
75

Empregabilidade e o Mercado de
Trabalho no Brasil

Denise Poiani Delboni*

Resumo: O termo empregabilidade vem sendo largamente utilizado
desde sua concepção, na década de 90, principalmente entre os
aspirantes a novas vagas ou promoções, dentro das empresas.
Entretanto, o tema deve ser tratado de forma mais abrangente, incluindo
a compreensão do mercado de trabalho em que estão inseridas as
pessoas. Portanto, rompe a barreira das empresas para impor-se
também nas colocações profissionais autônomas e trabalho informal.
Está diretamente ligado à qualificação profissional de cada um,
notadamente ao quesito educação – o que é preocupante, no caso
brasileiro, devido à pouca permanência dos alunos nos bancos escolares.

Palavras-chave: empregabilidade, mercado de trabalho, informalidade,
educação brasileira.

1. Introdução

Falar sobre empregabilidade sem abordar a questão do mercado de trabalho
é o mesmo que pensar em políticas sociais sem levar em consideração os projetos
educacionais. É o mesmo que pensar em desenvolver pessoas sem que se tenha
em vista os espaços em que poderão ser alocadas. Até porque o termo está
fortemente relacionado à capacidade de adequação dos profissionais às novas
necessidades de um mercado de trabalho altamente dinâmico e,
conseqüentemente, sua inserção nele. Com o advento das novas tecnologias,
globalização da produção, abertura das economias, internacionalização do capital
e as constantes mudanças que vêm afetando o ambiente das organizações, surge
a necessidade de adaptação dos profissionais a tais fatores com a máxima
celeridade possível.
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A palavra empregabilidade teve origem nos Estados Unidos (employability),
como referência ao conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes (portanto,
um conjunto de competências) que tornam o profissional importante não apenas
para sua organização, mas para toda e qualquer empresa que venha a necessitar
de seu trabalho1.

Para alguns estudiosos da área2, a idéia de ter empregabilidade, no extremo,
estaria associada à saúde profissional apresentada pelos trabalhadores e, deste
modo, transcenderia a própria organização, uma vez que o termo refere-se
igualmente à maior ou menor facilidade de obter um trabalho ou emprego, de
acordo com as exigências em voga ou, ainda, numa situação de menor demanda
(como parece ser o caso atual para boa parte das profissões de nível universitário,
nas grandes capitais brasileiras), na qual se valorizam características pessoais
diferenciadas. Certamente, nestes casos, aqueles com maior leque de
competências teriam maiores chances de ir ao encontro das oportunidades
profissionais disponíveis.

No Brasil, o termo “empregabilidade” foi utilizado pela primeira vez por
José Augusto Minarelli, no fim dos anos 90, que o remetia exclusivamente à
capacidade de um profissional estar empregado e, conseqüentemente, ter a sua
carreira protegida dos riscos inerentes ao mercado de trabalho3. De acordo com
aquele autor, ter empregabilidade passa pelo conceito de competências
individuais, como preparo técnico, comunicação oral e escrita (quiçá em dois
ou mais idiomas, atualmente!), capacidade de liderança e de utilização de
recursos tecnológicos, habilidades políticas e em vendas e tantas outras quanto
possível. E mais: engloba, também, a adequação da profissão à vocação, além
de condutas éticas, bons relacionamentos, boa saúde física e mental e, ainda,
uma reserva financeira ou fontes alternativas de renda que lhe permitam melhor
avaliar as oportunidades profissionais com as quais se depara (MINARELLI,
1995).

Portanto, qualquer que seja o sinônimo atribuído ao tema, pode-se afirmar,
de um modo geral, que a empregabilidade remete às características individuais
do trabalhador, capazes de fazer com que ele possa escapar do desemprego,
mantendo sua capacidade de obter um emprego (GAZIER, 1990).

2. Empregabilidade e Educação

Deste modo, pensar nos conceitos de empregabilidade anteriormente
destacados, com ênfase no preparo técnico e demais competências inerentes a
determinado indivíduo, parece, por si só, um conceito preocupante se o
mercado de trabalho em que se pretende avaliar o assunto for o brasileiro.

