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EMPREGABILIDADE: O NETWORKING COMO DIFERENCIAL 
COMPETITIVO E A PERCEPÇÃO DOS JOVENS UNIVERSITÁRIOS  
 
RESUMO 
 

Este artigo busca entender a empregabilidade, assim como sua evolução, abordando a 

importância dos seis pilares que a sustentam. Diante do moderno mercado de trabalho, 

que não mais valoriza apenas o preparo técnico, mas sim o conjunto de conhecimentos, 

competências e habilidades, foi desenvolvido o principal pilar que mais diferencia os 

profissionais ingressos nesse ambiente: o pilar de relacionamentos ou networking. 

A pesquisa foi realizada a partir de um estudo exploratório, qualitativo e foi aplicado um 

questionário estruturado relacionado ao tema empregabilidade, portanto quantitativo. 

Foram aplicados 200 formulários para graduandos dos cursos de Administração nas 

faculdades de Ribeirão Preto, divididos proporcionalmente em cada uma delas. Através 

das respostas da pesquisa percebe-se que o principal fator que mais distancia os jovens 

da empregabilidade é a formação acadêmica sem adaptação ao mercado, que está 

relacionado com a sugestão de alguns teóricos de desenvolver programas de orientação 

e intervenção na transição da formação dos jovens para o mercado de trabalho. Outro 

resultado obtido foi que os jovens consideram a experiência prévia pouco importante 

quando se trata de empregabilidade, demonstrando preferência a questões que se 

referem ao desenvolvimento de novas habilidades e competências, que sustentam o 

tema.   
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INTRODUÇÃO 
 

Com o desenvolvimento da sociedade, a transição dos estilos de 
gerenciamento e organização empresarial também evoluiu. Da sociedade industrial à era 
do conhecimento, as empresas passaram a valorizar os aspectos intangíveis que são 
partes delas. 

Empregabilidade é um termo novo e ainda desconhecido por muitos. Na 
verdade, ele se refere à valorização do capital intelectual e das habilidades em lidar com 
diferentes culturas e situações. A valorização da estrutura hierárquica está sendo 
abandonada, partindo para uma estrutura mais achatada, que não visa cargos e fidelidade 
do funcionário, mas a atitude e capacidade de adaptação deste. 

Baseada em seis pilares, a empregabilidade constrói as novas estruturas 
que servirão de modelo para pessoas que buscam desenvolver sua carreira e para 
empresas que desejam conhecer e se adaptar ao novo modelo de estruturação.  

Para entender a necessidade de comunicação e adaptação que a 
empregabilidade impõe, foram desenvolvidas orientações sobre Networking, que é o 
sexto pilar, cujo foco é estabelecer uma rede de relacionamentos e interação de maneira 
positiva e produtiva para a carreira profissional. 

Este artigo resulta na apresentação do tema empregabilidade, que se trata 
de um termo recentemente usado no meio corporativo. Expõe-se o seu significado e a sua 
evolução, tal como os seis pilares que o sustentam. O trabalho será baseado no 
aprofundamento de um dos seis pilares, o networking, por se tratar de um tema novo e 
pouco difundido. 
 
2. REVISÃO DA LITERATURA 
2.1 O que é empregabilidade 
 

O termo empregabilidade é muito novo e também muito dinâmico. Nos 
Estados Unidos é denominado employability, relacionado à habilidade de conquistar 
remuneração e trabalho através da prestação de serviços. 

Associado a este novo termo, que ainda não se encontra em dicionários, 
pode-se destacar as competências essenciais do indivíduo. O preparo técnico não é mais 
suficiente, mas o conjunto de técnica, gestão, intelecto humano e social juntamente com a 
capacidade de associação de conhecimentos e habilidade para a resolução de 
problemas.  

Empregabilidade representa a busca do sucesso profissional pelo indivíduo 
que se torna dono de sua própria carreira, é o desenvolvimento do que se chama 
diferenciais nobres, que segundo Hilsdorf (2009) consistem nos diferenciais difíceis de 
serem copiados, como personalidade, caráter, comportamento. O indivíduo que possui 
capacidade em lidar com diferentes culturas e ambientes também possui maior 
capacidade de empregabilidade.  

Atualmente, a capacidade de se tornar empregável é mais valorizada, pois a 
instabilidade no mercado de trabalho se acentua cada vez mais por conta da globalização 
que atinge o mercado e assim, a disponibilidade de empregos (estabilidade) diminui e 
cede espaço para o trabalho (instável e exigente quanto ao perfil do candidato 
empregável). 
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2.2 Empregabilidade e sua evolução 
 

Ao longo do século XX, as várias mudanças que ocorreram na sociedade e 
no mercado resultaram no aparecimento do termo empregabilidade, que se relaciona com 
o mercado de trabalho atual e com a preparação e competências dos indivíduos para este 
mercado dinâmico. 

Da agricultura para a sociedade capitalista e do modelo de linha de 
produção para a flexibilidade da produção. A competitividade passa a ser mais rigorosa, 
juntamente com a valorização dos aspectos intangíveis como marca e pessoas. 

