
autodesenvolvimento, sendo fundamental a adoção de uma nova estratégia de
mudança de postura pessoal e profissional para que tenha a empregabilidade e
boas oportunidades no mercado de trabalho.

2.4.1 As grandes mudanças na natureza do trabalho (tecnologia, economia,
legislação) e impactos nas competências requeridas nesse novo mundo.

A partir da década de 1980, o Brasil sofreu significativas alterações em sua estrutura
econômica, política e social. Muitas mudanças foram relevantes para o desenho e
tendências do mercado de trabalho atual. A ditadura e a repressão aos sindicatos
marcaram a década de 1970. Em 1980, a economia do país sofreu forte estagnação,
levando a uma redução considerável dos postos de trabalho. A partir da década de
1990, novas tecnologias invadiram a sociedade, modernizando-a, todavia,
contribuiu, também, significativamente para que o desemprego crescesse a números
exponenciais. Neste mesmo período, no governo Collor, o bloqueio da liquidez da
maior parte dos haveres financeiros em, acarretou uma das mais drásticas
intervenções do Estado na economia no Brasil, teve origens no debate sobre o
fracasso das políticas de estabilização dos anos anteriores, em especial os choques
heterodoxos do governo Sarney (Carvalho, 2006).

Nos anos 2000, todavia, fatores ligados à sustentabilidade empresarial marcam as
organizações e influenciam o comportamento dos atores do mercado de trabalho
(Martins, 2010).

As organizações, extremamente seletivas, buscavam os profissionais mais
preparados. A busca por um emprego torna os indivíduos mais individualistas,
competitivos e, sobretudo, “ávidos” por estarem diferenciados no mercado. O
mercado de trabalho, a cada dia, torna-se mais competitivo e mais exigente,
adotando critérios mais rígidos no processo de seleção de pessoal.
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Dessa forma, essa nova modalidade de trabalho na década de 2000 a 2010 tem se
pautado numa filosofia empresarial caracterizada pela automação, informatização e
flexibilidade dos processos de trabalho, e na busca de uma empresa enxuta, eficaz e
competitiva. Entretanto, em países como o Brasil, tem-se notado que as mudanças
ocorridas encontram-se mais no âmbito organizacional, do que em investimentos em
altas tecnologias. Uma vez que, os empresários brasileiros contam com uma vasta
mão-de-obra que se presta a fazer o trabalho necessário em troca de baixos
salários, garantindo-lhes altos lucros. Isso, de certa forma, acomoda o empregador
na manutenção das formas de produzir sem ter que investir em tecnologias
modernas que, além de onerar capital, criará a necessidade de uma mão-de-obra
qualificada (Martins, 2010).

De Masi (1999) argumenta que o homem, ao longo dos séculos, foi levado a
acreditar que o seu valor é medido pelas horas trabalhadas, mas nem sempre
produtivas. Nos últimos cem anos, essa medição passou a ser cronometrada e,
assim, culturalmente, a maioria das pessoas passou a acreditar que “o ritmo, a
pressa, a ânsia e a inquietação devem dominar a vida dos trabalhadores, mesmo
quando seu rendimento depende muito mais da criatividade e da introspecção do
que no número de horas transcorridas no escritório”.

Assim, ele defende a tese de que a sociedade pós-industrial com a eficiência das
máquinas

reduzirá

tanto

o

trabalho

físico

como

o

trabalho

intelectual,

proporcionando aos homens a essência da felicidade que ele acredita estar, apenas,
no trabalho criativo e no tempo livre.

Nessa busca de entender a organização do processo de trabalho, a Sociologia
redirecionou estudos para analisar como o capital organiza o consumo produtivo de
sua força de trabalho. Também tem o desenvolvimento tecnológico como marca
expressiva e fator preponderante para o controle do processo produtivo (capital e o
trabalho). Sendo que o capital buscou disciplinar e controlar a mão de obra e
garantir a apropriação do saber operário.
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Com esse desenvolvimento, teve-se a degradação significativa dos artesãos
independentes. Lembrando que nesta época havia o trabalho cooperativo, no qual,
os bens e serviços envolviam um grupo de pessoas trabalhando de forma
colaborativa. Estes grupos geralmente eram coordenados pelas pessoas mais
experientes, que eram chamadas de artesãos. As informações eram passadas do
cliente para o artesão que acumulava as tarefas de venda, marketing, projeto,
fabricação, assistência técnica, entre outras. Esta época poderia ter sido chamada
de era do artesão, em que a preocupação com o ofício em relação às necessidades
do cliente era grande, principalmente porque a sua não satisfação poderia
comprometer o nome da oficina e impossibilitar a continuidade de seus serviços na
aldeia. Martins (2010).

Como o artesão executava todas as tarefas, da venda à assistência técnica, e
trocava informações diretamente com seus ajudantes e com o cliente, as falhas de
comunicação eram poucas e o resultado normalmente atendia às expectativas do
cliente, no entanto, o trabalho artesanal tinha baixa produtividade.

Com a Revolução Industrial, as pessoas passaram a consumir os produtos que
tinham à disposição, optando pela disponibilidade imediata e por preços menores,
em detrimento de um serviço personalizado. O aumento de escala permitido pela
padronização e mecanização contribuiu significativamente para popularizar o acesso
aos bens e serviços, que antes ficavam restritos aos grupos mais abastados, o que
deu origem à sociedade de consumo. Quanto maior se vislumbrava o mercado em
potencial a ser atendido, maiores os incentivos para a modernização das oficinas, o
que deu impulso ainda maior à Revolução Industrial (Leite, 1994).

A automatização ou mecanização dos processos foi muito influenciada pelas ideias
de Taylor, de especialização dos operários e separação de "mãos e mentes" (quem
pensa não executa e quem executa não pensa). O taylorismo originou-se da
necessidade de criação de novos processos para as indústrias, sucessoras das
oficinas dos artesãos. A oferta, que antes era menor que a demanda, passou a
superá-la, com a Revolução Industrial. O trabalho, que fora realizado de forma
cooperativa, passou a ser corporativo. Na maioria das vezes, deixou de representar
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algo sintético e abrangente (uma característica do trabalho cooperativo), passando a
ser segmentado e desintegrado.

Com a capacidade de produção muito maior que a demanda, resultado da
Revolução Industrial, entrou-se na era das vendas. A ênfase em vendas (para
elastecer ao máximo a demanda) representou uma tentativa de encontrar mercado
para o excesso de produção ou de capacidade produtiva. Os problemas no projeto,
desenvolvimento e assistência técnica, que se tornaram frequentes na produção
industrial, decorreram principalmente da perda do contato direto com o cliente e da
fragmentação e especialização do trabalho, a ponto de impedir a identificação do
trabalhador com o produto final (Leite, 1994).

Com tantos problemas nos produtos e com o excesso de produção, bom vendedor,
nessa época, passou a ser aquele capaz de "empurrar o abacaxi" adiante, ou seja,
para o cliente. Houve um enorme desenvolvimento das técnicas de vendas, que
tiveram, no entanto, pouca eficácia na minimização da diferença entre a capacidade
de produção e a demanda pelos produtos. A lógica do product out, ou seja, produzir
tudo o que a capacidade da planta fabril permitisse, na certeza de que o mercado
absorveria a produção foi rapidamente esgotada (Leite, 1994).

Petrucci, et al. (2011) afirma que as competências são aptidões, capacidades e
atitudes necessários para que alguém desempenhe alguma s atividades da melhor
forma possível. Essas competências podem se desenvolver ao longo de uma
experiência profissional, educação formal e informal e convívio familiar/ social. Essas
competências relevantes para um bom desempenho de atividades gerenciais
agrupam-se categorias que se relacionam entre si, as principais são: intelectuais,
interpessoais, técnicas e intrapessoais.

No que se refere aos vários aspectos dos processos de trabalho: introdução de
novas tecnologias, organização e gestão do trabalho, qualificação/desqualificação,
entre outros, é possível afirmar que a marca distintiva do chamado processo de
reestruturação produtiva no Brasil é a heterogeneidade generalizada, que ocorre não
só entre as empresas, mas também no interior delas (Tumolo, 2001). No que diz
respeito às relações de trabalho e às relações com as organizações sindicais,
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constata-se, ao contrário, uma congruência. Tumolo (2001) aponta a ocorrência da
intensificação do ritmo de trabalho e da diminuição dos postos de trabalho e, ao
mesmo tempo, uma busca das empresas no sentido de afastar e neutralizar a ação
sindical, valendo-se de diversos mecanismos, desde a proposta de participação
controlada dos trabalhadores até a perseguição e mesmo demissão sumária dos
ativistas sindicais. Como também, há uma tendência de diminuição do preço do
salário. De uma maneira geral, a utilização de processos de trabalho tão
diversificados tem surtido bons resultados para as empresas em termos de
produtividade, competitividade e, portanto, lucratividade. Em relação aos processos
de reestruturação produtiva em curso no Brasil, configura-se num processo de
modernização conservadora (Tumolo, 2001).

Segundo Sanshotene (2011), o profissional dinâmico com iniciativa, criatividade e
capacidade

empreendedora,

cultura

geral,

postura

profissional

e

ética

e

responsabilidade social fazem parte do perfil profissional que terá seu espaço
garantido num mercado de acirrada concorrência. Deve ser desenvolvida nos
profissionais, a mentalidade competitiva, a que muitos não foram preparados. Deve
ser mudada a relação das pessoas com o trabalho. O empregado tem que ser
“empregável” e obter várias qualidades, como por exemplo, a idoneidade devido a
importância dos valores éticos e morais, o mercado atual não aceita mais “tudo por
dinheiro e resultados”; o candidato a vaga ou o funcionário tem que ter
competências técnicas ou comportamentais, procurar uma pós-graduação mais
técnica e aprender sobre gestão de pessoas para saber lidar com os outros; a saúde
física e mental também é importante (Sanshotene, 2011). Fazem parte do perfil
profissional atitudes necessárias para seu desempenho, como por exemplo,
iniciativa, criatividade e capacidade empreendedora, cultura geral, postura
profissional e ética e responsabilidade social, esse profissional terá seu espaço
garantido num mercado de acirrada concorrência. Deve ainda, ser desenvolvida nos
profissionais, a mentalidade competitiva, a que muitos não foram preparados e deve
ser mudada a relação das pessoas com o trabalho.
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2.4.2 Requisitos, formação (humana e profissional), os prazeres e sofrimentos
do trabalho.

O mercado atual evidencia uma crescente demanda por habilidades que possam ser
aplicadas a uma variedade de campos de trabalho. Aponta também para a confusão
que cerca a conceitualização das habilidades para o trabalho. Não há nenhuma
definição ou acordo universal quanto ao conteúdo de tais habilidades. As habilidades
necessárias ao emprego foram discutidas tendo como referência as habilidades que
são consideradas como as principais, mais comuns, genéricas, habilidade-chave e
transferíveis.

Além

disso,

haveria

também

os

atributos,

capacidades

e

competências. Ao definir o termo, a maioria das publicações inclui comunicação,
habilidades matemáticas, tecnologia de informação e comunicação, habilidades
pessoais e interpessoais, e a capacidade de solucionar problemas (Leite, 1994).

Alguns autores consideram ainda os atributos pessoais tais como conhecimento,
intelecto, vontade de aprender e auto-habilidades, e atributos interpessoais como
comunicação, trabalho em equipe e habilidades interpessoais. Em entrevistas e na
literatura sobre recrutamento, empregadores destacaram a importância de atributos
pessoais como o entusiasmo e a perseverança, por exemplo no lugar das
habilidades.

Dessa forma, o conceito de empregabilidade gera um consenso de que as
habilidades

de

empregabilidade

incluem

competências

gerais,

pessoais

e

intelectuais que não são ensinadas abertamente nas disciplinas acadêmicas
tradicionais e nas habilidades de aprendizagem (Noble, 1999).

2.4.3 A gerações X, Y, Z e a empregabilidade

Uma geração não é formada apenas por pessoas de mesma idade ou nascidas
numa mesma época, e sim também por pessoas que foram modeladas numa época
dada, por um mesmo tipo de influência educativa, política ou cultural, ou que
vivenciaram e foram impressionadas pelos mesmos eventos, desenvolvem sobre a
base de uma experiência comum ou semelhante, os elementos de uma consciência
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de se ter vínculos em comum, o que pode ser chamado de sentimento de geração
ou ainda de consciência de geração (Forquin, 2003).