1 MINARELLI, J. Seis Pilares da Empregabilidade. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/
Empregabilidade>. Acesso em: 20 abr 07.
2 JUNQUEIRA, L. A. Empregabilidade ou Loveability, Saúde Profissional ou Afetiva?. Disponível em:
<http://www.institutomvc.com.br/costacurta/artla48_empreg.htm>. Acesso em: 18 abr 07.
3 SOUZA, F. Empregabilidade: o Caminho das Pedras. Disponível em: <http://www.socultura.com/
socultura-universitario-adm-artigos-fernandoalves-empregabilidade.htm>. Acesso em: 20 abr 07.
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Isto porque somente uma política forte na área do ensino seria capaz de afetar
de forma decisiva a empregabilidade de sua população. Entretanto, o que se
percebe, diante da análise do quadro a seguir, é o fato de que, nos últimos 10
anos, dentre os empregados de baixa renda (conseqüentemente, aqueles com
menor acesso à educação e à profissionalização), houve uma considerável
queda no nível de emprego para a faixa etária compreendida entre 15 e 24
anos, contra um aumento do número de empregados de faixas etárias mais
elevadas.

Quadro 1: empregados de baixa renda, de acordo com a faixa etária

Fonte: IBGE, disponível em <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/
mapa_mercado_trabalho/default.shtm>.

Acesso em: 17 abr 07.

Na faixa etária entre 15 e 17 anos, 23% abandonaram os estudos para gerar
renda para a família e outros 10,9%, por dificuldade de acesso aos colégios. Há
10,7 milhões de adolescentes nesta faixa etária no Brasil. Deste total, 18% estão
fora da escola, o que é um dado bastante preocupante quando se tem em vista
que, ao passar do ensino médio para o ensino superior, a taxa de empregabilidade
de qualquer jovem passa de 68% para 78%4.

E a situação já foi bem pior no passado de nosso país, já que somente a
partir da década de 60 é que as matrículas passaram a crescer num ritmo muito
maior do que o crescimento da população em idade escolar. A proporção chegou
a 58% em 1978 e a 86% em 1998. A massificação do ensino fica mais evidente
quando se observa a taxa de escolarização da população de 7 a 14 anos (idade
indicada para o ensino fundamental) em 2000, que chegou a 94,5%5. Aliás, o
déficit encontrado nesta faixa etária é facilmente percebido pelo tipo de
ocupações ofertadas pelo mercado de trabalho: o Brasil gerou, em 2005, 17,5
milhões de novas vagas, mas apenas 1,8 milhão foi preenchido por pessoas entre
15 e 24 anos de idade6, o que significa que este mercado está se transformando

4 MENEZES, M. Educação no Brasil. O Globo, Rio de Janeiro, 03 abr 2006, caderno de Educação, p.08.
5 GOIS, A. Ensino se massifica no século XX, mas perde qualidade. Folha de S.Paulo, Caderno de
Educação, 30 set 2003, disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/
ult305u13812.shtml>. Acesso em: 10 mar 07.
6 POCHMANN, M. Geração na Estaca Zero. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 mar 2007, Aliás, p.j6.
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num segmento saturado, fruto da competição entre indivíduos, especialmente
aqueles de baixa renda e sem condições de aumentar sua escolaridade e
qualificação profissional.

Entretanto, a análise mais antagônica de todas parece repousar no fato de
que é justamente nesta faixa etária em que se encontra a maior facilidade de
adaptação ao trabalho: de acordo com estudos realizados no país, entre os
indivíduos de 25 a 30 anos de idade, apenas 14,42% apresentam dificuldades na
adequação a novos equipamentos no trabalho. Para aqueles com faixa etária
entre 20 e 25 anos, nota-se menor dificuldade ainda. Mas os estudos ganham
maior clareza quando apontam que aquela dificuldade pode aumentar
consideravelmente (no caso, elevando-se para 23,95%) para as populações de
mesma faixa etária quando oriundas de menor nível social e, portanto, com
menor acesso à escola7.

