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1. RESUMO 

Nos dias atuais muitos trabalhadores reclamam da falta de emprego, por outro lado, 

os empregadores reclamam da escassez de mão de obra qualificada. Partindo 

desse pressuposto, este artigo tem por objetivo verificar se em um cenário recessivo 

a qualificação é condição suficiente para a empregabilidade. Para tanto, foram 

apresentadas algumas conquistas trabalhistas, como as criações dos sindicatos e da 

CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Também serão apresentados dados da 

PNAD (Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios) Contínua e da PME 

(Pesquisa Mensal do Emprego) referentes aos índices de informalidade e 

desemprego. Esse projeto se torna relevante pela quantidade de vagas de emprego 

com carteira assinada fechadas em 2017, gerando uma preocupação em relação ao 

futuro do mercado de trabalho e da economia do país. Como metodologia, será 

utilizado um levantamento bibliográfico, a partir dos registros disponíveis em livros, 

artigos, teses e sites eletrônicos. Ademais, será feito um estudo de caso em 

empresas de recrutamento do município de Marília, assim como entrevistas em 

coaches (profissionais que se baseiam em diversas ciências para apoiar empresas e 

pessoas no alcance de metas).  

PALAVRAS-CHAVE: Emprego. Qualificação. Recessivo 

2. INTRODUÇÃO 

Em janeiro de 2017 foram fechadas 40,8 mil vagas de emprego com carteira 

assinada. Nesse contexto, os trabalhadores lamentam, com razão, a escassez de 

empregos. Ao mesmo tempo, os empregadores se queixam da falta de mão de obra 

qualificada (PASTORE, 1997). Nesse sentido, muitos estudiosos, defendem que o 

emprego, de forma geral, tem se tornado mais complexo. O perfil do novo 

trabalhador não está mais atrelado a sua capacidade física e à realização de 

atividades repetitivas, mas sim a maior capacidade intelectual e formação adequada. 

Sendo assim, muitos colaboradores têm procurado investir em qualificação 

profissional como estratégia para garantir empregos e salários satisfatórios. Mas, 

será que em um cenário recessivo a busca pela qualificação é condição suficiente 

para a empregabilidade? 

3. OBJETIVOS 

Verificar se em um cenário recessivo a qualificação é condição suficiente para a 

empregabilidade é o objetivo geral. Como objetivo específico busca-se analisar: os 



dados do município, os dados da última PNAD no que se refere à qualificação e a 

visão dos recrutadores e instrutores de mão de obra na cidade de Marília. 

4. MEDOTOLOGIA 

Será utilizado um levantamento bibliográfico, a partir dos registros disponíveis em 

livros, artigos, teses e sites eletrônicos. Ademais, será feito um estudo de caso em 

empresas de recrutamento do município de Marília, assim como entrevistas em 

coaches. O levantamento terá como base pesquisas qualitativa e quantitativa.  

5. DESENVOLVIMENTO 

O emprego é um termo contemporâneo, surgiu em 1400 d.C e, até algumas 

décadas, era usado para fazer menção a tarefas ou empreitadas. Após o século XIX, 

ele começou a ter sentido de permanente e unitário (BRIDGES, 1995). Nesse 

ínterim, o histórico da mão de obra brasileira, passou por diversas transições desde 

a mão de obra escrava até o trabalho assalariado. Esse contexto de processos 

desestruturantes do mundo do trabalho e contingente de trabalhadores 

historicamente marginalizados geraram bases para a formação do setor informal e, 

também para o aumento do número de desempregados. Atualmente, a 

informalidade e o desemprego decorrem principalmente das formas de redução de 

custos adotadas pelas empresas. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística), coletados através da PNAD (Programa Nacional por Amostra 

de Domicílios) Contínua, entre 1990-1995 a cada 100 indivíduos empregados 84 

deles eram do setor informal. O grau de informalidade em 2000 era de 50,8% e, 

depois de anos em alta, em 2013 teve uma queda ficando em 33,90%. Em 2015, 

quando a atual crise financeira se aguçou, tais dados subiram para 45,10%. Já a 

taxa de desemprego obteve seu maior índice entre os anos de 2002 a 2004. De 

2005 a 2007 houve taxas consideravelmente boas, inclusive em 2011 foi registrado 

o terceiro melhor índice da história. A partir 2015 houve um retrocesso devido ao 

delicado cenário político e a situação econômica do país. Em 2016 a taxa fechou em 

11,26%. Dessa forma, há quem defenda que o emprego tem se tornado mais 

complexo e, para manter-se empregado ou ingressar no mercado haverá exigências 

de uma maior capacidade intelectual e formação adequada. Sendo assim, o 

indivíduo terá que ter certas competências, a “qualificação profissional” seria a parte 

mais estável e duradoura das competências. Dentre suas características mais 

importantes estariam o poder de decisão, a capacidade de se adaptar às novas 

situações e a capacidade de adquirir novos conhecimentos. 



Com tantas mudanças ocorridas surge a questão da empregabilidade, que pode ser 

definida como a condição de ser empregável, isto é, desenvolver intencionalmente 

os seus conhecimentos, habilidades, e atitudes por meio de educação e treinamento 

sintonizados com as novas necessidades do mercado de trabalho (MINARELLI, 

1995). Seus aspectos básicos são a busca de oportunidades e iniciativas, 

persistência e responsabilidade pelo desempenho em atingir metas e objetivos, 

exigências de qualidade, eficiência no que faz, excelência nas propostas, 

comprometimento com ideais da empresa sua filosofia e cultura (KUAZAQUI, 2000). 

Logo, percebe-se que a empregabilidade engloba uma série de aspectos que estão 

ligadas à qualificação. Sobeja saber se uma é condição para adquirir a outra. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento foi possível analisar que a informalidade e o desemprego 

decorrem principalmente das formas de redução de custos adotadas pelas 

empresas. Demitem diversos trabalhadores, terceirizam outros e recontratam alguns 

com salário bem inferior, dificultando a criação de empregos regulares e 

regulamentados. Ademais, para complementar a pesquisa já foram feitas entrevistas 

em dois coaches. Ambos afirmaram, basicamente, que a qualificação é muito 

importante, mas, na prática, para o mercado de trabalho, vai valer o que o individuo 

realmente sabe fazer. Além disso, comportamentos, atitudes e bons 

relacionamentos seriam fatores-chave para a empregabilidade.  
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