Segundo Lipkin e Perrymore (2010), os novos profissionais apresentam grande
necessidade de liberdade de ação e desejam escolher seus próprios objetivos. Estes
jovens valorizam a independência para a realização de tarefas e têm a necessidade
de realizar trabalhos ou projetos que agreguem valor as estratégias da alta cúpula
das organizações em que atuam. Eles esperam reconhecimento contínuo além de
suporte de seus superiores, assim como clareza na comunicação das tarefas a
serem cumpridas (Munro, 2009). Seriam, também, menos inclinados a priorizar a
segurança nas suas vidas profissionais e pessoais, se comparados as gerações
antecessoras (Bulgacov, 2011).

Cavazotte, Lemos, Viana, (2010) descreve estes jovens como empreendedores,
independentes, com alta capacidade para lidar com as tecnologias de ponta,
apreciadores de desafios e como indivíduos que buscam recorrentemente a
satisfação de seus desejos. De acordo com os autores os integrantes desta geração
lidam de forma não ortodoxa com o gerenciamento de suas carreiras, diferenciandose bastante das gerações anteriores. A literatura cita recorrentemente que esses
indivíduos

demandam

oportunidades

em

que

possam

desenvolver

suas

competências e apresentam altas expectativas por realização profissional e em ter
rápido crescimento dentro das organizações em que atuam (Cavazotte; Lemos;
Viana, 2010). Esta geração é vista como uma das gerações mais educadas, viajadas
e com alta capacidade para lidar com a atual sofisticação tecnológica, características
pouco observadas nas gerações antecedentes. Ademais, seria uma das gerações
mais diversificadas na história em termos de patrimônio ético, habilidades
tecnológicas, preferência de estilo de vida e orientação sexual. Desta forma, estes
indivíduos lidam com as diversidades em um nível bem diferenciado em relação às
demais gerações (Vasconcelos, 2010).

De acordo com Lipkin e Perrymore (2009), os jovens da geração Y se desenvolvem
com base em recompensas e elogios externos. São muitas vezes mais
impulsionados pelas influências motivacionais externas do que internas. Estes
jovens buscam constantes gratificações instantâneas. Segundo as autoras, muitos
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gerentes reclamam que os jovens desta geração precisam de constante aprovação e
recompensas como, por exemplo, reconhecimento, aumento de salário, dias de
trabalho em casa, bônus etc. Estes jovens, muitas vezes, deixam seus planos de
construção de carreira nas grandes corporações e partem como empreendedores.
Apesar dos riscos, muitos jovens vêem no desafio de constituir as suas próprias
empresas a maneira de realizar seus sonhos e, principalmente, como uma forma de
controlar suas vidas e suas carreiras. Neste contexto, a internet e negócios que
utilizam alta tecnologia são as grandes preferências, uma vez que envolvem alto
grau de inovação (Vasconcelos, 2010). De forma conclusiva, os indivíduos da
geração Y caracterizam-se como individualistas, com forte capacidade analítica e
com maior capacidade de posicionamento em relação aos seus desejos, sonhos e
ideais. Acredita-se que suas aspirações tenderão a provocar forte impacto nas
relações de trabalho contemporâneas.

Nesse sentido, ocorrem inúmeras mudanças e pessoas de diferentes gerações são
selecionadas para compor os organogramas das empresas. Tais gerações podem
ser conhecidas como X, Y e Baby Boomers e apresentam inúmeras diferenças entre
si.

As características dessas gerações influenciam na empregabilidade, na forma como
essas pessoas buscam o mercado, na forma como agem profissionalmente. A
organização tem a missão de fazer com que o relacionamento entre diferentes
gerações seja harmonioso e produtivo.

2.4.3.1 Geração veterana tradicional, os baby boomers, as gerações X,Y e Z

A geração veterana pertence a um grupo que diz conservar a tradição e a cautela,
além de estabelecer contatos extra-organizacionais. No ambiente de trabalho eles
se destacam por ser uma equipe extremamente formal e cumpridor de regras, além
de acompanhar todo o processo desde as contratações até as revisões de
desempenho.

Durante muitas décadas, conceituou-se geração baby boomers como sendo aquela
que sobreveio a seus pais. Computava-se como sendo uma geração o tempo de 25
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anos. Corrobora-se que nos últimos 50 anos, a tecnologia foi decisiva para criar
marcas de tempo. Robbins; Judge e Sobral, (2010), esclarecem que os Boomers,
nasceram no período pós-guerra, entre 1945 e 1964, e vivenciaram um mundo de
prosperidade econômica e grandes avanços tecnológicos. Vasconcelos (2010)
explica ainda que, “os Boomers eram crianças quando o interessante era ser
criança, eram adolescentes quando o interessante era ser adolescente”. Eles
afirmam que profissionalmente, os valores da Boomers estão fortemente embasados
no tempo de serviço. Essa geração prefere ser reconhecida pela sua experiência à
sua capacidade de inovação.
[...] a geração “Baby Boomers”: foi educada para serem auto-suficientes e
aprenderem a conviver com a ausência dos pais, seja por dedicação excessiva
ao trabalho ou em decorrência do grande número de divórcios. (Robbins;
Judge; Sobral, 2010).

Cavazotte, Lemos, Viana (2010) ressaltam que: “O termo workaholic surge para
definir esta Geração de trabalhadores, tendo no trabalho a principal fonte de suas
realizações pessoais e materiais, apresentam dificuldades em equilibrar a vida
profissional e pessoal”. De acordo com Weingarten (2011, p.130), hoje em dia,
“essas pessoas estão ocupando importantes cargos de liderança nas organizações.
Os Baby Boomers são tendenciosos ao controle e comando nas empresas onde
atuam”.

A geração X congrega os nascidos entre 1960 e 1980, também conhecida com
geração Coca-Cola, são filhos dos “Baby Boomers”. Essa geração vivenciaram
acontecimentos marcantes para a economia e a sociedade, como a globalização, a
jornada de trabalho excessiva de seus pais, o lançamento da TV a cabo, a utilização
de computadores como ferramenta de trabalho e a socialização da internet
(Robbins, Judge, Sobral, 2010).

Os autores identificam ainda, que estes indivíduos, ao contrário de seus pais,
optaram por uma relação de equilíbrio entre vida pessoal e o trabalho, valorizando a
flexibilidade e a satisfação no ambiente de trabalho.
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Robbins, Judge, Sobral (2010, p. 141) afirmam que, “os indivíduos pertencentes à
Geração X apresentam os seguintes valores: estilo de vida equilibrado, trabalho em
equipe, rejeição às normas, lealdade aos relacionamentos.”

A geração Y é constituída por indivíduos, filhos da geração Baby Boomers e dos
primeiros membros da geração X e, são as pessoas nascidas entre 1980 a 2000.
Essa geração presenciava nos movimentos estudantis e “Hippies” uma forma de
manifestar suas insatisfações. Como profissionais essa geração valoriza o trabalho e
busca ascensão profissional, sendo independente e autoconfiante.

As pessoas dessa geração valorizam menos a permanência em uma única empresa
e mantém mais lealdade a si mesmos, porém são mais fáceis de serem recrutadas,
uma vez que buscam trabalhar com liberdade, flexibilidades e criatividade, sentindo,
ainda, necessidades de avaliações contínuas. De acordo com Vasconcelos (2010): a
Geração Y é a geração que fala mais abertamente entre todas as gerações, por
estarem sempre procurando algum tipo de atividade empregatícia e constantemente
trocando de emprego. Os jovens da Geração Y normalmente não possuem o
conhecimento sobre os procedimentos e regras habituais de cada emprego, por
possuírem essa percepção limitada geralmente crêem que as outras gerações estão
presas demais nos próprios hábitos e não querem mudanças. Para Lombardia
(2008), a geração Y evidencia a geração dos resultados, sendo que tais indivíduos
são filhos da geração X. Nasceram na era das inovações tecnológicas, da Internet,
do excesso de segurança e do recebimento de estímulos constantes por parte dos
pais.

Tem-se ainda a geração Z, que, segundo Shinyashiki (2009), engloba todos que
nasceram após 1990, esta é a geração do Orkut, Twiter, Facebook, entre outras
redes sociais. Os Z estão totalmente integrados com as tecnologias, valorização a
comunicação virtual, fazem várias coisas ao mesmo tempo. Os novos profissionais
têm pouco mais que 20 anos, estão conectados com o mundo digital 24h por dia e
começam agora a ingressar no mercado de trabalho, trazendo novos desafios para
as organizações que mal aprenderam a lidar com a geração Y e precisam se
preparar para receber esses novos prodígios.
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Tais comportamentos semelhantes aos integrantes dessas classificações são
responsáveis por fazer da estrutura empresarial e social ações peculiares e únicas
em determinado período de tempo. Cavazotte, Lemos e Vianna (2010) afirmam que
fatores como valores, crenças sobre as organizações, a ética de trabalho, as razões
pelas quais trabalham, os objetivos e aspirações na vida profissional, o
comportamento no trabalho afetam de forma similar o padrão de resposta a
situações e instituições, dependendo de cada estrutura das gerações.

Se a chamada geração Y é o grupo de pessoas nascidas a partir de 1978, que
compartilham estilos de vida semelhantes, por conta de fatores culturais, sociais,
demográficos e econômicos, hoje, esses indivíduos tem, no máximo, 32 anos. O
surgimento da internet e a revolução digital, por exemplo, trouxeram avanços sem
precedentes e fazem parte da vida dessas pessoas. E isso tudo é percebido no
mercado de trabalho: começam a chegar os jovens que cresceram regidos pelos
“bits e bytes do mundo digital” (Periscinoto, 2008, p. 63).

Esta nova geração, que representa o segmento mais jovem da força de trabalho
atual, possui características muito próprias e o choque cultural acontece por conta
de conflito de poder ao serem comandadas ou comandarem grupo de pessoas de
outras gerações. Esta divergência pode ser justificada pelos valores, experiências e
crenças de cada geração. A geração Y, contudo, é caracterizada, segundo literatura
acerca do tema, por estar mais acostumada com mudanças, menos inclinada a
priorizar a segurança no trabalho, mais ansiosa por novos desafios, e mais tolerante
com os erros do que as gerações anteriores (Cavazotte, Lemos, Vianna, 2010).

Nota-se, contudo, que esta nova geração gosta de estar ativamente participando de
eventos sociais e dentro do ambiente organizacional buscam cargos mais bem
posicionados na hierarquia. Desejo por status, maior autonomia, rápido crescimento
na organização, ambição, avidez por trabalhos desafiadores complementam as
características da geração Y.

É de certa forma a geração responsável pelo aumento do turnover, por serem
inquietas insatisfeitas e com pouca paciência para os processos morosos. Eles
buscam qualificação e conhecimento e estão sempre de olho no mercado.
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O estilo de liderança, da Geração X tem forte orientação para o comando e controle.
Para a geração Y, há uma inclinação maior para a democracia e participação
coletiva dos indivíduos. O que outrora tinha valorização da lealdade à organização,
isto é, os colaboradores tinham interesse em construir carreira em apenas uma
empresa, na geração dos nascidos após 1978, esta lealdade é rompida, ascendendo
valores como a aceitação às mudanças e a independência. Quanto à qualidade de
vida, por razões até de lealdade e dedicação à organização, os trabalhadores, da
geração X, tinham pouca qualidade de vida, além do mais, as entidades
empresariais não tinham interesse em manter essas práticas. O quadro comparativo,
por fim, revela que o foco, para a geração Y, deixou de ser apenas resultados,
adicionando o relacionamento como enfoque (Shinyashiki, 2009).

2.5 O sistema de oferta de empregos: Como surge, criação de vagas, natureza
das vagas atuais e das novas vagas

O mercado de trabalho é muito dinâmico, as vagas surgem por diversos motivos,
dentre esses por novas demandas, quando a empresa está crescendo, em função
de promoção de algum cargo, por saída de funcionários que pediram demissão e por
demissões decididas pela empresa, quando essa acha que o profissional já não
atende e perde a esperança de que o mesmo irá se desenvolver (Dutra, 2001).

As pessoas entram no mercado de trabalho com muitas ambições, esperanças,
medos e ilusões, mas com poucas informações válidas a seu próprio respeito,
especialmente sobre sua especialidade e talento. Parte do problema do mercado de
trabalho pode ser creditada à falta de sintonia entre a academia e as reais
necessidades do mercado. Currículos acadêmicos são delineados sem nenhum
vínculo com a prática empresarial, fato que acaba por desviar o foco do estudante
tão logo ele arruma o primeiro estágio, e transferem o lócus do aprendizado da
academia para o estágio. Apesar do conceito de competência ser uma ideia antiga,
têm sido reconceituado e revalorizado atualmente; isso ocorre devido a todos os
fatores ditos anteriormente sobre o atual cenário do trabalho. Não há unanimidade
quanto ao conceito de competência, o que leva a adoção do termo com diferentes
enfoques e em diferentes áreas do conhecimento (Kilimnik; Sant‟anna, 2005).
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Dutra (2001) distingue duas vertentes principais para o conceito de competência;
uma anglo-americana e outra francesa. A anglo-americana toma como referência o
mercado de trabalho, centrando em fatores de desempenho requeridos pela
organização. A francesa enfatiza a vinculação entre trabalho e educação, indicando
as competências como uma resultante de processos sistemáticos de aprendizagem.
Competência então é apresentado como um conjunto de características, saberes,
conhecimentos, aptidões, habilidades indicados como condição capaz de produzir
efeitos na solução de problemas.