É fato que a melhoria nesses indicadores mais básicos da educação resultou
também na redução da taxa de analfabetismo. O país iniciou o século passado
com 65,1% de sua população com mais de 15 anos de idade sem saber ler e
escrever e terminou com 13,6%, em 20008. Em 1997, aproximadamente 29%
das pessoas eram analfabetas ou tinham concluído algum dos três primeiros
anos do ensino fundamental (antigo primário). Enquanto isto, 32% tinham entre
4 e 7 anos de estudo no ensino fundamental (antigo secundário) ao passo que
29% tinham concluído o ensino fundamental e obtido, no máximo, o diploma
do ensino médio (antigo segundo grau). E somente 10% das pessoas tinham
freqüentado o ensino superior, o que nos conduz ao déficit educacional que
vigorava e ainda ocorre em nosso país (BEHRMAN et al. 1999).

Além da faixa etária, o diferencial de gênero que capacita as mulheres a
disputarem espaço no mercado de trabalho com mais sucesso do que os homens
é seu nível médio de escolaridade mais alto (37%) e seu patamar de remuneração
(25%) mais baixo, o que favorece sua contratação.

Assim, parece acalentadora a estatística relacionada ao tempo de
permanência dos alunos nas escolas, o que nos remeteria rapidamente à inferência
sobre aproveitamento destas pessoas num mercado de trabalho globalizado.

Ocorre que, embora seja animadora a redução do analfabetismo em nosso
país, a ínfima permanência dos alunos em sala de aula, um dos maiores desafios
do país na área de educação, tem sido um entrave no desenvolvimento dos
cidadãos e, conseqüentemente, no aumento de sua empregabilidade. Em média,
os estudantes brasileiros de 0 a 17 anos ficam somente 3,9 horas por dia na
escola, menos do que as quatro horas mínimas recomendadas pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB)9. Esta preocupação passa a ter ainda

7  NERI, M. O Peixe, a Vara e a Rede de Computadores. Conjuntura Econômica, São Paulo, fevereiro/
2006, p. 41-43.
8 GOIS, A. Ensino se massifica no século XX, mas perde qualidade. Folha de S.Paulo, Caderno de
Educação, 30 set 2003, disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/
ult305u13812.shtml>. Acesso em: 10 mar 07.
9 Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas – FGV/SP: Tempo na escola é menor do que exige lei.
Jornal O Tempo, Belo Horizonte, 04 abr 2007, caderno Cidades, p.B2O. Disponível em: <http://
www.otempo.com.br/impressao/?idMateria=84783>. Acesso em: 12 abr 07.
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mais legitimidade quando as estatísticas apontam para o nível de comparação
entre a ocupação e condições de trabalho entre extremos, analfabetos e pós-
graduados: enquanto 60,6% dos analfabetos estavam ocupados em 2005,
ocupando postos informais de trabalho, 81,48% dos pós-graduados tinham
emprego formal, com registro em carteira de trabalho. Ainda, a educação,
de acordo com o mesmo estudo, possibilita mais ganhos no padrão de
rendimentos das pessoas. Exemplo disto é a constatação de que o salário dos
pós-graduados é 540% superior ao dos analfabetos!

E este raciocínio é de tal modo inconteste que se verifica, num outro
extremo, uma parcela da população jovem (aqueles com maior acesso à
educação formal) buscando colocação profissional no mercado externo,
deixando de limitar-se até mesmo pelas fronteiras culturais para encontrar
uma vaga ou uma oportunidade de trabalho mais atraente. E não poderia ser
diferente: discute-se muito, no Brasil, a questão da causalidade entre educação
e renda, sendo que a maioria dos economistas sugere que a associação entre
estas duas variáveis ocorre porque uma alta renda familiar determina um
alto nível educacional. Fato é que as pessoas mais educadas, com melhor
formação profissional, têm melhores perspectivas no mercado de trabalho10.

Quadro 2: Participação da Ocupação por Grau de Escolaridade
(em%)

Fonte: IBGE/PME, disponível em: <http://www.ipea.gov.br/pub/bcmt/mt_30c.pdf>. Acesso
em: 20 abr 07.

O fraco desempenho educacional brasileiro fica mais evidente se
comparado a vizinhos, na própria América do Sul. É o caso da Argentina,
por exemplo, que na década de 30 já apresentava uma média próxima aos 8
anos de estudos para os integrantes de sua população economicamente ativa.
Esta média cresceu para 11 anos de estudo na década de 70, aproximando o

10 POCHMANN, M. Geração na Estaca Zero. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 mar 2007, Aliás, p.j6.
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país às médias da Coréia e de Taiwan. A média brasileira, lamentavelmente,
aproxima-se à de países como El Salvador e Nicarágua (BEHRMAN et al,
1999).

