
TÍTULO: QUALIFICAÇÃO E DES(EMPREGO): UM ESTUDO DE CASO NAS EMPRESAS DE
RECRUTAMENTO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: AdministraçãoSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE DE MARÍLIA - UNIMARINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): BIANCA DOS SANTOS RIBEIROAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARISA ROSSIGNOLIORIENTADOR(ES): 



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, serão utilizadas 

pesquisas bibliográficas e documentais, a partir dos registros disponíveis em livros, 

artigos, sites eletrônicos e tabelas estatísticas divulgadas por órgãos governamentais. 

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). 
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2. INTRODUÇÃO 

A problemática deste trabalhado se deve ao fechamento de 40,8 mil vagas de 

emprego com carteira assinada em janeiro de 2017, o que causa uma preocupação 

muito grande em relação ao futuro do mercado de trabalho e da economia do país. 

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? 



Para entender e resolver o problema propôs-se como objetivo geral buscar a 

resposta para o questionamento acima. Como objetivos específicos do estudo 

apresentam-se: a) analisar os dados da última PNAD no que se refere a qualificação; 

b) analisar a visão dos recrutadores e instrutores de mão de obra na cidade de Marília; 

c) analisar os dados do município.  

Este projeto mensura e traz informações importantes para melhor compreensão 

dos motivos que levaram os índices da taxa de desemprego a se elevar tanto. 

Ademais, acredita-se que as entrevistas que foram realizadas no município, servirão 

aos moradores locais, com informações relevantes que os ajudem a entender a 

evolução desse fenômeno e identificar o que as recrutadoras procuram e, se elas 

realmente estão com vagas em aberto por falta de profissionais qualificados. 

A escolha deste tema também está atrelada ao fato do mesmo estar em linha 

direta com a área de atuação da pesquisadora, o que irá contribuir sobremaneira para 

o enriquecimento do seu desempenho profissional. 

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. METODOLOGIA 

Como metodologia foi utilizado um levantamento bibliográfico, a partir dos 

registros disponíveis em livros, artigos, teses e sites eletrônicos. Ademais, foi feito um 

estudo de caso em oito empresas de recrutamento do município de Marilia, através 

da aplicação de um questionário com perguntas abertas e fechadas, que foram 

aplicados nos meses de Fevereiro a Maio de 2018. Também houve a realização de 

um questionário aberto, aplicado em três coaches1, durante o período de Julho a 

Novembro de 2017. O levantamento terá como base pesquisas qualitativa e 

quantitativa, a observação será simples. 

5. DESENVOLVIMENTO 

                                                           
1 Profissionais que se baseiam em diversas ciências para apoiar empresas e pessoas no alcance de metas 



 O termo emprego surgiu em 1400 d. C e, até algumas décadas, era usado 

para fazer menção a tarefas ou empreitadas. A partir do século XIX, conforme salienta 

Souza (1981, p.26), passou a refletir a relação entre o indivíduo e a organização onde 

uma tarefa produtiva é realizada, pela qual aquele recebe rendimentos, e cujos bens 

ou serviços são passíveis de transações no mercado. 

O emprego é um termo contemporâneo. Posteriormente ao século XIX, ele não 

existia no sentido de permanente e unitário; as pessoas realizavam tarefas pela 

exigência das condições de vida, pelas exigências de um empregador e pelas coisas 

que precisavam ser feitas naquele momento e lugar (BRIDGES, 1995). 

Tal afirmação de Bridges (1995) pode ser confirmada ao analisar-se o histórico 

da mão de obra brasileira, no qual ficou marcado já no inicio pela servidão, por terem 

sido os escravos os primeiros aprendizes de oficio. O trabalho pesado e as profissões 

manuais eram entregues a eles, que nos engenhos, realizavam suas atividades de 

forma desorganizada e não precisavam demonstrar compreensão prática por meio de 

exames. 

A mão de obra escrava foi utilizada principalmente na agricultura, com ênfase 

na produção açucareira, e na mineração, tornando-se importante na oscilação 

econômica da época. Além das atividades citadas, não era raro encontrá-los 

desempenhando tarefas domésticas e/ou pequenos serviços para seus senhores. 

Entretanto, a crise no sistema escravocrata foi gradativamente se aproximando, 

e em 1851 se tornou efetivo o fim da chegada de escravos africanos no Brasil. Logo, 

essa modalidade de mão de obra foi substituída pelo trabalho assalariado. 