As competências seriam o ponto forte do indivíduo, ou o lugar de interseção entre
suas habilidades, conhecimentos e atitudes. Os indivíduos precisam dedicar-se ao
aprendizado contínuo, assim como, estarem prontos para se remodelar e
acompanhar o ritmo das mudanças; que tomam para si a responsabilidade pela
condução de suas carreiras. Eles devem estar conscientes de suas habilidades
(considerando seus pontos fortes e pontos fracos) e ter um plano para aumentar seu
desempenho e sua empregabilidade em longo prazo (Dutra, 2001).

Esse mesmo autor chama a atenção para a importância da utilização dos pontos
fortes e fracos desempenhados nas atividades profissionais. Visando o sucesso
psicológico e a realização profissional, o indivíduo deve escolher uma carreira que
explore os pontos fortes, que podem traduzir-se em uma habilidade (saber fazer),
um comportamento (saber relacionar-se, comunicar-se etc.), um dom (artístico,
esportivo, intelectual etc.), ou numa mistura de habilidade, comportamento social e
dom. Quando o indivíduo tem que usar seus pontos fracos, certamente experimenta
o desconforto quanto à sua realização profissional, a frustração. Sendo assim, os
pontos fortes devem ser propulsores da carreira, além de serem utilizados com
prioridade para o desenvolvimento do autoconhecimento e do aprimoramento das
competências.

Tendo em vista esses fatores, atualmente as competências mais requeridas pelo
mercado de acordo com Martins (2001), são: Especialização; Percepção da
diversidade cultural e de conhecimentos; Capacidade de trabalhar em equipes;
Gerenciamento por resultados; Aprendizagem continuada; Busca de trabalho com
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significado; Raciocínio criativo e resolução de problemas; Desenvolvimento da
liderança; Autogerenciamento da carreira.

A competência também pode ser denominada culturalmente, já que sofre
interferências dos valores de cada cultura. A cultura pode facilitar ou dificultar o
desenvolvimento das competências. Além disso, segundo Kilimnik e Sant‟Anna
(2005), a competência comporta mais uma característica: ela depende da rede de
relações pessoais e profissionais do indivíduo, ou das redes sociais interpessoais.
A necessidade e o desejo de ascensão profissional gera no trabalhador o
compromisso com a organização. Estando comprometido ele vai se entregar mais e
gerar melhores resultados. O comprometimento reflete a crença que o empregado
tem nos valores e objetivos da empresa, bem como sua vontade de despender
esforços para nela permanecer, assim como suas atitudes são a expressão de sua
satisfação e comprometimento com a entidade. Observa-se que algumas
características

são

mais

evidentes

em

empregados

classificados

como

comprometidos. A seguir algumas destas características:

a) Trabalho correto:
Para Freitas (2004), não basta assinar um contrato para ter funcionários que
trabalhem corretamente, é necessário satisfazer sua escala de necessidades no
ambiente de trabalho, principalmente as de relacionamento humano, tratamento
adequado, reconhecimento recompensa. Nesta relação de troca, espera-se que o
funcionário que trabalhe corretamente seja eficiente, siga procedimentos eficazes e
inove quando necessário.

b) Contribuição para melhorias contínuas:
Ainda para Freitas (2004), o processo de melhorias contínuas também necessita que
a empresa satisfaça a escala de necessidades do empregado no ambiente de
trabalho. Almejando que o funcionário seja ousado e que tenha coragem de mudar,
buscando melhorias contínuas; que seja capaz de mudar as coisas mesmo que elas
sempre tenham sido feitas de uma determinada maneira.
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c) Responsabilidade:
De acordo com Ferreira (2000), o empregado é dito responsável quando responde
por seus próprios atos e sabe administrar suas obrigações a atribuições. Esta
característica

se

demonstra

importante

para

o

desenvolvimento

do

comprometimento.

d) Líder com capacidade para gerir pessoas:
Gil (2001, p.17) afirma que “Gestão de pessoas é a função gerencial que visa à
cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos
tanto organizacionais quanto individuais”. Gerir pessoas é o modo de lidar com elas
na organização, de forma a favorecer o seu bem estar aliado aos interesses da
empresa. O líder gestor de pessoas deve agir de maneira intuitiva e com empatia,
estimulando o comprometimento.

e) Diálogo de mão dupla:
Como visto no item sobre comunicação eficaz, o diálogo é fundamental dentro das
organizações para formar confiança. Contudo ele deve ser uma via de mão dupla.
Muitas vezes o problema da empresa é que esta não sabe ouvir.

f) Disposição para aprender, crescer e mudar todos os dias:
Para Ramos (2000), a atualização constante é necessária, assim como o interesse
em sempre aprender coisas novas sem ter medo das mudanças. Como passo inicial,
o autor sugere o comprometimento consigo mesmo, sabendo onde quer chegar, se
imaginando no cargo que pretende ocupar e pensando no crescimento pessoal. O
segundo passo seria o comprometimento com a empresa, buscando, se possível,
atividades que o motivem e solicitando ajuda ao chefe ou à área de recursos
humanos, se necessário.

2.5.1 Como tornar o comprometimento satisfatório para a organização e o
indivíduo

O comprometimento é uma relação que envolve tanto a empresa como o
empregado, é uma via de mão dupla. A empresa também tem de estar
comprometida com o empregado, ressaltando que o comprometimento muitas vezes
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requer abdicação de algumas coisas. Com base na visão do empregado, cumprir
suas tarefas de forma compromissada requer dedicação e, neste caso, muitas vezes
ele é obrigado a deixar sua família de lado e seus compromissos pessoais em
segundo plano para atender as necessidades da empresa.

Na relação de comprometimento, pode-se dizer que é estabelecida uma relação de
sacrifício, onde é necessário renunciar alguma coisa em troca de outras. Para
Kanter (1989), “O sacrifício opera com base em um simples princípio psicológico:
quanto mais custa para alguém fazer algo, mais valioso ele o considerará”. (Kanter,
1989 apud Dessler, 1996, p. 17) O comprometimento requer tanto do empregado
quanto da organização dedicação e esforços para manter a harmonia da relação,
com resultados favoráveis. O empregado quando comprometido com a organização
deve muitas vezes ultrapassar as fronteiras da empresa, isso significa dizer que em
muitos momentos terá que deixar sua vida pessoal de lado para cuidar dos
interesses da organização.

Como consequências do comprometimento, afirma Bastos (2000), o empregado vive
momentos que precisa se ausentar da família, trabalhar além da jornada normal de
labor, viajar a negócios, levar trabalho para casa, entre outros envolvimentos. Isto
não significa que um empregado que não se submeta a tais práticas não seja
comprometido. É perfeitamente possível que seu comprometimento fique restrito às
horas de sua jornada de trabalho. Uma das maneiras de tornar esta relação
satisfatória para ambos é conseguir fundir metas individuais e organizacionais.
Assim, o empregado que se identifica com a empresa, adota metas como se ele
próprio fosse o proprietário. Analisando esta relação, pelo lado da empresa, sabe-se
que ela também precisa despender esforços para conquistar o comprometimento do
empregado. Normalmente este empenho se dá por meio de investimentos no capital
humano, para tornar o trabalho mais atrativo.

Souza (1999) aponta algumas práticas recomendáveis que a empresa deve
empenhar para propiciar aos empregados, tais como: salários atrativos; condições
adequadas de trabalho; ambiente agradável; instalações confortáveis; cumprimento
de normas de segurança; benefícios; programas de motivação; equipe de recursos
humanos; preocupação com o meio ambiente; programas sociais; programas de
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incentivo; metas de crescimento profissional; oportunidades de desenvolvimento;
qualidade de vida no trabalho; política de distribuição de lucros; promoções;
inovação; plano de cargos e salários; planos de assistência médica; refeitórios;
transporte; serviços de psicólogos; planos de aposentadoria complementar; planos
de complementação salarial em casos de afastamentos prolongados; seguro de
vida; creche para os filhos dos funcionários; associações de empregados; áreas de
lazer para os horários de intervalos; estacionamento para o horário de trabalho;
subsídios de convênios com farmácias; treinamento; etc. Todas estas práticas
devem ajudar a empresa a conquistar o comprometimento do empregado.

A maneira de tornar o comprometimento satisfatório para a empresa e para o
indivíduo é fazer com que o sacrifício impetrado ao funcionário seja recompensado
por investimentos feitos pela empresa. E que estes investimentos sejam retribuídos
com o comprometimento do funcionário por meio de atitudes que favoreçam o
crescimento da organização (Bastos, 2000).

2.5.2 Progressão de Carreira

A ascensão profissional depende do bom desempenho no cargo atual do
colaborador sendo, assim, terá mais credibilidade de sucesso no cargo futuro. A
carreira é a sequência de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a
vida de uma pessoa dentro da organização. No planejamento de suas atividades, a
administração de recursos humanos deve criar condições para a plenitude das
realizações das potencialidades pessoais. Assim, a carreira passa a ser fruto do
resultado de decisões e investimentos pessoais realizados deliberadamente em
longo prazo e dentro de um plano racional e consistente. Em geral, se escolhe a
profissão, mas não se faz o planejamento e a gestão da carreira.

O desenvolvimento de carreira constitui os esforços que são focalizados no
desenvolvimento de pessoas talentosas dentro da organização. Os gestores são os
principais agentes de acompanhamento e aconselhamento da carreira dos
profissionais de uma organização. São responsáveis pelos estímulos motivacionais
capazes de despertar a consciência de cada indivíduo rumo ao desenvolvimento
profissional.
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Atualmente, cabe ao profissional planejar e administrar sua carreira, que deve
independer da empresa. É extremamente necessário ter objetivos que não se
relacionam com as conquistas de cargos, mas sim com a aquisição de competências
e responsabilidades. Segundo Martins (2001), “o desenvolvimento de pessoas está
intimamente relacionado com o desenvolvimento de suas carreiras. Carreira é uma
sucessão ou sequência de cargos ocupados por uma pessoa ao longo de sua vida
profissional.”

Algumas organizações estão atribuindo à responsabilidade pela administração de
carreira aos seus próprios colaboradores, concedendo-lhes todas as condições e
suportes possíveis para que eles façam suas escolhas adequadas e sejam bem
sucedidos.
Lacombe (2005, p.62) afirma que, “com uma boa avaliação de pessoal e um bom
plano sucessório, é possível programar a carreira de cada pessoa para exercer
funções para as quais demonstre aptidões.” Algumas organizações incentivam com
seus colaboradores, oferecendo cursos, treinamentos internos, palestras, auxiliando
a planejar suas carreiras.
De acordo com Pontes (2007, p.343), “carreira é decisão e responsabilidade do
profissional. Cabe à empresa, no entanto desenvolver e manter programa de
carreiras,

que

propicie

o

desenvolvimento

e

crescimento profissional.”

O

autodesenvolvimento e o planejamento individual de carreira passam a ser uma
preocupação essencial dos profissionais que estão interessados em aumentar suas
possibilidades de crescimento profissional.

2.5.3 Expectativas pessoais, familiares e sociais

O emprego gera no indivíduo expectativas pessoais, como desejo e incentivo ao
crescimento profissional, assim como expectativas familiares, com um novo emprego
que atenda as demandas da pessoa ela começa a desejar um futuro melhor, melhor
padrão de vida, mais conforto para seus familiares e ainda dependendo do cargo a
pessoa tem expectativas sociais, de status perante a sociedade.
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O mercado de trabalho atual encontra muita dificuldade para contratar profissionais
de nível operacional, para atividades básicas como produção, limpeza e comércio.
Essas pessoas têm muitas ofertas e dão preferência para aquelas que lhes atendam
melhor, ou seja, que seja mais próximo de sua residência, mais cômodo para ir e vir,
e se desligam sem preocupar-se quando encontram melhor oferta, deixando assim a
empresa na mão.

Criar um ambiente onde as pessoas possam se sentir bem com a gerência, com elas
mesmas e entre seus colegas de trabalho, e estar confiantes na satisfação das
próprias necessidades, ao mesmo tempo em que cooperam com o grupo. As
pessoas podem ser motivadas para o bem ou para o mal, fazendo aparecer o
melhor ou o pior do que elas têm. Se as pessoas não estão motivadas a fazer
alguma coisa ou alcançar uma meta, pode-se convencê-las a fazer algo que elas
preferiram não fazer, mas a menos que estejam prontos a assumir as atitudes e os
valores do motivador, os comportamentos não serão permanentes. Segundo Davis e
Newstron (1991, p. 47), “embora não haja respostas simples para a questão da
motivação um importante ponto de partida reside na compreensão das necessidades
do empregado”.

