
 

 
 

 
 

CARGOS QUE NÃO SÃO OCUPADOS PELA FALTA DE QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

BERKEMBROCK, Alan Bruno ¹ 

ZARNOTT, Ana Paula ²  

SCHOMMER, Caroline Tais ³  

LUFT, Geovana Carla 4  

CUNICO, Eliana 5 

marlenecaroline1@hotmail.com 

 

 

RESUMO 

Neste artigo foi analisado o perfil dos cargos no mercado de trabalho que não são ocupados 

pela falta de qualificação. Sabe-se que muitos funcionários atualmente perdem seus serviços 

por não se especializar. O mercado de trabalho está muito escasso deste recurso gerado pelo1 

desinteresse e a falta de estímulos. Com a evolução das tecnologias o mercado está sempre em 

constante transformação é por meio desta que o ser humano deve ser transformando junto 

buscando novos conhecimentos, se aperfeiçoando, se qualificando. A metodologia utilizada 

para desenvolvimento deste artigo foi a bibliográfica. Os principais resultados apontam para o 

esclarecimento dos motivos que justificam a dificuldade de ajuste entre as vagas disponíveis 

no mercado de trabalho e a qualificação dos profissionais. 
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INTRODUÇÃO  

             

A questão tratada neste artigo será a educação, trabalho e desenvolvimento. Sabe-se 

que os estudos, no caso as qualificações tem grande impacto no meio de trabalho tanto 

carreira como salário, este e aquele são variáveis de uma mesma equação.   Em termos de 

produtividade para as empresas, de grande crescimento econômico e bem-estar social e 

interação para o indivíduo.  

Se qualificar pode ser uma tarefa muito difícil, com a rápida evolução das 

economias, sociais, políticas e culturais impostas pelo modo flexível de acumulação de 

capital, como o nomeou Harvey (1993, p. 140). Neste trabalho busca auxiliar a importância de 

qualificação e requalificação, pois, seu reconhecimento se valorizou e as empresas dão mais 

atenção a estes.  

A maneira como os cargos são ocupados depende do conhecimento e 

aperfeiçoamento do trabalhador na produção. Pois a grande importância de se debruçar no 

estudo sobre temas, como: educação, qualificação e globalização que todos levam ao mesmo 

plano que iremos abordar.  

Entretanto fica a pergunta será que falta emprego? Ou falta qualificação? É notório 

que sobra até mesmo muitos cargos no mercado de trabalho pela não especialização. Pelo 

desinteresse umas das áreas que mais falta qualificação é os Profissionais de TI o número de 

formados na área de tecnologia da informação não atende à demanda crescente das empresas, 

cada vez mais informatizadas.  Tudo isso gerado pelo desinteresse dos estudantes, a falta de 

estimulo para especializações.  

Sendo assim gerando uma preocupação que necessita de uma análise profunda e 

minuciosa, que necessita de uma análise critica do meio social e dos significados que têm sido 

atribuídos nas competências qualificações para um campos como educação, política,  

psicologia e sociologia do trabalho. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

1.1 OS DESAFIOS DAS QUALIFICAÇÕES NO MERCADO DE TRABALHO 

 

Independentemente da profissão exercida no mundo contemporâneo um profissional 

que se destaca e é um talento para empresas são que se aqueles que buscam sempre novos 

conhecimentos através da cultura geral, que saiba informática, diferentes línguas mas as mais 

básicas inglês e espanhol, seja uma pessoa dinâmica e adepta ao aprendizado. Estes seriam o 

grande segredo para se ingressar em um mercado de trabalho.  

São comuns textos que utilizam o termo de mercado de trabalho buscando como 

explicar as mudanças que ocorrem com frequência nos padrões econômicos e no 

desenvolvimento tecnológico. Pode se dizer que seja um dos principais motivos que explicam 

as relações entre as organizações e trabalhadores, uma maneira de fácil entendimento do 

mercado de trabalho é a visão de um lugar, que relacionado com a economia de ofertas e de 

demandas de emprego tenham um confronto por quantidades demandadas e oferecidas se 

ajustem em função do preço. 

O mercado de trabalho, é o espaço em que relações sofrem modificações 

constantemente, a várias formas de entender como essas relações são efetuadas . Deste modo, 

portanto trata-lo sem pesquisar, revisar e questionar com o passar do tempo torna-se 

insignificante.  

O funcionamento do mercado de trabalho é um dos pontos mais importantes para a 

economia em seu desenvolvimento com níveis salariais, taxas de emprego/desemprego, 

distribuição de renda, incrementos de produtividade, investimentos em qualificação, bem 

como o grau de conflito entre seus diversos setores são alguns dos motivos que levam em 

conta este estudo.  

