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RESUMO 
 

O Brasil possui um mercado atrativo para quem procura emprego, mas 

algumas vagas não são preenchidas por brasileiros devido à falta de qualificação e 

interesse das pessoas para a participação no recrutamento para essas vagas, isso 

tem sido um grande problema para muitas empresas com vagas não preenchidas, e 

uma das justificativas para essa situação está ligada a exigências feitas pelas 

mesmas e a falta de qualificação para o preenchimento de tais vagas. 

O Brasil precisa trabalhar em novos modelos de educação, trabalhando o 

crescimento pessoal e profissional desde a educação infantil tanto publica quanto 

particular, fazendo disso um modelo de educação preparatória para o ingresso no 

mercado de trabalho.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho pretende-se mostrar uma problemática em relação a falta de 

mão de obra no Brasil, é fato que há falta de mão de obra em vários setores da 

economia, e empresários afirmam que a escassez de mão de obra prejudica a 

competitividade. 

Hoje os jovens brasileiros correm mais riscos de ficarem desempregados do 

que os adultos devido à falta de qualificação necessária exigida pelo mercado de 

trabalho. Infelizmente, a falta de incentivo do governo desencoraja empresária a 

investirem na qualificação dos mesmos. A qualificação profissional é fundamental 

para mudar a realidade do país e dar um salto à qualidade no potencial dos 

trabalhadores, para o crescimento humano e empresarial. Sendo assim, pode-se 

dizer que, se o Brasil não realizar um investimento em educação, o país vai 

enfrentar problemas de produção. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo vem a ser analisar os principais aspectos que atrapalham a 

formação de profissionais. Levando em conta as dificuldades que tal situação causa 

as empresas, abordando suas causas, para assim estudar uma possível solução.  

 



METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do projeto, foram realizadas pesquisas bibliográficas 

para o levantamento e analise de dados, junto com a avaliação de reportagens, 

observância do assunto e opiniões de profissionais em sites relacionados. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A FALTA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

A atividade produtiva antes da revolução industrial, era realizada 

artesanalmente e manualmente, algumas vezes fazia se uso de apenas algumas 

máquinas simples. Em alguns casos, grupos de artesãos se organizavam e dividiam 

as tarefas por etapas, mas normalmente o mesmo artesão cuidava de todo o 

processo, e tudo isso era na maioria das vezes realizadas na casa do próprio 

artesão.  

Com a Revolução Industrial os trabalhadores já não realizavam mais todo o 

processo produtivo, sendo que passaram a trabalhar para um patrão e já não tinham 

mais total posse da matéria-prima, do produto e do lucro, pois passaram a trabalhar 

com máquinas pertencentes aos donos dos meios de produção, sendo que tais 

donos passaram a receber todo o lucro. Esse momento de passagem marca o ponto 

culminante de uma evolução tecnológica, econômica e social.  

Como conseqüência, houve a necessidade das pessoas irem além das suas 

habilidades artesanais e culturais, foi necessários que elas se especializassem no 

manuseio das maquinas recém adquiridas. Fazendo com que o mundo se 

reorganizasse de acordo as mudanças tecnológicas e os sistemas educacionais 

fossem reestruturados. 

Desde então, se fixa o fato de que o cidadão não deve ser educado em 

apenas uma etapa de sua vida, é necessário que o sistema educacional ofereça 

educação permanente a todos. Sendo isso hoje necessário para que as pessoas 

estejam preparadas para se adaptarem as mudanças tecnológicas constantes. 

Levando em consideração, este conceito de educação permanente deve ser 

estendido não apenas para os jovens concluírem o ensino básico, mas também para 

os adultos que não concluíram a sua educação básica.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A falta de qualificação profissional no Brasil vem sendo muito discutida por críticos e 

nota-se que ainda é possível levantar mais dados que justifiquem essa situação. 

Observa-se que é necessário trabalhar em novos modelos de educação, 

trabalhando o crescimento pessoal e profissional desde a educação infantil tanto 

pública quanto particular, fazendo disso um modelo de educação preparatória para o 

ingresso no mercado de trabalho, uma vez que o Brasil é visto internacionalmente 

como um país de mercado emergente. 
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