Dizer às pessoas que se espera que elas façam o melhor significa que estas são
consideradas capazes de alcançar altos padrões sobre os quais concordam.
Segundo Davis e Newstron (1991, p.28), “o resultado de um sistema eficaz de
comportamento organizacional é a motivação que quando combinada com as
habilidades e capacidades do empregado, resulta na produtividade humana”. Os
funcionários precisam saber o que a administração espera que produzam, e de que
maneira. E estes mesmos administradores precisam saber o que os funcionários
esperam que se faça para tornar possível esse trabalho. Responsabilidades são os
resultados que se espera obter nas pessoas que se está procurando motivar. Se
estas pessoas não sabem que resultado está se esperando delas, certamente não
poderão atingi-los. Segundo Weiss (1991, p. 29), “cada pessoa também deve
conhecer suas responsabilidades individuais”.
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Parte da motivação de uma pessoa vem do fato de ela saber que tem um papel
importante na organização e que outras pessoas contam com ela. Segundo Weiss,
(1991, p.32) “As pessoas trabalham por recompensas. Essas não precisam ser
tangíveis, como dinheiro. Podem ser intangíveis, como no caso de deixar um
funcionário ser líder de um grupo”. A vontade de trabalhar bem deteriora e as
pessoas ficam desmotivadas, apenas por haver obstáculos em seu caminho, ou se
não entendem o que se espera delas, ou como seu trabalho será avaliado. Os
obstáculos mais sérios são criados freqüentemente pelos supervisores. Muitos deles
pedem coisas impossíveis enquanto outros não pedem nada. Muitos deixam de
fornecer os recursos necessários para execução das tarefas. Alguns não são
coerentes em suas expectativas e as mudam com freqüência. Muitos têm uma
constância excessiva em suas expectativas, tornando-se inflexíveis, e não são
capazes de enfrentar alterações nas condições de trabalho. Outros ainda não são
sensíveis a necessidades de seus empregados.

Com tudo isso formam-se as expectativas dos profissionais e das organizações em
torno do trabalho realizado e essas expectativas podem ser a força para geração de
melhores resultados assim como para satisfação de ambos.

2.5.4 O relacionamento nos ambientes de trabalho, como fonte de aumento no
turnover

O turnover é o movimento de entradas e saídas, admissões e desligamentos, de
profissionais empregados de uma empresa, em um determinado período. A
rotatividade de funcionários pode ser dividida em dois tipos, aquela que é gerada por
parte da empresa quando esta toma a decisão de demitir um colaborador e aquela
gerada pelo funcionário, quando estes decidem se desligar da empresa. A
diminuição da rotatividade espontânea pode acontecer no ato da contratação, pois
neste momento as expectativas deveriam ser esclarecidas, mas infelizmente não é
isto que ocorre, o que acaba ocasionando em um descontentamento por parte dos
colaboradores. Os principais fatores que geram o turnover nas empresas são a falta
de perspectivas de crescimento profissional; as relações hierárquicas sem qualidade
e com muito desgaste e a falta de uma estrutura de incentivos e benefícios.
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Já para Pomi (2005), o alto índice de turnover é influenciado por uma gama maior de
fatores, tais como: recrutamento e seleção com problemas; baixo comprometimento
organizacional; falta de diretrizes da empresa; problemas com clima organizacional;
suporte organizacional com problemas; política interna de pessoal com falhas em
alguns ajustes; não expectativa ou falta de política e estratégias para crescimento,
aprendizagem e carreira; liderança; rotina sem desafios; remuneração inadequada;
benefícios insuficientes ou mal empregados; mercado de trabalho aquecido.

É fundamental que seja quantificado em valores o turnover nas empresas, e uma
vez que há valores diretos e indiretos envolvidos, nem sempre são de fácil
contabilização. Entre as consequências, as mais prejudiciais são: desequilíbrio no
clima organizacional, sobrecarga de trabalhos para os que ficam; custos inerentes à
contratação, desenvolvimento do colaborador, recontratação ou reposição da vaga.
A perda de um colaborador ocasiona uma grande perda na produtividade, afinal, do
momento da saída de uma pessoa até o término do treinamento ou adaptação do
respectivo substituto, a empresa perde produtividade. Além disso, quando um
funcionário sai da organização, leva com ele todo o conhecimento adquirido, que
muitas vezes não estão registrados em nenhum lugar.

Os custos de substituição não são os únicos em questão. Se as pessoas que
deixam uma organização apresentam melhor desempenho do que as que ficam, a
rotatividade reduz a produtividade da mão-de-obra remanescente. Essa espécie de
“fluxo negativo de empregados” exerce os efeitos mais sensíveis no caso de
trabalhos complexos, que demandam muito tempo para serem aprendidos, (Wagner,
Hollenbeck, 2009, p. 125).

Para Vecchio (2008), quando as pessoas abandonam o trabalho, as empresas
perdem o investimento que fizeram no desenvolvimento do funcionário. Se as
pessoas que estão se demitindo são, excelentes colaboradores, a rotatividade
precisa ser reduzida ou eliminada.

Segundo Falconi (2013) as substituições trazem custos com o recrutamento e
treinamento nos novos colaboradores, bem como custos quando há equipamentos
mal operados e mal mantidos, o que aumenta a ineficiência. Tais resultados podem
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se tornar ainda piores quando se trata do setor de serviços no qual o contato com o
cliente era feito diretamente pelo colaborador que saiu da empresa.

De acordo com Pomi (2005), quando a organização perde talentos, suas atividades
desequilibram-se, seus clientes sentem-se inseguros, fazendo com que a empresa
perca sua credibilidade, aumentando assim a força de seus concorrentes. O alto
índice de turnover gera custos de tempo e de recursos, pois a perda de um
funcionário vai além de custos diretos com o desligamento e a admissão, pois há
também o valor que foi gasto com o treinamento e desenvolvimento daquele
funcionário, bem como o valor que será gasto para a contratação e o treinamento do
novo colaborador.

Falconi (2013) menciona que os fatores que acarretam na rotatividade dentro de
uma empresa são: a falta de boas condições físicas de trabalho, o tratamento das
pessoas por parte de seus líderes, a remuneração, o relacionamento dentro dos
times. É necessário promover o reconhecimento do esforço de cada colaborador,
elogiar quando o trabalho é bem feito e melhorar o relacionamento entre chefes e
subordinados. É importante que as pessoas sintam que pertence a organização e
saibam que desempenham um papel importante dentro da empresa.

Pomi (2005), enfatiza dizendo que o turnover é o indicador utilizado para demonstrar
como está saúde de uma organização. Pode se definir pela relação entre o número
de pessoas que entra e o número de pessoas que sai de uma empresa, durante um
mês em relação ao total de funcionários existentes naquela empresa. Se o
percentual estiver acima de 5%, significa que há algo errado com a organização, e a
partir daí, é necessário avaliar os motivos desta alta rotatividade, afinal, antes de
colaboradores, eles também são pessoas, que tem suas necessidades pessoais,
criam vínculos com colegas, fornecedores e até mesmo com os clientes que
atendem.

Dessa forma, é de suma importância que seja feito este controle, afinal, o
colaborador quando está há algum tempo dentro de uma organização, detêm
informações sobre as rotinas de trabalho que a empresa possui e dominam as
atividades com facilidade, desta forma, quando um colaborador pede demissão ou é
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demitido, a organização é afetada com a saída deste funcionário, devido ao
conhecimento que ele levará consigo.

2.6 Condicionantes, estrutura, estratégia e resultados do processo de captação
e seleção de profissionais pela Empregar Talentos

As condicionantes, a estrutura, a estratégia e os resultados do processo seletivo
evidenciam o sucesso ou fracasso no resultado do processo. As condicionantes vão
identificar o que leva uma pessoa a procurar novo emprego e o que leva uma
empresa a abrir nova vaga. A estrutura evidencia em que condições tais vagas são
abertas, a estratégia define o modo como acontece a seleção dos profissionais e o
resultado mostra a efetividade ou não do processo seletivo.

2.6.1 Condicionantes do candidato

A busca por um emprego se dá por vários motivos, sendo esse em função da
insatisfação pelo atual emprego, porque foi demitido, porque se formou, qualificou e
não percebe possibilidades de melhoria em seu atual emprego. Ainda por problemas
de relacionamento, por percepção de clima. Já na parte da empresa, elas ainda
relutam em investir em pessoal interno, promovendo o desenvolvimento dos
profissionais de seu quadro para que esses assumam os postos mais qualificados e
tentam buscar no mercado as pessoas prontas, treinadas e que já sabem executar o
trabalho.

As empresas, por sua vez, geram a demanda por novas vagas através das pessoas
que se demitem, ou são promovidas, ou ainda por gerarem atividades novas em
seus processos que exijam novas competências e habilidades. A tecnologia também
é responsável por novas vagas e exigência de novas habilidades dos profissionais.

Dentre as qualidades exigidas pela maioria das empresas e agências de emprego, o
potencial intelectual do candidato passou a ser o principal critério a ser levado em
consideração na seleção de pessoal, e é visto como sinônimo de eficiência.
Contrária à lógica taylorista-fordista que defendia o uso racional do tempo para se
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obter uma maior produtividade, em que o conceito de eficiência se pautava na
habilidade do produtor de transformar, de forma repetitiva e ágil, matéria-prima em
mercadoria, a eficiência, hoje, significa conhecimento de todo o processo produtivo,
por parte do trabalhador, de tal forma que ele possa intervir nesse processo, através
de sugestões de formas mais viáveis de produzir, bem como soluções para
possíveis problemas que possam surgir.

O apagão de mão de obra é uma condicionante do mercado de trabalho. A
contradição entre vagas ofertadas e falta de candidatos qualificados é o que define o
apagão da mão de obra. “De um lado, há um grande contingente de pessoas
procurando emprego. Do outro, as empresas seguem em busca de profissionais
qualificados”, diz Luiz Edmundo Rosa, diretor de educação da Associação Brasileira
de Recursos Humanos (ABRH).

Um levantamento recente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), revela que
69% dos empresários têm dificuldades para contratar funcionários, principalmente
para cargos técnicos e especializados. Ao mesmo tempo, 6,4% da população
economicamente ativa do Brasil está desempregada – quase 1,5 milhão de pessoas,
segundo pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em
seis capitais do País em abril de 2014. A maior dificuldade é conciliar a formação
dos candidatos com as exigências das empresas.

Entre as carreiras de nível superior, o destaque é a falta de engenheiros em
praticamente todas as áreas, que muitas vezes é suprida com a importação de
profissionais. “De um total de 424 mil pessoas estudando engenharia no Brasil,
apenas 48 mil se formam por ano. Isso indica que a carência de profissionais vai
continuar” diz Edmundo Rosa. Segundo estimativa da CNI, o País precisaria formar
pelo menos 60 mil engenheiros por ano para atender à demanda do mercado.
Enquanto isso, o curso de administração é o campeão de popularidade no País: 1,1
milhão de pessoas fizeram matrícula para esta graduação em 2009. Mas esse
descasamento não se restringe à formação superior. Em 2015 o Brasil ainda valoriza
muito o diploma universitário, mas deixa de investir em técnicos, o que vai na
contramão do mercado. Temos milhares de oportunidades de nível técnico, mas
muitas vezes não é possível identificar o profissional com perfil adequado.
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Para Dedecca (2013), “o crescimento da economia brasileira pegou o País, as
empresas e a sociedade de surpresa”. Desde 1980, empresas e governo deixaram
de investir em qualificação profissional, em especial de nível técnico. O resultado é
que hoje faltam torneiros mecânicos, armadores para construção civil e azulejistas,
por exemplo.

Diante desse quadro, restam poucas alternativas às empresas a não ser ampliar
investimentos para contratar, treinar e reter mão de obra.

Além de programas de capacitação dentro das empresas, iniciativas em parceria
com universidades também costumam ter bons resultados. Mesmo quando o
currículo é bom e a atualização é constante, pode não ser tão simples conseguir
recolocação profissional. Os candidatos mais maduros sentem essa dificuldade no
momento em que buscam emprego, a experiência, a qualificação algumas vezes
nem é considerada em função da idade.

O salário também pode ser um problema. As pesquisas mostram que áreas mais
carentes de mão de obra, como engenharia, possuem os melhores rendimentos. Os
recrutadores demonstram preconceito com profissionais que se desligaram de
empregos com salários mais altos e estão dispostos a aceitar propostas de menores
salários.