Algumas pesquisas indicam que aqueles com ensino fundamental
completo ganham em média três vezes mais que os analfabetos. Além disso,
o retorno financeiro para aqueles no primeiro ano da faculdade (completando
12 anos de estudo) também passa a ser significativo, sobretudo no tocante a
expectativas melhores de colocação profissional, com a possibilidade de ganhos
salariais de quase 150% com relação aos profissionais formados no ensino
médio apenas. Já os indivíduos com ensino superior completo (15 a 16 anos
de estudo, no total) apresentam um rendimento salarial médio quase 12 vezes
superior ao grupo sem escolaridade e, para aqueles com mestrado, a diferença
chega a 16 vezes11!

Além disso, o mercado de trabalho brasileiro está bastante confuso,
particularmente nas grandes capitais, onde concentram-se os jovens à procura
de colocação profissional numa gama de posições que vai desde os trabalhos
informais até cooperativas disfarçadas, sociedades empresariais forjadas e, é
claro, tornando cada vez mais inatingível pela maior parte da população o
tão almejado emprego formal, com registro e carteira de trabalho e direito a
encargos sociais e outros benefícios.

Finalmente, num outro extremo, estão os jovens com acesso ao nível
superior e, neste caso, é fato que a escolaridade impulsiona sua carreira, ao
contrário do que ocorre com os jovens com nenhuma ou mínima qualificação
profissional. De um modo geral, programas de estágios e trainees (embora
com oferta de vagas bastante inferior à procura) ainda mostram-se boas opções
para a identificação de talentos nas organizações, que parecem ter uma
preferência por esta categoria profissional quando pretendem formar novas
lideranças para cargos ou posições futuras. E não por outra razão, já que estes
jovens “oxigenam” os quadros de empregados, trazem novas idéias e não
trazem vícios de outras empresas. Além disso, de um modo geral, têm domínio
das novas ferramentas tecnológicas e estão sempre em busca de novos
desafios12, em idade e situação financeira, muitas vezes, que lhes permitem
correr riscos maiores ao trocarem de emprego em curtos espaços de tempo.

3. Mercado de trabalho versus mercado de recursos humanos

Importante, neste esteio, que se diferencie “mercado de trabalho” e
“mercado de recursos humanos”. O primeiro refere-se ao conjunto de vagas
oferecidas pelas empresas, numa determinada época, num determinado local;
o segundo refere-se às pessoas que, de algum modo, estão dispostas a ocupar

11 MENEZES FILHO, N. A Evolução da Educação no Brasil e seu Impacto no Mercado de Trabalho. In:
Estudo realizado pelo Departamento de Economia da USP, São Paulo, mar/2001, p.25, disponível em:
<http://www.ifb.com.br/arquivos/artigo_naercio.pdf>. Acesso em: 20 abr 07.
12 Comunidade de RH. Investimento com Retorno Garantido. Disponível em: <http://
c a r r e i r a s . e m p r e g o s . c o m . b r / c o m u n i d a d e s / r h / f i q u e _ p o r _ d e n t r o / 2 7 0 1 0 3 -
pn_investimento_garantido.shtm>. Acesso em: 12 abr 07.
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as vagas oferecidas, naquela época e local. Há, ainda,  profissionais da área
de Recursos Humanos que adicionam a nomenclatura “mercado de mão-
de-obra” àquele conjunto de pessoas interessadas nas oportunidades de
trabalho oferecidas e justificam: o mercado de recursos humanos engloba o
de mão-de-obra, sendo que este último é composto basicamente por pessoas
com baixa ou nenhuma qualificação profissional.

