
EMPREGO E EMPREGABILIDADE:
não é apenas um jogo de
palavras. E uma questão de
carreira, pois existe uma

importante diferença entre esses dois
termos. O profissional que se preocu-
pa com o emprego, na realidade, é um
profissional limitado para o mercado
e, conseqüentemente, tem sua carrei-
ra igualmente limitada. Isso tern um
impacto ainda maior em áreas relati-
vamente novas, como a do profissio-
nal de logística. Essa limitação ocor-
re, quando o indivíduo está preocupa-
do com seu emprego e perde tempo

defendendo a todo custo sua situação
atual. Ele está preocupado apenas con-
sigo e geralmente não está aberto a
mudanças.

Devido à velocidade das mudanças
que ocorrem no mundo corporativo e
à grande concorrência, onde é preci-
so fazer mais para atender os clientes
e por um custo cada vez menor, a fle-
xibilidade, a inovação, a criatividade, a
necessidade de agregar valor aos pro-
dutos e serviços ganham força e são
um caminho para que as empresas
permaneçam no mercado. Os profis-
sionais preocupados com o emprego

não se encaixam nesse perfil. Estra-
nhamente, esse profissional pode até
estar envolvido com a empresa, par-
ticipando de sua evolução, pensan-
do ser insubstituível e que tudo que
faz é o suficiente. O fato é que estar
envolvido não é suficiente para o mer-
cado.

Já o profissional preocupado com
sua empregabilidade pensa no coleti-
vo em vez do individual, busca resul-
tados e formas para que sua equipe
possa atingir os objetivos orga-
nizacionais. Esse profissional desen-
volve a sua equipe, delega tarefas, tra-

60 • Logística \ março 2008



balha seu desenvolvimento pessoal
e promove o desenvolvimento da
sua equipe. Ele também busca cons-
tantemente o aprimoramento de
suas competências e habilidades.

Diferente do indivíduo preocu-
pado com o emprego, o profis-
sional preocupado com a empre-
gabilidade não está envolvido com
a empresa. Ele está comprometi-
do com ela, pois estar envolvido é
fazer o que mandam, enquanto es-
tar comprometido é fazer o que é
preciso, sem a necessidade de re-
ceber ordens.

Ele é um profissional pró-ati-
vo. Seu comprometimento vai além
da empresa, pois
antes de tudo, está
c o m p r o m e t i d o
consigo mesmo e
com sua carreira.
Esse profissional
compreende, por
exemplo, que uma
atualização profis-
sional não é obri-
gação da empresa,
mas sim dele. Ele
investe em seu ca-
pital i n t e l ec tua l .
Isso não significa, obrigatoriamen-
te, assumir todos os custos com a
capacitação profissional, mas a
obrigação de retornar todo o in-
vestimento de capacitação recebi-
do, implementando as mudanças
necessárias em suas atividades e
trazendo inovações para seu am-
biente de trabalho.

O dicionário traz a definição de
empregabilidade como "qualidade
dê-empregável". Isso quer dizer

que haverá um emprego para tal
profissional, seja na empresa que es-
tiver atuando ou em outra que vier
a trabalhar c, além disso, ele é e será
indispensável para a organização.

Comece já a se preocupar com
sua empregabilidade, mesmo se
você estiver pensando em mudar
de emprego nos próximos meses
ou considerar que não vale a pena
investir na empresa que está tra-
balhando atualmente. Deixe os pre-
conceitos de lado e comece a agir
já. Você conquistará um amadure-
cimento e crescimento profissional
e levará isso sempre consigo, in-
dependente do local de trabalho.

Quem sabe você
possa redesco-
brir seu atual em-
prego, ou mesmo
sua empresa pos-
sa enxergar ou
r e d e s c o b r i - l o
como profissio-
nal.

Agora, se
você gosta de seu
emprego e da
empresa que tra-
balha, a preocupa-

ção com sua empregabilidade é
obrigatória. Invista em você, em
sua capacitação profissional. Pro-
cure desenvolver suas competên-
cias. Procure ter "feedback" de seus
superiores referente ao seu desem-
penho para superar seus pontos
fracos e investir ainda mais em seus
pontos fortes. Esteja comprome-
tido com a empresa, pois é isso que
o mercado precisa. Fazendo isso,
você terá empregabilidade. C j
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