A falta de mobilidade entre diferentes segmentos também constitui um empecilho
para a contratação de mão de obra. Recrutadores buscam experiência em um
determinado segmento e não sentem segurança e contratar profissionais com larga
experiência em segmento diferente. O que pode ser benéfico, aproveitar a visão
diferente de um mesmo cargo, de uma função em outra área. O olhar não viciado
das atividades pode vir a gerar ótimos resultados.

A terceirização e a flexibilização da economia vêm causando fortes impactos no
mercado de trabalho em todo o Brasil, que, segundo Pochmann (2001), vive um
momento de desestruturação. Para o autor, os novos conhecimentos tecnológicos
se associaram às exigências empresariais de contratação de empregados com
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polivalência multifuncional, maior nível de motivação e habilidades laborais
adicionais no exercício do trabalho. Foi esse novo contexto do mercado de trabalho,
permeado pelo desemprego e pela dificuldade em se (re)inserir nesse mercado que
trouxe o debate acerca da empregabilidade para a ordem do dia, no Brasil e em
diversos outros países. Deve ser ressaltado, inclusive, que as novas formas de
emprego, tais como as cooperativas de trabalho, não têm garantido a
empregabilidade dos indivíduos (Piccinini, Oliveira, 2002). O emprego industrial foi
reduzido em função da alta inserção de tecnologia, enquanto o setor de serviços se
expandiu. O mercado de trabalho se flexibilizou e as relações de trabalho se
tornaram mais precárias verificando-se o aumento da ocupação por conta própria e
da informalidade, em geral.

2.6.2 Condicionante do mercado

A curta duração da maioria das relações de emprego é uma característica marcante
do mercado de trabalho brasileiro e fatores como instabilidade de vínculos
empregatícios, aumento da competição nos ambientes de trabalho, fim das carreiras
organizacionais, surgimento das carreiras sem fronteiras, preocupação crescente
com a empregabilidade parecem ser as responsáveis por esta mudança na atual
conjuntura em que vivemos.

O cenário econômico atual é marcado por processos de redução de postos de
trabalho.

Downsizing,

terceirização,

reengenharia,

fusões,

aquisições

e

incorporações são fatores importantes quando o assunto é a ruptura de visões
acerca do tema “carreira”. Neste contexto, acompanhando a imprevisibilidade e as
bruscas mudanças no mercado de trabalho, a geração que representa o segmento
mais jovem da força de trabalho atual estabelece novos padrões e alicerces para a
construção de sua carreira. Práticas de enxugamento organizacional, entretanto,
deixaram as relações empresa-trabalhador cada vez mais utilitárias (Costa,
Balassiano, 2006).
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A lealdade total às empresas, que antes era bem aceita pelos integrantes do
mercado de trabalho, tornou-se, contudo, uma relação de oportunismo em relação à
ascensão profissional do indivíduo.

2.6.3 Estrutura do processo

A estrutura por parte das pessoas se refere aos meios de busca escolhidos para
seleção de vagas com o objetivo de participar dos processos. Esses meios podem
ser: internet, que hoje é um dos mais usados, indicação de amigos, o chamado
networking onde se usa a rede de amigos para envio do currículo e para informar o
interesse que se tem por uma vaga de emprego, ainda pode ser os jornais,
anúncios, as mídias como redes sociais, folders e associação profissional.

Com relação à empresa, a estrutura do processo se dá através do banco de dados,
esse banco vai proporcionar facilidade, agilidade e otimização dos processos
seletivos. Os bancos podem ser de outras empresas como agências de emprego,
sites de busca de currículos e também sistema próprio do tipo trabalhe conosco.

Dentre os critérios utilizados no processo de seleção de candidatos, é possível que
na maioria dos casos, a obrigatoriedade de um curso superior; o domínio de, pelo
menos, dois idiomas estrangeiros; o conhecimento de informática; segurança no
conhecimento básico dentre outras qualidades consideradas imprescindíveis. No
entanto, como há no mercado de trabalho uma mão-de-obra farta e que corresponde
a tais exigências, hoje, busca-se o chamado diferencial, em questão levados em
consideração: a criatividade, a desenvoltura, a capacidade de trabalhar em equipe e
conhecimentos os mais diversificados, ou seja, características do candidato que até
ultrapassam a qualificação necessária ao cargo, mas que farão a diferença a seu
favor na hora da escolha do candidato.

Frente às exigências de qualificação tem havido um aumento considerável tanto na
oferta de cursos de oratória; de relações humanas; de técnicas de expressão
corporal, quanto no surgimento de toda uma literatura especializada na obtenção de
qualificação profissional. Desta forma, investir em qualificação profissional tornou-se,
nas últimas décadas, uma constante na vida da maioria dos trabalhadores.
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2.6.4 Estratégias do processo

Como estratégia para abertura de novas vagas e captação de profissionais, as
empresas disponibilizam os dados das vaga como cargo, salário, benefícios, horário
de trabalho e condições gerais da vaga para que as empresas de recrutamento
possam divulgar e atrair interessados na vaga. Já o candidato a uma vaga usa
estratégia como pesquisa desses dados e seleção da situação que melhor lhe
encaixa. O candidato analisa cada detalhe e verifica o que está de acordo com suas
pretensões e então ele envia seu currículo ou se candidata à vaga em questão.

De Masi (1999) afirma que, vivemos na sociedade pós-industrial, uma sociedade em
que conhecer conta mais do que fazer. Neste ínterim, desenvolve melhor o seu
trabalho quem cultiva outros interesses e não se limita apenas a especializar-se
numa ínfima parte da produção. Daí, explica-se a busca, por parte dos
trabalhadores, em se manter atualizados através de cursos, congressos e palestras,
tanto em sua área de trabalho quanto em áreas afins.

Há um novo ambiente de trabalho, de acordo com Bridges (1995), em que as
pessoas para se saírem bem precisam encarar cada situação de trabalho como um
mercado repleto de clientes e cujas necessidades, exigências e expectativas estão
em contínua mudança. Neste contexto, o melhor é que cada um se veja como um
micronegócio do que como um mero trabalhador ou gerente de um negócio alheio.

Este século atual, encontra-se marcado por um mercado em que o trabalho não tem
endereço certo, que oscila muito de acordo com as oportunidades do momento, e
que não dar para fazer projeções da produção de um ano. Daí que, obterá sucesso,
quem for capaz de se adequar a esta nova ordem, marcada pelo fluxo contínuo de
mudanças nas relações, serviços e processos ligados ao trabalho. Os melhores
empregos serão destinados às pessoas que obtiverem as melhores qualificações.

Esta proposição analítica, em que considera as condicionantes, as estruturas, as
estratégias e os resultados no processo de indicação de profissionais de nível
superior a empregos deriva do modelo clássico da estrutura – conduta –
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desempenho, originalmente concebido por Clamberlin e Robinson (1933) e
desenvolvido por Bain (1959), definindo os primeiros conhecimentos sobre a teoria
da organização industrial. Este paradigma também tornou-se conhecido como a
“estrutura de mercado”, tendo recebido influências de Penrose (1959).

Posteriormente o modelo recebeu contribuições de outros que se tornaram célebres
na história da literatura sobre estratégia, tais como: Chandler (1962), Andrews
(1971), Porter (1980), Miles e Snow (1978), Pittigrew (1987), Alstrand e Lambel
(1988) e Forjoun (2002), dentre muitos outros.

Ao longo da evolução das concepções do modelo, diversos autores, como por
exemplo Chandler (1962) propuseram a inversão da posição da estratégia (conduct)
com a estrutura (estruture). O modelo utilizado nesta pesquisa, portando, considera
a proposição modificada, aceitando, conforme a figura 1, as recomendações dos
autores mais recentes.

O modelo essencialmente, demonstra o estado da organização, em termos da
cadeia monológica, conforme mostra a Figura 1.
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Figura 1 - Modelo de estrutura, conduta, desempenho adaptado a esta pesquisa.

Fonte: Forjoun, 2010, com adaptação para essa pesquisa.

A figura acima apresenta uma adaptação do modelo estrutura – conduta –
desempenho, que foi adaptada a esta pesquisa.
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3 METODOLOGIA

Este estudo descreve e analisa as concepções sobre emprego, empregabilidade e
seus determinantes, com o objetivo de verificar os ajustes ou desajustes entre oferta
e demanda de empregos.

Em função da profundidade do escopo desta pesquisa, esta foi classificada como
qualitativa, que trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das
relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis, (Deslandes, Cruz Neto, Gomes, 1997, p.22).

Contudo, somente a partir da pesquisa qualitativa, será possível levantar as
informações necessárias para descrever e analisar as concepções sobre os ajustes
entre oferta e demanda de empregos na região metropolitana de Belo Horizonte e
tudo que habita o entorno da empregabilidade.

3.1 Caracterização da pesquisa

Quanto aos fins, a proposta para este estudo é uma pesquisa descritiva, porque se
propõe a descrever fenômenos e identificar as condicionantes, estratégias e os
resultados da oferta e da procura no processo de busca por emprego por
profissionais de nível superior através da Empregar Talentos. Segundo Collis e
Hussey (2005, p. 24), a pesquisa descritiva “[...] descreve o comportamento dos
fenômenos. É usada para identificar e obter informações sobre as características de
um determinado problema ou questão”. Gil (2007), complementa ainda que, uma
das peculiaridades da pesquisa descritiva é a padronização na utilização de técnica
de coleta de dados, como a entrevista e o questionário.

Quanto aos meios, a pesquisa em questão é classificada como estudo de caso. Para
Yin (2001), o estudo de caso utiliza métodos múltiplos para coletar dados que
podem ser tanto qualitativos quanto quantitativos. Estudo de caso é um método que
possibilita a organização de dados, preservando o caráter singular do objeto a ser
pesquisado. De modo específico, Yin (2001) afirma que este método é adequado
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para responder “como” e “porque” buscando explicar as relações operacionais que
ocorrem ao longo do tempo. O autor acrescenta ainda que o estudo de caso
apresenta um conjunto de procedimentos pré-especificados e que a articulação
desses procedimentos deve ser considerada.

De acordo com Yin (2001), a preferência pelo uso do estudo de caso deve ser dada
quando do estudo de eventos contemporâneos, em situações às quais os
comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas é possível se fazer
observações diretas e entrevistas sistemáticas. O estudo de caso se caracteriza pela
“[...] capacidade de lidar com uma completa variedade de evidências – documentos,
artefatos, entrevistas e observações”, YIN (2001, p. 27).

De forma resumida, Yin (2001) apresenta quatro aplicações para o método do
Estudo de Caso: Para explicar ligações causais nas intervenções na vida real que
são muito complexas para serem abordadas pelos surveys ou pelas estratégias
experimentais; 2. Para descrever o contexto da vida real no qual a intervenção
ocorreu; 3. Para fazer uma avaliação, ainda que de forma descritiva, da intervenção
realizada; 4.Para explorar aquelas situações onde as intervenções avaliadas não
possuam resultados claros e específicos.

Sendo assim, para alcançar os objetivos propostos, será utilizado o método de
estudo de caso, associado à pesquisa descritiva e qualitativa. O método qualitativo,
“[...] é mais subjetivo e envolve examinar e refletir as percepções para obter um
entendimento de atividades sociais e humanas” (Collis e Hussey, 2005, p. 26). O
autor ainda explica que “os métodos qualitativos correspondem a uma série de
técnicas interpretativas que visam descrever, traduzir e entender o significado e não
a frequência de determinados fenômenos” (Collis e Hussey, 2005, p.145).

83

3.2 Unidade analítica do estudo

A unidade de análise refere-se à empresa Empregar Talentos, uma agência de
empregos que tem um sistema com candidatos cadastrados que se candidatam as
vagas que as empresas parceiras divulgam.

Empresa fundada em 2006, atua na região metropolitana de Belo Horizonte com
agenciamento profissional. Possui um cadastro de mais de 70.000 pessoas e
parceira com mais de 1.300 empresas. As empresas abrem as vagas, as pessoas se
candidatam, a Empregar Talentos faz o agenciamento, a triagem e encaminha as
pessoas para as empresas. Desde sua abertura já contratou 4.000 pessoas no
mercado da região. Recebe vagas e encaminha pessoas diariamente nas empresas.

3.3 O universo e a amostra

Os dados apresentados neste estudo foram coletados através de uma pesquisa
qualitativa via questionário aplicado às empresas e aos candidatos a emprego pelo
método análise de conteúdo.
Marconi e Lakatos (2002, p. 184) definem questionário como “[...] a coleta de dados
constituída por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por
escrito e sem a presença do entrevistador”.