Discutir a questão do mercado de trabalho, portanto, implica em pensar
sobre as pessoas que se pretende façam parte deste cenário de oportunidades
profissionais. Se, por um lado, é maciça a defesa em prol de melhores relações
trabalhistas, com maior participação dos principais beneficiados, ou seja,
dos próprios trabalhadores, por outro lado, a análise do perfil do profissional
em questão, em sua maioria com baixa qualificação profissional, remete, de
imediato, à frustração desta expectativa. A especificação de tempo e espaço
é imprescindível à compreensão dos conceitos, na medida em que diferentes
situações e momentos apresentam demandas para trabalhadores bastante
diferentes também. Assim, por exemplo, pode-se afirmar que há oferta
excessiva de trabalhadores na cidade de São Paulo, nos dias atuais, inclusive
de profissionais qualificados, fazendo com que despenque, em grande parte
das oportunidades de trabalho (dependendo, é claro, do segmento da
economia), o salário inicial de contratação. E, em que pese esta dura realidade
na capital paulistana, há regiões do próprio Brasil que oferecem colocações
a peso de ouro para os mesmos profissionais à procura de emprego. Isto
porque, sabidamente, a economia não cresce igualmente em todas as regiões,
havendo, em certas épocas, supremacia de umas em detrimento de outras. É
o caso do Nordeste, que vem sendo fortemente impulsionado pelo turismo
e, de tal modo, constantemente oferecendo postos de trabalho naquele local.
No período de 1986 a 2004, foram gerados cerca de 2 milhões de empregos
formais naquela região (20% dos empregos formais criados no país), o que
indica uma taxa de crescimento de 3% ao ano (enquanto a taxa nacional
permaneceu em 2,3%)13.

Quanto ao mercado de mão-de-obra, parece que a responsabilidade
por sua qualificação profissional se transfere automaticamente para as
empresas, que deverão investir em pesados treinamentos caso desejem
diferenciar seus produtos ou, minimamente, enquadrar-se nos requisitos de
qualificação de empregados exigidos pelas normas de qualidade, as chamadas
ISO’s14.

13 Emprego no Nordeste Cresce Acima da Média Nacional. Disponível em: <http://
www.empreendedor.com.br/?pid=28&cid=3806>. Acesso em: 28 abr 07.
14 International Organization for Standardization, entidade não-governamental criada em 1947 e com
sede em Genebra (Suíça), cujo objetivo é promover no mundo o desenvolvimento da normalização e de
atividades relacionadas, com a intenção de facilitar o intercâmbio internacional de bens e serviços e de
desenvolver a cooperação nas esferas intelectual, científica, tecnológica e de atividade econômica.
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Na década de 80, o mercado de trabalho no Brasil sofreu uma importante
dispersão setorial do emprego, com o aumento relativo do setor de serviços e
a redução relativa do setor industrial na composição do emprego. Aquela
situação anunciava, então, uma maior abertura comercial, menor aporte de
recursos públicos e maior estabilidade de preços após o Plano Real, mas também
influenciava na maior competitividade entre as empresas, passando a ditar a
necessidade de rever os métodos de produção, dentre outras providências
imediatas. Várias empresas responderam rapidamente à nova realidade,
passando a adotar cada vez mais a prática de terceirização15 e, em alguns
casos, até mesmo a informalização do trabalho, no afã de reduzir seus custos
de produção. Tal atitude vem causando, até nossos dias, inevitáveis impactos
sobre o nível e a qualidade do emprego oferecido aos profissionais16.

Ocorre que esta situação é bastante preocupante para o futuro, pois acaba
ditando algumas mudanças indesejáveis na demanda por mão-de-obra,
provocando desemprego de longo prazo para alguns tipos de profissionais. E
a questão agrava-se ainda mais diante da inadequação de nossa legislação
trabalhista, que carece de atualização para que realmente possa  manter e
justificar a busca por melhores condições de trabalho para os cidadãos
brasileiros, sendo crucial que os empregadores possam investir em qualificação
e treinamento para seus empregados ao longo da relação trabalhista. Isto porque
a maior parte das leis trabalhistas (que invariavelmente provocam impacto na
performance do mercado de trabalho) no Brasil data dos anos 30 e 40, com
poucas modificações sendo introduzidas apenas pela Constituição Federal de
198817, com o intuito de oferecer mais proteção aos trabalhadores18.