Nesse interim, a mineração e o cultivo da cana de açúcar já tinham sidos 

substituídos pela economia cafeeira, que já estava apoiada em ocupação escrava. 

Portanto, houve a necessidade de uma mão de obra alternativa.  

Como os trabalhadores nacionais livres (trabalhadores nacionais e ex-escravos 

libertos) eram estereotipados pela elite como ociosos, eles não serviam aos propósitos 

da produção cafeeira e só foram incorporados aos grandes centros de acumulação 

capitalista no século XX. A solução encontrada foi a imigração, sobretudo de europeus 

e italianos. 



Durante essa transição do cultivo para o café, os cafeicultores começaram a 

investir parte de seus lucros em exportação do café e também com as fábricas de 

tecidos e calçados, foi então que se iniciou o processo de industrialização no país.  

Em 1930, durante o governo de Getúlio Vargas a indústria brasileira ganhou 

forte impulso. Vargas privilegiou as indústrias nacionais para que o mercado perdesse 

a dependência externa, criou leis voltadas para a regulamentação do mercado de 

trabalho e investiu em infraestrutura. Pode-se dizer que a economia do país se 

movimentou durante esse período, entretanto, a mão de obra continuou sendo uma 

problemática. 

Apesar de todo esse cenário acabrunhado, o trabalhador obteve suas 

conquistas trabalhistas. A força imigrante, por exemplo, foi muito útil, pois, além dos 

fazendeiros de café, abasteceu a urbanização, o comércio e as indústrias e com isso 

impulsionou o desenvolvimento do mercado de trabalho em 1920. Ademais, os 

imigrantes foram a base para as melhores condições trabalhistas que se obtêm hoje, 

pois quando chegaram ao Brasil já tinham experiência de trabalho assalariado e de 

uma gama de direitos trabalhistas conquistados em seus países. Dessa maneira, 

começaram a se organizar e, formaram o que viriam a ser os sindicatos.   

Por conseguinte, as primeiras normas trabalhistas começaram a surgir no país. 

Inicialmente, foi regulamentada a ocupação de menores de 12 a 18 anos. Em 1943, 

foi criada a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Através dela o trabalhador 

passou a ter direitos como: registro em carteira, férias, jornada máxima de oito horas 

de expediente, período de descanso, dentre outros benefícios.  

É evidente que os imigrantes formaram um grupo significativo para a formação 

do mercado de trabalho brasileiro. Mas, por outro lado, eles eram favorecidos pelas 

taxações e condições contratuais onerosas. Tal fato fez com que o mercado de 

trabalho surgisse, assim, incorporado a um ambiente de exclusão para aqueles 

escravos libertos que passaram a não ter oficio, ficando sem condições de inserção 

social e de sobrevivência. Implantando dessa maneira o serviço livre, o Estado 

produziu também as condições para que se fortalecesse a realidade que se vive hoje, 

chamada de “setor informal” (THEODORO, 2004). 

De forma clara, 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. 

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 desempregados pode ser 

observada na tabela abaixo (Tabela 1): 

 

Entre2os anos de 2002 a 2004 obtiveram-se os maiores índices de 

desemprego. Isso pode ser explicado, resumidamente, pela crise de energia que 

ocasionou as medidas de redução de consumo ao longo de todo o ano. De 2005 a 

2007 houve taxas consideravelmente boas, inclusive em 2011 foi registrado o terceiro 

melhor índice da história. Nesses períodos, a crise política não afetou a economia, 

houve o aumento das exportações, portanto, mesmo com o câmbio valorizado o 

comercio exterior teve bom desempenho.  

No ano de 2008, quando estourou a crise econômica internacional, como forma 

de tentar conter a situação, o governo criou políticas de incentivo à produção e 

diminuiu as taxa de juros, o que impulsionou o consumo e consequentemente gerou 

                                                           
2 Até o ano de 2011 os dados foram coletados com base na PME (Pesquisa Mensal do Emprego), a partir de 
2012 as pesquisas foram realizadas pela PNAD. 
 