Nesta investigação, foram selecionados por conveniência grupos de participantes de
57 candidatos e 17 empresas para estudo. Ambos responderam sobre as
condicionantes, estratégias e estrutura no processo de recrutamento e seleção de
profissionais de nível superior.

A partir do modelo analítico definido para esta pesquisa e apresentado no capítulo
anterior, foi analisado o banco de dados da Empregar Talentos, as vagas que são
abertas, os requisitos que o mercado solicita, assim como o perfil dos profissionais
que candidatam a essas vagas, a formação e a qualificação desses profissionais.
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A pesquisa consistiu na distribuição de questionários que foram respondidos por
empresas e candidatos. No total, foram avaliados 70 questionários respondidos,
onde 57 destes questionários foram respondidos por candidatos a vagas de
emprego com cargos que exijam nível superior e 13 foram respondidos por
responsáveis por recrutamento e seleção em empresas parceiras da Empregar
Talentos. Após o tratamento dos dados, foi feito a análise do perfil dos respondentes
e da estatística descritiva e análise de conteúdo para apuração do resultado da
pesquisa.

3.4 Procedimentos analíticos

Com o propósito de apresentar os dados coletados nesta pesquisa, inicialmente foi
definida a natureza da pesquisa. Nesse caso, foi adotada a metodologia da pesquisa
de abordagem qualitativa, pretendendo-se investigar se os candidatos que procuram
por emprego e as empresas em suas demandas por candidatos aptos a
preencherem as vagas. Assim, trata-se de investigar questões subjetivas, relevantes
para a pesquisa, com ênfase para a dimensão cotidiana que o fenômeno ocupa.

Conforme Oliveira (2002), existem situações que envolvem conotações qualitativas
em pelo menos três aspectos: aquelas em que fica evidente a necessidade de
substituição de uma simples informação estatística por dados qualitativos, como, por
exemplo, na investigação sobre fatos do passado ou em estudos sobre grupos cuja
informação disponível é escassa; casos em que observações qualitativas são
usadas como indicativos do funcionamento de estruturas sociais; aquelas situações
em que é importante o uso de uma abordagem qualitativa para a compreensão de
aspectos psicológicos, cujos dados não podem ser coletados de modo completo por
meio de outros métodos, tendo em vista a complexidade que a pesquisa envolve –
estudos dirigidos para a análise de atitudes, motivações, expectativas, valores,
opinião.

Denzin e Lincoln (2006) argumentam que a pesquisa qualitativa é, em si mesma, um
campo de investigação, envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade de
materiais empíricos e, como um conjunto de atividades interpretativas, não privilegia
uma única prática metodológica em relação à outra. Diante dessas características,
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as autoras definem genericamente e de maneira inicial que “a pesquisa qualitativa é
uma atividade situada que localiza o observador no mundo” (Denzin; Lincoln, 2006,
p. 17).

Os questionários respondidos continham 20 questões, cujo teor buscou responder a
questão norteadora deste trabalho: Como se configuram as condicionantes, as
estratégias e os resultados do processo de busca por emprego de cargos de nível
superior na Empregar Talentos?

Buscando entender os ajustes e desajustes existentes entre oferta e demanda de
emprego para cargos que exigem formação superior, sob a ótica das Empresas e
dos candidatos.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

A apresentação e discussão dos resultados desta pesquisa buscaram o
cumprimento dos objetivos específicos para chegar, finalmente, ao objetivo geral de
analisar as condicionantes, estratégias e os resultados da oferta e da procura no
processo de busca por emprego por profissionais de nível superior através da
Empregar Talentos.

Inicialmente são apresentados os resultados obtidos nas entrevistas. A segunda
parte do capítulo, promove a discussão, com delimitação gradativa do foco de
análise, tendo como referência a pergunta orientadora do trabalho.

Como se

configuram as condicionantes, as estratégias e os resultados do processo de busca
por emprego de cargos de nível superior na Empregar Talentos?

4.1 Análises dos resultados

4.1.1 Apresentação e análise da pesquisa respondida pelas Empresas

Verifica-se que, das empresas entrevistadas, a maior parte é do ramo de prestação
de serviços, perfazendo 75% das empresas pesquisadas, 17% da Indústria e 8% do
comércio. E quanto ao tamanho percebe-se que em sua grande maioria é de
pequeno porte, com até 100 funcionários, totalizando 58% das empresas
pesquisadas, 17% são de médio porte, de 101 a 500 funcionários, e por fim, 25% de
grande porte, possuindo mais de 501 funcionários. As empresas pesquisadas tem
uma média tempo de parceria com a Empregar Talentos de 2 anos e 7 meses.

4.1.1.1 Fatores que geram a iniciativa de novas contratações

A iniciativa de novas contratações se dá, em regra, por três motivos: primeiro pela
necessidade de expansão da empresa, o seu crescimento propicia à abertura de
novas vagas inclusive de cargos novos. Segundo devido às oscilações do mercado
propiciando tanto ao aumento de vagas quanto a redução das mesmas. E a terceira
e última a reestruturação, esta se dá tanto por influência das duas primeiras quanto
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por necessidades internas como alteração de cargos e salários, 54% das empresas
entrevistadas atribuíram como fator principal para a iniciativa de novas contratações
à expansão, 13% ao mercado, 13% à reestruturação e 20% não responderam.
Conforme a Figura 2:

Figura 2 - Fatores que geram a iniciativa de novas contratações

Fonte: Elaborado pela autora

4.1.1.2 Fatores determinam a criação de cargos novos nas empresas.

A criação de cargos novos se dá, pelos mesmos fatores que geram a necessidade
de novas contratações, pela necessidade de expansão da empresa, o seu
crescimento, propicia à abertura de novas vagas e como já descrito acima, inclusive
de cargos novos. Devido ao mercado, suas oscilações propiciam tanto o aumento de
vagas quanto a sua redução. E a reestruturação, esta se dá tanto por influência das
duas primeiras quanto por necessidades internas como alteração de cargos e
salários. Contudo os percentuais das respostas da Questão 01 não são os mesmos
da questão anterior, nela a maioria das empresas entrevistadas atribuíram como
fator principal para a iniciativa de novas contratações à expansão, enquanto que, na
Questão 02 a criação de novos cargos está diretamente ligada ao mercado com
56% das respostas e a expansão apenas com 25%, a reestruturação com 6% e 13%
não responderam. Como mostra a Figura 3:

Figura 3 - Fatores que determinam a criação de cargos novos

Fonte: Elaborado pela autora
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4.1.1.3 Criação de cargos que requeiram novas competências

Nesta questão fica claro que a criação de cargos que requeiram novas
competências é uma prática constante em 58% das respostas. Levando em
consideração a respostas desta questão, o mercado é o grande responsável por
impulsionar a qualificação de mão de obra, uma vez que é o fator determinante para
a criação de cargos novos.

4.1.1.4 Cargos citados devido a demanda de novas competências da empresa

Esses novos cargos têm sido criados devido à demanda de novas competências da
empresa, sendo esta é a resposta de 67% dos entrevistados, enquanto que apenas
33% não consideram as novas demandas o fator determinante para a criação de
novos cargos. E quanto solicitada à justificativa para esta resposta, 31% dos que
responderam à questão indicaram o mercado como impulsionador pela criação de
novas competências nas empresas. Como pode ser visto na Figura 4:

Figura 4 - Fatores determinantes para a criação de novas competências

Fonte: Elaborado pela autora

4.1.1.5 Geração de demanda de contratação em função de crescimento,
desenvolvimento e novos mercados e em função de novas tecnologias de produção

Quando indagados se a empresa gera demanda de contratação em função de
crescimento, desenvolvimento e novos mercados, a resposta foi expressivamente
positiva,

92%

dos

respondentes

acreditam

que

os

fatores,

desenvolvimento e novos mercados geram demanda de contratação.

crescimento,
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4.1.1.6 Geração de demanda em função de novas tecnologias de produção

Com 83% das respostas ficou comprovado que novas tecnologias de produção
geram demanda de contratação para as empresas. As principais justificativas para
esta necessidade de demanda foram a necessidade

de comprar novos

equipamentos e consequentemente mais pessoas para manuseá-lo, bem como a
implantação de novas tecnologias e novos procedimentos.

4.1.1.7 Atratividade do salário proporcionado pela empresa e a comparação com o
mercado de trabalho

Os respondentes consideram o salário de sua empresa, para o os cargos de nível
superior, atrativo. Totalizando 75% das respostas neste sentido. Contudo 17% dos
entrevistados não souberam responder. E apenas 8% não o consideram atrativo.

Quando comparado com o mercado o salário é atrativo, assim como em comparação
com os concorrentes, esta é a opinião de 75% dos respondentes. Como pode ser
visto na Figura 5:

Figura 5 - A atratividade do salário

Fonte: Elaborado pela autora

Somente 17% dos respondentes não consideram o salário de sua empresa atrativo
em comparação com o mercado, bem como, com os concorrentes.
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4.1.1.8 Consideração dos benefícios da empresa como um diferencial para a
preferência dos candidatos a emprego

Os benefícios da empresa não são considerados um diferencial para a preferência
dos candidatos a emprego, na opinião de 58% dos respondentes, enquanto que
apenas 34% deles os consideram um diferencial para a preferência dos candidatos.

Como justificativa, disseram que os benefícios de sua empresa estão abaixo dos
oferecidos pelo mercado, conforme a Figura 6:

Figura 6 - Qualidade dos benefícios oferecidos

Fonte: Elaborado pela autora

Como pode ser visto, 17% consideram os benefícios acima do mercado e o mesmo
percentual considera-os condizente com o mercado, ou seja, somente 34% dos
entrevistados consideram os benefícios oferecidos por sua empresa de forma
positiva estando condizente ou acima do mercado, um fator positivo para a
preferência dos candidatos.

4.1.1.9 Existência e funcionamento de plano de carreira

Nesta questão, a resposta não foi com diferença massiva, foi bem equilibrada entre
empresas que possuem plano de carreira e as que não o possuem. Contudo foi
preponderante a resposta negativa, de não possuir plano de carreira (plano de
cargos e salários), tendo respondido negativamente 58% dos respondentes
enquanto que, 42% dos demais dizem possuir.
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Dentre aqueles que afirmaram possuir plano de carreira (plano de cargos e salários)
em sua empresa, 67% dizem que ele não funciona adequadamente e somente 33%
do destes respondentes afirmam que em sua empresa o plano de carreira está
funcionando.

As empresas respondentes em sua grande maioria possuem plano de ascensão
profissional, um percentual de 75%, enquanto que somente 25% responderam não
possuir.

Todas

as

empresas

pesquisadas

afirmaram

investir

em

desenvolvimento

profissional. Estes investimentos se dão de várias formas, as mais usuais estão
descritas n a Figura 7:

Figura 7 - Formas de investimento em desenvolvimento profissional

Fonte: Elaborado pela autora

Como pode ser visto as formas mais usuais de investimento em desenvolvimento
profissional são cursos, treinamentos, palestras e incentivo financeiro para
realização de cursos. Os treinamentos são os meios mais procurados pelas
empresas, para promover o desenvolvimento profissional de seus funcionários, com
37% da preferência dos respondentes, em segundo lugar os cursos, com 31% da
preferência.
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4.1.1.10 Meios de captação de candidatos para os processos seletivos

Os meios de captação de candidatos para os processos seletivos são diversos,
sendo os mais procurados demonstrados na Figura 8:

Figura 8 - Veículos de captação de candidatos

Fonte: Elaborado pela autora

Conforme pode ser visto, as agências de recolocação aparecem em 26% das
respostas, em segundo lugar a Indicação com 19%, em terceiro lugar os jornais e
revistas com 18% em seguida o SINE, com 16% como preferência das empresas
para captação de candidatos e por último com somente 5% da preferência o banco
de currículos próprio.

4.1.1.11 Divulgação de vagas para cargos de nível superior

As empresas fazem anúncios em jornais das vagas para cargos de nível superior,
mas este não é o meio mais buscado por elas, sendo que, 58% das empresas
pesquisadas responderam que não anunciam vagas de nível superior em jornais.

Das empresas que afirmaram anunciar vagas de nível superior em jornais, 58% não
sabem com qual frequência isso é feito, enquanto que somente 8% realizam estes
anúncios com alta frequência, 17% com frequência média e 17 com baixa
frequência.
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Figura 9 - Frequência de anúncio de vagas de nível superior em jornais

Fonte: Elaborado pela autora

4.1.1.12 Sistema de indicação por empregados para candidatos a novas vagas de
cargo com nível superior

As empresas usam o sistema de indicação por empregados para candidatos a novas
vagas de cargo com nível superior. Sendo esta a resposta de 92% dos entrevistados
e 8% não responderam a esta questão.