Em São Paulo, onde há maior índice de emprego com carteira de trabalho
assinada, este índice, em fevereiro do corrente ano, foi de 44,7%, representando
que a média do país é inferior a este número. Portanto, esta é a população
com emprego formal, que gera recolhimentos previdenciários e fundiários
para os cofres públicos. O restante é composto por trabalhadores informais,
empregadores e trabalhadores por conta própria19 . Assim, apesar da extensa
legislação e de um sem-número de acordos e convenções coletivas, mais de
50% da população economicamente ativa encontra-se alocada em

15 Terceirização ou Outsourcing é o processo por meio do qual algumas atividades da empresa são
transferidas para terceiros, que se tornam parceiros da organização principal. Trata-se de prática
regulamentada pela Lei 9.472/97.
16 REIS, M.; GONZAGA, G. Desempregos e deslocamentos setoriais da demanda por trabalho no Brasil.
In: Textos para Discussão, n. 427, Rio de Janeiro, PUC – Departamento de Economia, abr/2000.
17 A inserção de alguns direitos trabalhistas no texto de nossa Carta Magna torna ainda mais difícil a
alteração necessária para os ajustes às novas regras da economia, num cenário globalizado e mais
dinâmico.
18 CAMARGO, J.; NERI, M.; REIS, M. Emprego e Produtividade no Brasil na década de 90. In: Textos
para Discussão, n. 405, Rio de Janeiro, PUC – Departamento de Economia, out/1999.
19 IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal de Emprego.
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/
pme_nova/defaulttab2.shtm>. Acesso em: 12 abr 07.
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trabalhos informais20, o que significa ausência completa de legislação e falta de
acesso aos benefícios previdenciários, por exemplo, para a maior parte da
população, o que é bastante preocupante.

De acordo com o Quadro 3, nota-se que não apenas o gênero, mas faixa
etária e anos de escola influenciam diretamente a maior ou menor facilidade de
colocar-se no mercado de trabalho e, é claro, levam em consideração o local
onde as oportunidades de trabalho são detectadas. Deste modo, a informação
precisa que se tem é a de que, independentemente das capitais pesquisadas, a
faixa etária que mais se encontra empregada é aquela compreendida entre 25 a
49 anos, confirmando-se, inclusive, pelos dados desta tabela, que a população
entre 15 e 17 anos é a que menos posições ocupa no mercado de trabalho.

Em paralelo, observa-se que as mulheres já são a maior parte da população
empregada nas grandes capitais e que o tempo de estudo é fator decisivo para a
inserção profissional no mercado de trabalho: enquanto a população com menos
de 1 ano de estudo aparece minoritária  na ocupação dos postos de trabalho, a
fatia da população com mais de 11 anos de bancos escolares ocupa a posição de
maior incidência dentre a população em idade ativa (PIA), dados que reforçam
a análise do Quadro 2, indicado anteriormente.

Também o setor econômico que contrata os profissionais parece ser
facilmente identificado pelo nível educacional de seus empregados. No setor da
construção civil, por exemplo, 70% dos empregados não concluíram o ensino
fundamental; na indústria manufatureira, a maioria dos empregados tem entre
4 e 11 anos de estudo, enquanto que no setor comercial, a distribuição educacional
privilegia o acesso da população com ensino médio concluído.

20 Idem.
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Quadro 3: Indicadores de distribuição da População em
Idade Ativa (PIA), por região metropolitana (*), segundo

gênero, faixa etária e anos de estudo
Fevereiro/2007

(*) consideradas as capitais Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto
Alegre

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal
de Emprego. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/
trabalhoerendimento/pme_nova/defaulttab2.shtm>

Quanto às pessoas com ensino superior, estão altamente concentradas
no setor de serviços, que engloba profissionais liberais e administração
pública, entre outros (BEHRMAN et al. 1999).