As definições são de métodos estratégicos e técnicos para buscar motivação, 

treinamentos, desenvolvimentos, atrair, manter e desenvolver o ser humano de alguma 

organização. Para TOLEDO (1986), "o ramo de especialização da ciência da Administração 

que desenvolve todas as ações que têm como objetivo a integração do trabalhador no contexto 

da organização e o aumento de sua produtividade".  Podendo então afirmar que essa área da 

organização nada mais é do que o recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, 

manutenção, controle  e as formas de avalição  de colaboradores de uma empresa.   Sendo 

assim, pode-se considerar que a existência da área de Recursos Humanos está diretamente 



 

 
 

 
 

relacionada à melhora da efetividade dos funcionários nas empresas, implicando na melhor 

efetividade organizacional.  (CHIAVENATO, 1981). 

Gerenciar pessoas tornou-se parte do planejamento estratégicos das empresas, já que 

as concorrências veem aumentando e os diversos serviços e produtos lançados gerando uma 

variabilidade de preços. Sendo assim é de extrema importância recrutar e selecionar 

funcionários novos. Dessa forma, o Gerenciamento de Pessoas das empresas que vai 

diferenciar umas das outras, visto que, cada vez mais, o bom atendimento aos clientes tanto 

interno como externo, a racionalização dos custos, o cuidado com os bens da empresa e a 

permanente motivação de seus Recursos Humanos serão as funções básica visto que cada vez 

vem sendo mais competitivo e globalizado.  

As mudanças ocorridas pelo mercado de trabalho nas últimas décadas tornam a 

necessidade de avaliar a importância da qualificação ainda mais premente. Em fins da década 

de 1990, afirmava-se que havia em curso uma “mudança de paradigma do desenvolvimento 

brasileiro, que passava de um padrão pouco exigente em escolaridade e qualificação 

profissional para um desenvolvimento com abertura comercial num mundo globalizado. Este 

novo paradigma demanda[ria] flexibilidade, qualidade e produtividade” (RIOS NETO et al.,  

1998). 

 

1.2 DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE QUALIFICAÇÃO NO MERCADO DE 

TRABALHO 

 

A importância da qualificação profissional sobre a intercalação no mercado de 

trabalho é renovado e crescente em diversos estudos do mundo do trabalho. Contudo, 

pesquisa permanente sobre o tema que permita analisar as diferentes estratégias de 

qualificação e suas possíveis implicações sobre a inserção dos indivíduos no mercado de 

trabalho brasileiro. Normalmente, os estudos que utilizam registros administrativos, pesquisas 

domiciliares e censos valem-se do atributo escolaridade dos indivíduos como a informação 

que pode-se dizer que se enquadra nas qualificação profissional.  

Expressões tais como "qualificação", "competência", "formação profissional" são 

palavras chaves que chamam atenção dos gestores de RH.  

De maneira mais concreta e politica pode se dizer, como afirma Dagnino (1994), que 

os diferentes sentidos, "expressam e respondem a um conjunto de interesses, desejos e 

aspirações" diferenciados  de diversas formas que ligam-se nos projetos e estratégicas 

políticas adotados pela sociedade.  



 

 
 

 
 

Os campos de competências e qualificação, embora sejam semelhantes há uma 

diferença. Onde as competências estão relacionas as capacidades, habilidades de exercer 

determinada função, já a qualificação está mais na parte teórica  das ciências sociais.  

No Brasil a busca por profissionais qualificados não para, como nas áreas de serviços, 

bancos, logística e call center ouve uma demanda maior que  a oferta, ou seja está sobrando 

vagas nestes setores.  

Muitos gestores e analistas tem a tese que uma das grandes dificuldades no mercado 

hoje é encontrar mão de obra qualificada para os cargos disponíveis, Para tal pode haver uma 

explicação na má formação básica dos indivíduos, no desinteresse de especializações e 

estudos, tendem estes dificuldades na formação de pessoas qualificadas e competentes 

levando mais tempo para se chegar ao objetivo de seus planos não acompanhando as 

demandas crescentes.  

Entretanto como lidar com esse tipo de situação nas empresas? É neste momento que 

entra o Gestor de Recursos Humanos, para garantir profissionais qualificados. 

Claro, que o RH sozinho não será suficiente para atender a procura atual do mercado  e 

é aí que  os cursos de preparação de profissionais,  como os de  especialização e coaching 

entram. Isso porque formar profissionais que estão chegando ao mercado e oferecer mais 

conhecimento para aqueles que já atuam é o grande desafio atual e para os próximos anos em 

nosso país. Se soubermos trabalhar de maneira focada e criteriosa nessa área, certamente em 

alguns anos teremos uma situação mais normalizada em termos de demanda profissional e o 

conhecimento voltará a ser a maior riqueza que o ser humano possuirá, como no início da 

civilização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que a qualificação ainda pode ser tratado como um defect. na qual está 

ligeiramente relacionado a acomodação e desinteresse, isso acaba interferindo no mercado de 

trabalho que as vezes pode ser catastrófico para determinados setores.  

Sendo assim, analisar a aptidão e o possível desenvolvimento do interessado ao cargo 

será de minuciosa analise e esclarecendo os planos estratégicos para o mesmo caso sua 

capacidade cumpra com o objetivo dado pela empresa, com isso criando grande interesse de 

crescimento ao futuro colaborador. 
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