
Empregabilidade: Farsa ou solução genial? 
Mario Marques 
 
O que a competitividade das empresas tem a ver com este dilema? 
 
Você acaba de se formar. Já leu pilhas de livros sobre como ser bem sucedido. Sua expectativa é 
encontrar uma oportunidade de colocar em prática tudo o que aprendeu e ganhar dinheiro com 
sua profissão. A primeira entrevista de seleção é inesquecível. Primeiro chefe, então, mais ainda. 
 
Novamente o padrão se repete. Você se rebela contra a mesmice, o pouco interesse das pessoas 
mais experientes pelas suas idéias, os olhares desconfiados sobre os seus possíveis acertos. Você 
quer expressar bem alto, para que ninguém tenha dúvidas, que o mundo mudou e você tem 
respostas para lidar com esse novo mundo. Poucos prestam atenção. Mas é inútil. A vida prática e 
objetiva o(a) obriga a ser mais aplicado(a), e a reconhecer que os mais experientes devem ter 
razão. E você procura se ajustar. 
 
Lá pelos 35, você já está bem encaminhado(a) em sua carreira. Fez o possível e o impossível para 
corresponder às expectativas. Foi “lapidando o diamante bruto” que diziam que você era. Nada de 
pontas agudas ou protestos que não levam a nada. Suas idéias são apresentadas com todo o 
cuidado para não ferir interesses ou opiniões de pessoas importantes. “Ficar esperto(a)” é o seu 
lema. Afinal, você está na bica de ser promovido(a) para aquele cargo super importante, e não vai 
ser por uma tolice que você vai desperdiçar essa oportunidade.  
 
De vez em quando, você sente que não está agüentando o peso. São muitas contrariedades, 
muitos sapos para engolir. Muita estupidez para conviver e especialmente, muita dissimulação 
entre as pessoas que nem sempre dizem aquilo que pensam ou sentem. Mas é inútil. A vida 
prática e objetiva o(a) obriga a ser mais aplicado(a), e colocar os valores de sucesso acima de 
qualquer coisa. 
 
Depois dos 45 seus eventuais receios de não ser bem sucedido(a) passam a ser pânicos. Afinal, 
reengenharias, downsizings, e técnicas de produtividade vêm solapando os cargos nas empresas, 
e o grupo de pessoas mais atingidas são as da sua faixa etária. 
 
Você passa a ouvir com mais freqüência que deveria estar melhor preparado para um mundo em 
constante mudança, que você deveria ter investido mais em você e ser menos conservador(a), 
deveria ser mais crítico(a) e brigador(a) para atingir metas, e que “infelizmente a empresa não 
tem condições de investir na recuperação do seu desenvolvimento”. Enfim, você está 
despedido(a).  
 
Você se revolta, olha para trás e se sente enganado(a). Foram anos contendo a sua 
espontaneidade, cortando os seus desejos, atendendo às expectativas dos outros, preparando um 
futuro que não aconteceu. Mas é inútil. A vida prática e objetiva o(a) obriga a ser mais 
aplicado(a), e reconhecer que você não foi tão eficaz assim e que você precisa se rec uperar para 
uma sociedade mais exigente e competitiva. 
 
Agora vamos ver de um outro ponto de vista. 
 
As relações de emprego passaram de estáveis para instáveis. O próprio emprego mudou de 
configuração. É inegável que a tecnologia está trazendo grandes benefícios para a sociedade, mas 
ela não está contribuindo para a geração de empregos ou criação de trabalho para a população. 
 
Ao mesmo tempo que se afirma que o principal capital das empresas é o ser humano, cada vez 
mais descarta-se esse mesmo ser dos processos empresarias.  
 



Exatamente na época em que se cria o conceito de “learning organization”, que enfatiza a 
importância do aprendizado permanente, que incentiva as pessoas a tentar, errar ou acertar, e 
aprender; vemos as pessoas inseguras quanto à permanência nas empresas. 
 
Nunca se falou tanto em qualidade de vida e no entanto o que mais vemos são pessoas 
estressadas, reclamando da quantidade de atividades que têm sob sua responsabilidade, 
reclamando da falta de tempo para fazer outras coisas além de trabalhar e especialmente 
buscando saídas alternativas para aliviar as tensões, seja com o “lazer obrigatório” dos finais de 
semana, seja suportando filas e congestionamentos para poder viajar para a praia ou campo mais 
próximos. 
 
Rebobinando o filme. Vamos ver de novo aquele jovem recém-formado.  
 
Você acredita que ele ou ela tenham bons motivos para achar que vale a pena tantos sacrifícios 
para se preparar para trabalhar em uma empresa? O que ele(a) está vendo acontecer na vida das 
pessoas ao seu redor o incentiva a seguir o modelo de seus pais? Ele(a) será mais bem 
sucedido(a) se for certinho(a) e souber todas as respostas do manual? Ou estará melhor 
preparado se for estimulado(a) a pensar, a criticar, a inovar, a rever hoje o que aprendeu ontem? 
Se for crítico e inovador em alto grau, as empresas e a sociedade, de forma geral, estão 
preparadas para lidar com o desconforto que tais atitudes geram? 
 
Finalmente, chego ao tema: empregabilidade. No confronto entre a mudança da competitividade e 
a manutenção das pessoas que interessam aos seus negócios, as empresas vivem tomando 
decisões importantes. Cortar custos, melhorar margens, aumentar produtividade, muitas vezes 
significa demitir pessoas. Possuir excelentes estratégias, ter garra, ser inovadora, aumentar 
presença no mercado, sempre depende de ter pessoas alinhadas e motivadas para superar 
desafios. 
 
É nesse dilema entre atrair e manter pessoas que interessam e demitir pessoas que não mais 
interessam que se encaixa o conceito da empregabilidade. O que você acha? 
 
* Empregabilidade é uma farsa? Seria um conceito criado pelas empresas de “outplacement” para 
facilitar o trabalho de recolocação de demitidos, ou disponíveis, como prefere a linguagem 
politicamente correta? Afinal, pessoas melhor preparadas são mais facilmente recolocáveis? 
 
* Empregabilidade é hipocrisia? Você acha que as empresas usam esse conceito para demitir 
pessoas sem causar muitos transtornos ao ambiente interno? Afinal, a empresa que incentiva os 
seus empregados a melhorar a empregabilidade está demonstrando que se preocupa com o 
destino deles? 
 
* Empregabilidade é uma solução genial? Você acha que aplicação desse conceito torna o mundo 
empresarial melhor porque todos se sentem estimulados a estar permanentemente atualizados e 
empregáveis a qualquer tempo? Afinal, este é um conceito que desperta os indivíduos para um 
mundo mais competitivo? Você acredita nisso? 
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