4. Consequências na contratação, num mercado de trabalho em
baixa

Além disso, o cenário atual das contratações de recém-formados, no
âmbito das grandes capitais brasileiras, não tem sido tão maravilhoso como
já se alardeou no passado. Isto porque, naqueles locais, a situação que
vivenciamos é de mercado de trabalho em baixa e mercado de recursos
humanos em alta, o que deve ser traduzido como poucas vagas sendo
oferecidas pelas empresas e muita oferta de pessoas dispostas a ocupar
aquelas vagas, frise-se, pessoas com e sem qualificação (ROBBINS, 2005).
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É bem verdade que algumas regiões (como é o caso do Nordeste, mencionado
anteriormente) e alguns segmentos específicos, como bancos de investimento e
prestação de serviços, por exemplo, mantêm uma média constante (e até mesmo
crescente, em certas épocas) de ofertas de trabalho, mesmo nas grandes capitais.
Isto comprova que o mercado de trabalho não pode ser definido como algo
estanque ou generalizado, devendo ser observado o crescimento da economia,
com atenção a diferentes regiões e setores de produção. Fato é que a situação de
oferta excessiva de trabalhadores naqueles segmentos e locais menos privilegiados
economicamente traz conseqüências indesejáveis para os que almejam uma
colocação profissional, dentre elas, as a seguir relacionadas:

• aumento das exigências para os candidatos. Como a oferta de profissionais
é bastante grande e são poucas as empresas à procura de determinado perfil de
candidatos, justifica-se a procura por pessoas superqualificadas para os postos de
trabalho abertos. Esta situação também é justificada pelo alto custo das
demissões, entendendo-se que a qualificação por vezes superior àquela
efetivamente necessária poderia levar ao aproveitamento do candidato em outra
vaga, evitando-se a rescisão de seu contrato de trabalho. E, neste caso, há que
ser traçado um comentário oportuno: a satisfação do empregado passa a ser um
item quase que esquecido frente à postura de alguns empresários, principalmente
porque se sabe que a satisfação e a motivação nos trabalhadores tende a diminuir
na medida em que as ocupações rotineiras exigem menos do profissional do que
ele potencialmente é capaz de realizar (ROBBINS, 2005).

• maior investimento em processos seletivos. Por conta disto, a fim de que
seja escolhido o candidato que realmente possa demonstrar um desempenho
desejado (frise-se, nem sempre o melhor candidato, uma vez que outros fatores
são levados em consideração no momento da contratação, como fatores
psicológicos e de relacionamento, e não apenas a qualificação técnica do
candidato), o processo seletivo pode tornar-se mais caro e moroso, com a
realização de um sem-número de entrevistas, testes, dinâmicas, no afã de
encontrar o candidato mais adequado ao perfil desenhado pela empresa21.

• menor investimento em recrutamento de candidatos. Em épocas ou
situações em que o mercado de trabalho é maior que o mercado de recursos
humanos, são maciços os gastos com recrutamento, pois somente deste modo a
empresa é capaz de alcançar o maior número possível de interessados e preencher
adequadamente a vaga oferecida. Na prática, esta situação traduz-se em grandes
anúncios em jornal, visitas a universidades e outras instituições de ensino, enfim,
práticas que valorizam a busca pelos profissionais desejados, ao contrário do que
ocorre nos dias atuais em nosso país, quando se vê uma considerável redução até
mesmo do caderno de empregos nos jornais de grande circulação.

21 Comunidade de RH. Investimento com Retorno Garantido. Disponível em: <http://
c a r r e i r a s . e m p r e g o s . c o m . b r / c o m u n i d a d e s / r h / f i q u e _ p o r _ d e n t r o / 2 7 0 1 0 3 -
pn_investimento_garantido.shtm>. Acesso em: 12 abr 07.
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• diminuição do salário inicial de contratação. Igualmente, o salário
oferecido pelas empresas sofre um certo “encolhimento”. É bem verdade que o
princípio da irredutibilidade de salários deve ser obedecido, mas, diante do
desligamento de um empregado e da abertura de vaga para a contratação de
outro, o que se percebe é que a possível negociação para aumento dos salários
admissionais deixa de existir nestes períodos e, de tal sorte, o que se percebe, no
médio e longo prazos, é uma queda significativa do nível ou média de salários
das organizações. Há ocasiões, inclusive, em que os postos de trabalho vagos são
renomeados, com a definição de faixas salariais inferiores, já que a procura pelas
vagas será igualmente satisfatória.

• menor investimento em programas de capacitação profissional. Outra
conseqüência, neste caso interna, que se observa é um verdadeiro estrangulamento
das políticas de treinamento dentro das organizações. A carreira dos empregados
passa a depender quase que exclusivamente deles mesmos, na medida em que o
desembolso para programas profissionalizantes praticamente se anula diante da
possibilidade de contratação, no mercado, de indivíduos superqualificados, por
vezes, para determinadas vagas. Além disso, a  elevada oferta de profissionais
qualificados favorece a abertura de vagas externamente à organização, em
detrimento do aproveitamento dos próprios empregados.