Este sistema de indicação por empregados para candidatos a novas vagas é
utilizado com alta frequência, conforme mostra a Figura 10:

Figura 10 - Frequência de utilização de sistema de indicação por empregado

Fonte: Elaborado pela autora

Vê-se que 75% dos entrevistados responderam que utilizam este sistema com alta
frequência e somente 8% com baixa frequência.

Quando indagados para quais cargos este sistema de indicação é utilizado 59% dos
entrevistados disseram que para todos os cargos, conforme a Figura 11:
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Figura 11 - Cargos que são preenchidos por indicação de empregados

Fonte: Elaborado pela autora

Enquanto que 8% restringiram este sistema a alguns cargos e outros 8% disseram
que não utilizam este sistema para nenhum cargo e 25% não souberam.

4.1.1.13 Redes sociais na captação de pessoal, para cargos de nível superior

As empresas utilizam redes sociais na captação de candidatos para cargos de nível
superior. Sendo esta a resposta de 58% dos entrevistados, enquanto que 42%
dizem não fazer uso deste sistema. Conforme a Figura 12, as redes sociais mais
utilizadas são:

Figura 12 - Redes sociais utilizadas para captação de candidatos

Fonte: Elaborado pela autora

As redes sociais mais utilizadas na captação de candidatos a vagas de nível
superior são: Linkedin, com 33% das respostas, Facebook, com 27% e Whatsapp
com 7%, 33% dos respondentes não souberam responder.
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4.1.1.14 A Consideração tempo ideal de permanência do profissional no cargo

As empresas entrevistadas consideram que de 1 (um) a 3 (três) anos de
permanência do profissional no cargo contratado de nível superior, é um tempo com
bom resultado para a sua empresa, esta foi a resposta de 75% dos entrevistados.
Como pode ser visto na Figura 13:

Figura 13 - Tempo desejável de permanência em um cargo de nível superior

Fonte: Elaborado pela autora

Enquanto que, 8% dos entrevistados consideram um bom resultado a permanência
do profissional no cargo contratado de nível superior um período de 7 (sete) meses a
10 (dez) anos.

Metade dos entrevistados disseram que existe diferença desse tempo ideal de
permanência no cargo para cursos técnicos e cargos gerenciais. Enquanto que 42%
dos entrevistados acham que não existe diferença. E 8% não souberam responder.
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4.1.1.15 Sobre o índice de turnover da empresa

O índice de turnover é baixo, conforme 41% dos entrevistados, como pode ser visto
na Figura 14:

Figura 14 - Índice de turnover da empresa

Fonte: Elaborado pela autora

Para 25% dos entrevistados este índice é médio e para 17% ele é alto. Não
souberam responder somam 17%.

Quanto a aprovação das empresas em relação a este índice, 50% disseram que não
estão satisfeitas, conforme pode ser visto na Figura 15:

Figura 15 - Satisfação quanto ao Índice de turnover.

Fonte: Elaborado pela autora

Enquanto que 33% disseram que estão satisfeitas e 17% não souberam responder.

4.1.2 Apresentação e análise das pesquisas respondidas pelos candidatos

Os Candidatos entrevistados em sua maior parte são do sexo masculino, sendo 60%
dos entrevistados homens e 40% Mulheres. Quanto a idade percebe-se que em sua
grande maioria estão na faixa etária de 24 a 35 anos, totalizando 61% dos
entrevistados, enquanto que 28% tem entre 36 e 45 anos e apenas 11% tem entre
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46 e 55 anos. E a área de formação predominante foi administração e em segundo
lugar engenharia.

Os questionários respondidos continham 16 questões, cujo teor buscou responder a
questão norteadora deste trabalho, configurando as condicionantes, as estratégias e
os resultados do processo de busca por emprego de nível superior na Empregar
Talentos. Buscando entender os ajustes e desajustes existentes entre oferta e
demanda de emprego, sob a ótica dos candidatos. Passamos então para a análise
das respostas:

4.1.2.1 Expectativa de crescimento na empresa e de ascensão profissional

A expectativa de crescimento dentro da empresa onde trabalha é significativa,
conforme a resposta dos candidatos, sendo que a maioria deles responderam
positivamente, perfazendo 61% das respostas, enquanto que 35% dizem que não
tem expectativa de crescimento.

Figura 16 - Expectativa de crescimento

Fonte: Elaborado pela autora

Quanto à expectativa de ascensão salarial dentro da empresa onde trabalha é mais
significativa ainda, a maioria dos candidatos responderam positivamente a esta
expectativa perfazendo 65% das respostas, enquanto que apenas, 28% dizem que
não tem expectativa de crescimento.
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Figura 17 - Expectativa de ascensão salarial

Fonte: Elaborado pela autora

4.1.2.2 Satisfação com o clima de trabalho

O clima de trabalho na empresa é satisfatório, levando em consideração que 70%
dos entrevistados entendem assim. Somente 25% dos entrevistados não
consideram o clima de trabalho dentro da empresa satisfatório.

Figura 18 - Satisfação do clima de trabalho

Fonte: Elaborado pela autora

4.1.2.3 Sobre o deslocamento da casa para o trabalho

Os principais meios de deslocamento de casa para o trabalho, são por veículo
próprio, transporte coletivo, transporte contratado pela empresa ou a pé mesmo.
Conforme pode ser visto na Figura 19:
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Figura 19 - Meios de deslocamento para o trabalho

Fonte: Elaborado pela autora

O deslocamento por veículo próprio é o mais utilizado, somando-se 39% dos
entrevistados, seguido com grande proximidade pelo transporte coletivo, sendo este
35% dos entrevistados. Somente 7% dos entrevistados utilizam transporte
contratado pela empresa e 5% vão a pé.

A forma de deslocamento não é fator decisivo para permanência na empresa, foi o
que responderam 53% dos entrevistados, enquanto que 21% entendem que sim e
26% não responderam.

4.1.2.4 Compatibilidade da formação profissional com o cargo e as atividades

Em regra a formação dos entrevistados é compatível com o cargo e atividades que
exercem em sua empresa, sendo esta a resposta de 75% dos entrevistados
enquanto que 16% dos entrevistados não tem um cargo ou exercem atividades
compatíveis com a sua formação. E 9% não responderam. Eles afirmam que
buscaram a formação por influência da identificação com o cargo e área e que isso
proporciona melhores resultados.

Quase todos os entrevistados se consideram capacitados para executar as
atividades do seu cargo, somando um total de 93%, enquanto que apenas 2% não
se consideram capacitados e 5% não responderam.
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Experiências anteriores certamente contribuem para o resultado de suas atividades
atuais, pois é assim que pensam 86% dos candidatos, apenas 11% não atribuem o
resultado de suas atividades atuais a experiências pretéritas e 3% não responderam.

4.1.2.5 O que foi decisivo para seu desligamento de empregos anteriores

O principal motivo para desligamento em empregos anteriores é a busca por
oportunidade de novos desafios, sendo esta a resposta de 31% dos entrevistados.
Como pode-se verificar na Figura 20:

Figura 20 - Motivos para desligamento em empregos anteriores

Fonte: Elaborado pela autora

Outros motivos também foram indicados como decisivo para desligamento, como a
busca por melhor remuneração, resposta de 21% dos entrevistados; desmotivação e
insatisfação, no entendimento de 17% dos entrevistados e por fim 16% tiveram
como principal motivo para seu desligamento em empregos anteriores a busca por
qualidade de vida.

4.1.2.6 Existência de plano de carreira

Grande maioria dos entrevistados, 63% possuem um plano de carreira definido.Já
33% não possuem plano de carreira definido e 4% não responderam.

Daqui a 5 anos, os entrevistados têm diferentes perspectivas de como querem estar,
conforme a Figura 21:
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Figura 21 - Perspectivas daqui a 5 anos

Fonte: Elaborado pela autora

Daqui a 5 anos a maior parte dos entrevistados quer estar em uma melhor
colocação, em um cargo melhor, perfazendo um total de 30%, em seguida com 18%
querem estar mais qualificados, em seguida com 17% querem estar em um cargo de
gestão, e também outros 15% dos entrevistados querem estar trabalhando em um
negócio próprio. Outros 5% querem estar trabalhando em outra área e 3%, daqui a 5
anos querem estar aposentados.

4.1.2.7 Meios usados para buscar o emprego

A indicação por pessoa de relacionamento é o meio mais utilizado na busca por
emprego, como pode ser visto na Figura 22:

Figura 22 - Meios utilizados para buscar o emprego atual

Fonte: Elaborado pela autora
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Nesse item, 38% dos entrevistados utilizaram a indicação como meio para buscar o
atual emprego, bem próximo fica a Internet como meio utilizado na busca de
emprego, com 33%, logo após as agências de recrutamento com 15% dos
entrevistados. Também confirmaram que acompanhar anúncios de vagas é um
hábito para 88% dos entrevistados, somente 9% deles não o fazem e 3% não
responderam. Assim como a construção de relações com futuro interesse
profissional é um costume entre os entrevistados, pelo menos para 67% deles.
Enquanto que 24% não têm este costume e 9% não responderam.

4.1.2.8 Pretensão salarial como fator decisivo na decisão por uma vaga

A pretensão salarial é fator decisivo na decisão por uma vaga, é o que dizem 54%
dos entrevistados, enquanto que 44% deles entendem que o salário não é fator
decisivo e 2% não responderam.

4.1.2.9 Atingimento de objetivos da busca de emprego

O atual emprego atingiu os objetivos dos entrevistados no momento da busca,
conforme a resposta de 77% deles. Já para 16% os objetivos no momento da busca
não foram atingidos e 7% não responderam.

4.1.2.10 Sobre a auto realização com o cargo

Há um significativo sentimento de realização com o cargo que exerce, por grande
parte dos entrevistados, como demonstra a Figura 23:

Figura 23 - Realização quanto ao cargo

Fonte: Elaborado pela autora
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Nele podemos ver que 49% dos entrevistados estão satisfeitos com o cargo que
exerce, contudo expressivos 44% não estão satisfeitos.

No que diz respeito às condições de trabalho, os entrevistados não estão realizados,
é o que demonstra a Figura 24:

Figura 24 - Realização quanto as atuais condições de trabalho

Fonte: Elaborado pela autora

Vê-se então, que 49% dos entrevistados não estão satisfeitos com suas atuais
condições de trabalho, enquanto que 44% dizem que estão satisfeitos.

No que diz respeito ao salário atual os entrevistados estão expressivamente
insatisfeitos, é o que mostra a Figura 25:

Figura 25 - Satisfação quanto ao salário

Fonte: Elaborado pela autora

Onde 58% dos entrevistados demonstram sua insatisfação com o salário e apenas
32% afiram estar satisfeito.
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4.2 Discussão dos resultados:

Analisando o resultado da pesquisa pode-se verificar que expansão é o fator maior
gerador de vagas, que o mercado exige, impulsiona a qualificação dos profissionais,
que é requisito essencial de empregabilidade.

Pode-se verificar também que novos cargos exigem novas tecnologias e que novas
demandas de contratação são geradas em função de crescimento, desenvolvimento
das organizações e de novos mercados, essas novas tecnologias também são
geradoras de novas demandas de contratação, uma vez que exigem conhecimentos
específicos.

De uma forma geral as empresas pesquisadas consideram os salários para cargos
de nível superior atrativos assim como os consideram atrativos se comparados com
o mercado regional. Já os benefícios das empresas pesquisadas não são vistos
como um diferencial, pois as empresas trabalham com benéficos básicos, não há
grandes investimentos nesse quesito.

Pode-se também verificar que metade das empresas pesquisadas não possuem
plano de carreira e as que possuem os profissionais declaram que não funciona a
contento, da forma como gostariam, ou seja, a prática nem sempre é condizente
com as políticas, e as políticas nem sempre são abrangentes.
Nos processos de contratação as empresas utilizam as agências de emprego e
indicação para recrutar pessoal, usam também as redes sociais para captar e para
divulgar suas vagas.

Com relação a permanência no cargo as empresas consideram que o tempo ideal
seria de 01 a 03 anos, assim o profissional estaria gerando bons resultados e apto
para processos de promoção, já os candidatos acham que esse período é de 07
meses a 10 anos. É possível verificar que empregos duradouros não são mais uma
característica do mercado, de ambas as partes, empregado e empregador esse
tempo de permanência nas organizações foi reduzido, as empresas trocam os
profissionais em busca de melhores resultados, em função de comportamentos e os
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profissionais trocam as empresas na maioria das vezes em busca de novos
desafios, melhor remuneração.

A maioria dos profissionais pesquisados disseram ter expectativas de crescimento e
ascensão nos atuais empregos, disseram gostar do clima organizacional, confirmam
que o local da empresa e a forma de deslocamento casa, trabalho são fatores
decisivos na escolha da vaga. Esses profissionais também afirmam que seus atuais
cargos são compatíveis com sua formação e que se sentem capacitados para
executar suas atividades, assim como a experiência anterior é importante para o
resultado em seus atuais cargos.