ANO TAXA (%)

2002 12,3

2003 12,3

2004 11,4

2005 9,8

2006 9,9

2007 9,3

2008 7,8

2009 8

2010 6,74

2011 6

2012 7,29

2013 7,2

2014 6,8

2015 8,3

2016 11,26

2017 12,7

Fonte: Elaboração própria com dados da  

PME e PNAD4

Tabela 1: Taxa anual de Desemprego



empregos. Tais medidas refletiram até o ano de 2014. A partir 2015 houve um 

retrocesso devido ao delicado cenário político e a situação econômica do país, que se 

encontra em uma recessão, com quedas no consumo, investimento e produção.  

Em 2017, o Brasil encerrou o ano com a pior taxa média de desemprego. O 

país não obtinha números exacerbantes como esses desde os anos de 2002 e 2003. 

Segundo Cimar Azeredo, coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, em três 

anos perdemos 3,3 milhões de postos de trabalho com carteira assinada. Ou seja, a 

informalidade subiu 5,5% comparada ao ano passado, são 560 mil trabalhadores a 

mais. 

Com base nos exposto, pressupõe-se que o indivíduo terá que ter certas 

competências. Por sua vez, a “qualificação profissional” seria a parte mais estável e 

duradoura das competências. Para Lucena (1992, p. 21): “A qualificação profissional 

[...] define as responsabilidades, os conhecimentos, experiências, habilidades e outros 

requisitos profissionais e pessoais necessários ao exercício do cargo...” 

A qualificação objetiva uma competência em longo prazo. Dentre as mais 

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

situações e a capacidade de adquirir novos conhecimentos. Além disso, para os que 

já se encontram no mercado faz-se necessária uma educação continuada como forma 

de acompanhamento das mudanças. Já para os que estão desempregados essa 

educação seria compensatória, de forma que permita a reinserção no mercado ou os 

prepare, no caso daqueles que buscam o primeiro emprego. 

Com tantas mudanças ocorridas surge a questão da “empregabilidade”. A 

empregabilidade para Minarelli (1995, p.11) é: 

A condição de ser empregável, isto é, de dar ou conseguir emprego 
para os seus conhecimentos, habilidades, e atitudes intencionalmente 
desenvolvidos por meio de educação e treinamento sintonizados com 
as novas necessidades do mercado de trabalho. 

Ela abrange desde os trabalhadores “sobreviventes” ao desemprego até 

aqueles que perderam o seu posto ou procuram a primeira oportunidade. 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 

Foi aplicado um questionário em oito empresas de Recrutamento e Seleção, 

contendo quatro perguntas, sendo três delas fechadas, ou seja, de caráter 

quantitativo, que serão expressas por meio de gráficos, e uma quarta pergunta aberta, 

de caráter qualitativo. 

Observa-se no gráfico 1, que em média 65% das empresas questionadas 

afirmam que ser qualificado não garante que o cidadão consiga um emprego durante 

a crise. 

                              

A segunda pergunta é sobre a falta de pessoas qualificadas e a falta de vagas 

de trabalho. Em média, 70% das respostas pincelaram que faltam os dois itens, e 25% 

dos questionados responderam que observam em falta apenas pessoas qualificadas, 

mas há vagas de trabalho sim. 

                              

A terceira pergunta, faz menção ao fato de pessoas qualificadas possuírem a 

oportunidade de ter cargos e salários melhores do que quem não é qualificado. E, 



novamente, apenas 25% (duas empresas) responderam que sim: pessoas 

qualificadas garantem cargos e salários melhores. 

No que tange a parte qualitativa, foi feita a seguinte pergunta: Atualmente, você 

possui vagas de trabalho em aberto? Quanto tempo essas vagas encontram-se nessa 

situação e, quais os níveis de exigências delas? São cargos de quais níveis 

hierárquicos? 

De modo geral, todas as empresas disseram que possuem vagas em aberto, 

essas vagas, geralmente, são preenchidas com uma média de 15 dias (no máximo 

um mês). As exigências requeridas são, por exemplo: ensino superior completo ou em 

andamento, cursos extracurriculares, pro atividade, conhecimentos em informática, e 

teve uma exigência que foi citada por 75% das empresas: a experiência comprovada 

em carteira. Já os níveis hierárquicos dessas vagas em aberto, variam desde 

estagiários até gerentes. 