• menor número de promoções internas. Como é grande a oferta de
profissionais no mercado de recursos humanos, parece natural que, diante da
abertura de uma nova vaga, a busca para sua ocupação seja feita externamente
e não dentro dos quadros de profissionais da empresa. Isto porque a probabilidade
de encontro de um profissional superqualificado no âmbito externo da empresa
é bastante grande, enquanto que a certeza que se tem quanto ao empregado
preterido é a de que, em vista das poucas oportunidades de recolocação oferecidas
pelo mercado, dificilmente se desligaria da empresa, apesar da frustração quanto
à escalada em sua carreira na organização.

• Oferta de formas de trabalho distintas do velho e tradicional emprego
com carteira de trabalho assinada. Assim, modalidades de trabalho em tempo
parcial, trabalhos temporários, trabalhos em casa (conectados à intranet da
empresa), parcerias etc. vêm sendo repensadas a cada dia, não apenas porque
significam maior flexibilidade às partes contratantes (numa economia em
constante mutação) mas, sosbretudo, porque sâo sinônimo de tentativas de
redução de encargos sociais pesados oriundos de nossa legislação trabalhista
ultrapassada.

Conclusão

Em que pese a importância da formação profissional, que molda e prepara
as pessoas para uma determinada atividade ou profissão, a empregabilidade trata-
se de termo mais amplo, envolvendo um conjunto de competências diversas,
inerentes ao indivíduo, que lhe permitem mais fácil inserção no mercado de
trabalho, na medida em que diferenciam seu currículo do dos demais candidatos.
E este conceito alarga-se ainda mais quando pensamos em flexibilidade para
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adequar-se às novas exigências do mercado de trabalho, o que deriva não apenas
da formação profissional mas, sobretudo, da aquisição de conhecimentos,
habilidades e atitudes dentro e fora da empresa, com a compreensão das mudanças
constantes no mercado de trabalho. Neste esteio, há quem afirme que estas
competências, adquiridas nos processos de aprendizagem dentro e fora da
organização, serão ainda mais relevantes com o passar do tempo, uma vez que,
na próxima década, 80% da tecnologia terá menos de 10 anos, enquanto que
80% da força de trabalho já terá adquirido suas qualificações profissionais há
mais de 10 anos22.

E até mesmo para aqueles que já compreenderam que o mercado de trabalho
está em franco processo de mudança, os conceitos não ligados única e
exclusivamente à empresa fazem a diferença: devem estar atentos ao fato de
que as empresas, atualmente, compram mais serviços do que contratam
empregados, o que cria oportunidades de trabalho com maior autonomia, em
detrimento dos empregos nos moldes formais que conhecemos. Portanto, esta
mudança na oferta de vagas pelo mercado de trabalho deve ser vista como
oportunidade pelos jovens, sobretudo aqueles com acesso à educação de nível
superior, que devem compreender que a oferta que lhes interessa é a de trabalho
e não apenas a de emprego formal. E, deste modo, sentir-se com empregabilidade
significa ter acesso a trabalho, sempre, ter como manter-se financeiramente diante
das oportunidades profissionais identificadas, seja com carteira de trabalho
assinada, seja como sócio de um novo negócio promissor. Assim, o profissional
qualificado, atualmente, tem de buscar um conhecimento profundo sobre seu
segmento de atuação, ser generalista e ainda manter um diferencial competitivo
em seu segmento de atuação. Para isto, fazem-se necessários bons conhecimentos
sobre o mercado de trabalho, estar alinhado com sua globalização, atualizar-se
constantemente sobre os processos e tecnologias de ponta necessários para a
modernização organizacional, manter-se em contato constante com outros
profissionais e fazer uma boa rede de relacionamento, preferencialmente com
diversificação cultural, seja por meio de grupos de trabalho ou até mesmo de
estudo, a fim de trocar informações sobre o que vem ocorrendo nos mais diversos
setores da economia, fazer reciclagem acadêmica, por meio de cursos curriculares
e/ou extracurriculares, além de adquirir fluência em um ou mais idiomas23.
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