A indicação foi apontada como o meio mais usual de buscar novas oportunidades,
assim como o acompanhamento dos anúncios de vagas, os profissionais
pesquisados afirmam que o salário oferecido é decisivo na escolha da vaga e que o
atual emprego atende as expectativas da busca.

Dessa forma conclui-se que o mercado de trabalho está em constante mudança e
adaptação e que empregados e empregadores se encontram e se desencontram
nessa busca pela satisfação de ambas as partes, de melhores resultados e de
realização profissional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo da presente pesquisa foi avaliar os ajustes e desajustes na oferta e
demanda de empregos para os profissionais de nível superior. Para chegar ao
intento aplicou-se questionário nos candidatos que estão buscando uma
oportunidade e nas empresas que estão procurando profissionais qualificados no
mercado de trabalho.

Para início do estudo foram abordados a concepção de emprego, trabalho, mercado
de trabalho e empregabilidade. Foi possível observar que o mercado e os
candidatos encontram dificuldade no ajuste e na escolha dos processos seletivos. O
mercado tem mostrado oscilações, mutações ao longo dos anos e cada vez mais
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exige perfis mais elaborados, pessoas mais qualificadas. Já os candidatos tentam
acompanhar essas mutações e estão sempre buscando atualizações, melhorias em
seu perfil para atender a essas demandas e para conseguir atuar de maneira
multifuncional.

A pesquisa nos mostrou que a maioria das vagas são originadas por expansão das
organizações, o que é entendido como a necessidade de desenvolver nova
competências e habilidades para atender de forma eficiente a ágil esse novo
mercado. Dessa forma é o mercado de trabalho que impulsiona o desenvolvimento
de novas competências, novas habilidades pois os profissionais que as tem, saem
na frente, tem maiores chances e maior grau de empregabilidade.

Também ficou evidente que novas tecnologias industriais demandam novas vagas e
profissionais habilitados para operar essas tecnologias. Muitas vezes profissionais
experientes, mas desconhecedores dessas tecnologias perdem seus lugares para
profissionais recém formados e atualizados com a tecnologia. Nesse ponto a
empregabilidade se dá para aqueles que entendem de informática, softwares de
suas área, estão estudando, tem domínio de línguas estrangeiras.

Os profissionais confirmam que os salários para quem tem curso superior são mais
atrativos, assim como a preferência no momento da contratação, dessa forma a
formação se torna item essencial e necessário. Foi possível observar que os
profissionais não vêem benefícios como algo atrativo nas oportunidades. As
empresas pesquisadas não utilizam da gestão de benefícios como estratégia para
atrair, manter e reter esses talentos, elas oferecem benefícios básicos e legais e não
tem opões que possam ser consideradas como diferencial.

Os entrevistados afirmaram que as organizações têm contribuído para o
desenvolvimento profissional investindo em treinamentos, em bolsas para formação
e capacitação, em cursos de forma a melhorar a empregabilidade de seus
empregados.

No processo de contratação as formas de captação desses profissionais são
bastante variadas, o mercado local não tem preferência por uma fonte, usam várias
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conforme a necessidade vigente e o resultado que se espera alcançar. É muito
presente o uso de indicações para os processos seletivos, as empresas acreditam
que o resultado é satisfatório na captação por indicações. Atualmente também
fazem uso das redes sociais para captação de profissionais para suas vagas.

Com tantas mudanças no mercado de trabalho, as empresas consideram que o
tempo ideal de permanências nos cargos é de um a três anos, período em que
esses profissionais são treinados, se adaptam as suas tarefas e se tornam
produtivos, passado isso surge uma necessidade de melhoria, de promoção, uma
busca por novos desafios e melhor remuneração.

No que diz respeito a rotatividade, índice de turnover, as empresas consideram seus
índices altos e sentem uma necessidade de melhorar esse indicador.

Já da parte dos profissionais, a maioria demonstra expectativas de crescimento
profissional e melhoria salarial no atual emprego. Os profissionais prezam o bom
clima de trabalho, a localização e forma de locomoção casa/trabalho como fatores
importantes na decisão de manter tais empregos.

No

quesito

formação

e

capacitação

que

verificamos

ser

definitiva

na

empregabilidade, a maioria dos entrevistados se sentem compatíveis e capacitados
para exercer suas profissões. Assim como consideram que a experiência anterior
contribui fortemente para seu resultado atual.

Quanto a decisão de se desligar foram apontados que novos desafios, melhor
remuneração e desmotivação levam á busca de novos empregos, a maioria afirma
que em cinco anos gostaria de estar em um melhor colocação. Verificamos também
que a maioria usa a internet para pesquisa sobre o mercado de trabalho, para
analisar novas oportunidades e que acompanham anúncios mesmo estando
empregados. Se a organização não sinaliza oportunidade de crescimento e melhoria
salarial o profissional fica ligado na movimentação do mercado e em uma possível
oportunidade que possa surgir.
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Para acessar essas novas oportunidades, os entrevistados disseram usar os
relacionamentos profissionais e confirmam também que a oferta salarial é decisiva
para a decisão de troca de emprego. A maioria afirmou que a empresa atual atinge
os objetivos almejados durante a busca. Já quanto a se sentirem realizados quanto
ao cargo, ao salário que ocupam a metade não se sente realizado e mesmo estando
empregado continua sua busca e melhoria na empregabilidade. Muitas vezes cria-se
muita expectativa no momento da contratação e ao iniciar percebe-se que a
empresa não tem grandes movimentos nas promoções.

Dessa forma se dá o ajuste e desajuste entre oferta e demanda, por um lado os
profissionais em uma busca árdua por melhoria em sua empregabilidade, buscando
formação, qualificação e experiências em seu cargo e por outro empresas que por
vezes exige muito no momento de recrutar e selecionar, mas posteriormente não
cria oportunidades de crescimento interno, isso provoca um desajuste e estimula os
profissionais a continuarem buscando. Ainda temos as oscilações do mercado, as
questões da economia que refletem de forma direta no mercado de trabalho,
provocando demissões e reduções dos postos de trabalho e novas oportunidades
com expansões e crescimentos das organizações.

5.1 Limitações e recomendações da pesquisa.

Esta pesquisa permite indicar a novos pesquisadores o ingresso em estudos mais
profundos sobre a empregabilidade e tudo que a permeia, assim como o
comportamento de empregados e empregadores nesse processo de busca, entre
oferta e demanda do mercado.

Essa pesquisa foi realizada com base em dados da Empregar Talentos que atua na
região metropolitana de Belo Horizonte e com foco em profissionais que ocupam
cargos de nível superior. Portanto recomenda-se a ampliação da mesma em
oportunidades futuras para uma região maior, com maior abrangência de cargos e
empresas para aprimoramento dos resultados.
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Estudar a empregabilidade propiciará aos novos pesquisadores uma visão maior do
tema, o entendimento sobre as oscilações do mercado de trabalho e soluções mais
eficazes para os ajustes e desajustes desse processo.
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APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados dos Candidatos

Este questionário se destina à coleta de informações para pesquisa acadêmica do
Mestrado em Administração da discente Marcilene Martins da Silva Gonçalves. A
orientação desta pesquisa está sob a responsabilidade do Professor Doutor José
Édson Lara. O objetivo da pesquisa é entender os ajustes e desajustes entre a
demanda e oferta de empregos que acontecem na Empregar Talentos e as
empresas parceiras. Para que a pesquisa se realize, é necessária a sua
contribuição. Para tal, solicitamos-lhe que responda este questionário da forma mais
sincera e clara que puder. Como já pontuamos, é um trabalho acadêmico e as
informações serão utilizadas para fins específicos da pesquisa. Os dados serão
trabalhados de forma qualitativa e tratados de forma estritamente confidencial.
Marcilene Martins da Silva Gonçalves – Administradora – Sócia proprietária da
Empregar Talentos
José Édson Lara - Doutor em Administração

Dados Gerais do entrevistado
Nome: ______________________________________________________________
Idade:______________________________________________________________
Formação:___________________________________________________________
Quanto tempo de atuação no cargo:_______________________________________

Questões específicas sobre condicionantes, estrutura, estratégia e resultados
1. Qual é a sua expectativa de crescimento nessa empresa?
2. Qual é a sua expectativa de ascensão salarial nessa empresa?
3. O clima de trabalho dessa empresa é satisfatório para você? Justifique:
4. Como se dá o deslocamento da sua casa para o trabalho? A forma de
deslocamento é fator decisivo para permanência na empresa?
5. A sua formação é compatível com seu cargo e suas atividades na empresa?
Justifique:
6. Você se considera capacitado para executar as atividades de seu cargo?
Justifique:
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7. A sua experiência anterior contribui para o resultado de suas atuais atividades?
Justifique:
8. Em empregos anteriores o que foi decisivo para seu desligamento?
9. Você possui um plano de carreira definido? Onde quer estar daqui 05 anos?
10.

Quais foram os meios usados para buscar esse emprego? O que te motivou

a escolher essa empresa?
11.

Você tem o hábito de acompanhar anúncios de vagas? Justifique:

12.

Você costuma construir relação com futuro interesse profissional? Justifique:

13.

Sua pretensão salarial é fator decisivo na decisão por uma vaga? Justifique:

14.

Esse emprego atingiu seus objetivos do momento da busca? Porque?

15.

Você se sente realizado nesse cargo? Você se sente realizado nas condições

de trabalho atuais? Porque?
16.

Você está satisfeito em relação ao cargo e salário atuais? Justifique:
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APÊNDICE B – Instrumento de coleta de dados das Empresas

Este questionário se destina à coleta de informações para pesquisa acadêmica do
Mestrado em Administração da discente Marcilene Martins da Silva Gonçalves. A
orientação desta pesquisa está sob a responsabilidade do Professor Doutor José
Édson Lara. O objetivo da pesquisa é entender os ajustes e desajustes entre a
demanda e oferta de empregos que acontecem na Empregar Talentos e as
empresas parceiras. Para que a pesquisa se realize, é necessária a sua
contribuição. Para tal, solicitamos-lhe que responda este questionário da forma mais
sincera e clara que puder. Como já pontuamos, é um trabalho acadêmico e as
informações serão utilizadas para fins específicos da pesquisa. Os dados serão
trabalhados de forma qualitativa e tratados de forma estritamente confidencial.
Marcilene Martins da Silva Gonçalves – Administradora – Sócia proprietária da
Empregar Talentos
José Édson Lara - Doutor em Administração

Dados Gerais do entrevistado
Entrevistado:
_________________________________________________________
Cargo:______________________________________________________________
Nome da Empresa:____________________________________________________
Ramo:__________________________________Quantidade de funcionários ______
É parceiro da Empregar Talentos desde: ___________________________________

Questões específicas sobre condicionantes, estrutura, estratégia e resultados
17.

Quais fatores geram a iniciativa de novas contratações?

18.

Quais fatores tem determinado a criação de cargos novos na empresa?

19.

A empresa tem criado cargos que requeira novas competências?

20.

Esses novos cargos têm sido criados devido a demanda de novas

competências da empresa? Justifique:
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21.

Sua empresa gera demanda de contratação em função de crescimento,

desenvolvimento e novos mercados?
22.

Sua empresa gera demanda em função de novas tecnologias de produção?

Justifique.
23.

Você considera o salário dessa empresa para o os cargos de nível superior,

atrativo?
24.

Em comparação com o mercado o salário é atrativo? E em comparação com

os concorrentes, o salário é atrativo?
25.

Você considera os benefícios dessa empresa como um diferencial para a

preferência dos candidatos a emprego? Porque?
26.

A empresa possui plano de carreira (plano de cargos e salários)?

27.

O plano de carreiras está funcionando?

28.

A empresa possui plano de ascensão profissional?

29.

A empresa investe em desenvolvimento profissional? De que forma?

30.

Quais são os meios de captação de candidatos para os processos seletivos?

31.

A empresa faz anúncio em jornais das vagas para cargos de nível superior

existentes? Com que frequência?
32.

A empresa usa sistema de indicação por empregados para candidatos a

novas vagas de cargo com nível superior? Com que frequência? Para quais cargos?
33.

A empresa usa redes sociais na captação de pessoal, para cargos de nível

superior? Quais redes, usa?
34.

A Partir de quanto tempo você considera como bom resultado para sua

empresa o tempo de permanência do profissional no cargo contratado de nível
superior?
35.

Existe diferença desse tempo ideal de permanência no cargo para cargos

técnicos e cargos gerenciais?
36.

Qual é o índice de turnover da empresa? É satisfatório? Porque?