Por conseguinte, foi aplicado um questionário em três coaches. A primeira 

questionada foi a Coache Personal e Profissional e Consultora em Rh, chamada 

Sandra Maria Souza e Silva. Ela disse que ser qualificado não é apenas ter cursos, 

mas saber usar o que aprendeu para trazer resultados e a qualificação é algo 

importante, mas para o mercado vale mais a prática. Ela ainda completa que a 

empregabilidade pode ser garantida por alguns fatores, como: ser um funcionário 

exemplar em comportamentos (atitudes), comprometido e fazer um bom network3, ter 

bons relacionamentos com profissionais e instituições da sua área de atuação. Sandra 

ainda observa que falta requisitos atitudinais nas pessoas, como: maturidade no 

ambiente de trabalho, capacidade de relacionamento interpessoal, etc. 

Ao ser questionada sobre quais estratégias um desempregado pode utilizar 

durante a crise para se sobressair e conseguir um emprego, a profissional responde 

que para voltar rapidamente ao mercado o indivíduo deverá “aceitar” menor salário, 

submeter-se a cargos menos favorecidos em empresas que estejam crescendo ou 

que tenha oportunidade de crescimento. 

A segunda Coach é Milene Fontaneli, para ela, ser qualificado garante um 

emprego durante a crise, pois tem muitas empresas que possuem vagas abertas, mas 

                                                           
3 Expressão que representa uma rede de contatos profissional. Diz respeito às pessoas que um indivíduo 
conhece e aos relacionamentos pessoais, comerciais e profissionais que mantém com elas. 



é difícil encontrar no mercado quem tenha uma qualificação diferenciada. A maior 

necessidade das pessoas é desenvolver suas competências comportamentais porque 

as empresas contratam mais pelos conhecimentos e habilidades, mas para que o 

profissional se mantenha e cresça na empresa é necessário desenvolver suas atitudes 

e comportamentos.  

Por fim, o último profissional é Benedito Goffredo, Coache em Liderança 

Assertiva e Consultor Independente na Área de Gestão de Pessoas. Para Goffredo, 

os brasileiros precisam se acostumar com o fim do emprego e início da era do 

trabalho, pois vai chegar um momento em que as pessoas não terão mais emprego 

com carteira assinada. Elas irão desenvolver projetos de trabalho e gerar renda por 

conta própria. Então o profissional qualificado será aquele capacitado e inovador. 

Portanto, será o fim do emprego. A terceirização, por sua vez, será um 

intermediário antes desse fim, e o avanço tecnológico e a reforma da previdência irão 

contribuir com isso. Sendo assim, a empregabilidade será um termo obsoleto, e 

deverá ser substituído por “trabalhidade”- capacidade de trabalhar e gerar renda, mas 

ñ necessariamente com vínculo empregatício; 

Ele também observa em falta nas pessoas autoconhecimento (daí decorre a 

maioria das dificuldades e frustrações futuras) e nas empresas falta um bom processo 

seletivo de contratação. 

Questionado sobre quais estratégias podemos usar durante a crise para 

conseguir um emprego, o consultor afirma que primeiramente é necessário se 

conhecer bem, depois, formação contínua para aprimoramento das competências 

técnicas e comportamentais. Também é importante manter e otimizar o leque de 

contatos (networking), inclusive se utilizado das redes sociais de negócios como o 

LinkedIn4. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível analisar que uma das causas do desemprego é acarretada pela 

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, levando muitas pessoas para a 

informalidade.  

                                                           
4 Rede social de negócios. 



Através do questionário aplicado nos coaches, verificou-se que eles possuem 

um olhar otimista sobre o mercado de trabalho. Eles acreditam piamente que buscar 

qualificação e trabalhar por conta própria, até mesmo como coache, será a solução 

para o desemprego. Entretanto, essa não é a realidade observada, pois, há inúmeros 

trabalhadores altamente qualificados, em termos de conhecimentos, atitudes e 

experiências, que encontram-se desempregados, a mercê do trabalho informal. 

Ademais, há uma enorme dificuldade para os jovens, por exemplo, se inserirem 

no mercado. Como foi constatado através da pesquisa aplicada nas empresas de 

Recrutamento e Seleção, 75% dessas empresas cobram experiência em carteira, 

mas, não há como o jovem recém saído do ensino médio ou técnico ter uma 

experiência, sendo que ninguém o dá uma primeira oportunidade. Pode-se citar, 

também, o trabalhador de meia idade que é demitido e não consegue se recolocar no 

mercado. 
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