À medida que indivíduo passa a ser um bem para a empresa, segundo 
MANES RH o antigo conceito de cargo vitalício e dedicação total ao trabalho com carteira 
assinada, lealdade e submissão passam a ser deixados para o passado, o indivíduo 
assume o rumo de sua carreira e se torna o maior responsável em fazê-la um fracasso ou 
sucesso. 

O trecho abaixo resume o que são as mudanças geradas na era da 
empregabilidade: 

“O que mudou na verdade? A economia global mudou, as empresas mudaram e o 
emprego também. As formas de trabalho adquirem novas feições, deixando de ser 
sinônimo de segurança. O período de permanência nas empresas ficam cada vez 
mais curtos, enquanto as exigências em termos profissionais aumentam” (MANES 
RH).  

O vínculo entre empresa e empregado não é mais o mesmo. Os cargos deixam 
de ser desenhados e estruturados e também há o abandono do perfil paternalista das 
empresas. Os cargos são redesenhados para se adequarem a uma estrutura mais enxuta. 

Como resultado desse processo de reengenharia das organizações e da 
maior responsabilidade do indivíduo, segundo MANES RH, as empresas tendem à 
generalização causada pela redução dos níveis hierárquicos e à falta de subordinados, pois 
os trabalhadores passam a responder por si e por sua equipe, não mais a um superior. 

Neste contexto, a atualização, capacidade de desenvolver novas 
habilidades, a competitividade e a comunicação deixam a antiga prática de treinamento e 
rigidez na educação ultrapassados.   

Saber lidar com as contingências e desenvolver um perfil dinâmico são 
atualizações necessárias para o indivíduo no mercado atual, mas para alguns cabe 
grandes esforços para se adequar a este novo contexto, pois alguns perfis foram 
moldados no modelo antigo de empresas, mercados e economia. Não há mais soluções 
prontas e responsividade, o dinamismo e a mudança remodelaram a sociedade. 
 
2.3 Os 6 pilares da empregabilidade 

 
De acordo com o site MANES RH, a empregabilidade está dividida em seis 

pilares, esses pilares são como uma base que sustentam a empregabilidade, e onde as 
pessoas devem se apoiar. Se todos esses pilares estiverem unidos e sustentados, 
mesmo que uma pessoa perca seu emprego, ela consegue sustentar sua 
empregabilidade e conquistar um novo trabalho. Todos os pilares são itens interligados e 
precisam ter um razoável equilíbrio. Quanto maior o descuido de um aspecto em relação 
aos demais, mais difícil se torna sustentar a sua empregabilidade.   
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A Figura 1 apresenta os seis pilares da empregabilidade. 
 

Figura 1 – Os seis pilares da empregabilidade 
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Fonte: Autoras. 

 
  

Pilar 1  – Adequação Profissional  
 
O primeiro pilar é a adequação da profissão à vocação da pessoa. 

É considerado o principal pilar da carreira, já que um profissional que exerce uma 
atividade que corresponda à sua vocação trabalha mais motivado. (EXAME, 1996) 

Assim, há uma maior motivação para trabalhar e felicidade com o trabalho 
exercido. A pessoa passa a ser mais criativa, mais feliz e passa a render mais. (MANES 
RH, 2010). 
 

Feliz é o profissional que encontrou a ocupação que corresponde às suas 
aptidões, aos seus interesses e às suas possibilidades. Esse profissional tem 
prazer em trabalhar, porque cada dia é um momento de gratificação e realização. 
(MINARELLI, 2010, p. 41) 

 
Muitos profissionais, por muitos motivos, exercem atividades que não 

correspondem à sua vocação. A melhor coisa a se fazer nesse caso é buscar a 
convergência entre o trabalho e a vocação, mesmo que seja necessário trocar de 
emprego ou de atividade. Para isso, é necessário determinação e empenho para 
desenvolver e direcionar a sua oferta de trabalho rumo à área escolhida (MINARELLI, 
2010). 

Conforme expõe Minarelli (2010, p. 42), “Caso o profissional não tenha bem 
claro qual é a sua vocação, a descoberta requer autoanálise, reflexão ou até mesmo 
consulta a serviços especializados em orientação profissional e vocacional ou coaching 
de carreira”.  
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Pilar 2 – Competência Profissional 
 

O segundo pilar refere-se à competência profissional, ou seja, as pessoas 
precisam estar constantemente atualizadas para competir no mercado. Trata-se dos 
conhecimentos adquiridos, as habilidades físicas e mentais, o jeito de atuar e a 
experiência; enfim a sua capacitação profissional desenvolvida pela sua formação 
escolar, pelos treinamentos, pelo autodidatismo e pela vivência cotidiana. Com ela você 
compete num mercado que exige atualização constante e rápida, onde as leis são duras e 
cruéis: empresa de primeira só contrata profissional de primeira (MINARELLI, 2010). 

Segundo Minarelli (2010), quando os profissionais descuidam de sua 
qualificação e atualização, eles perdem a "atratividade", param de despertar atenção. 
A maior parte dos demitidos são pessoas que se acomodaram em seus empregos, são 
pessoas honestas, trabalhadoras, mas que “pararam no tempo” e se desprepararam para 
enfrentar as novas exigências do mercado. O atual profissional, empregado ou não, tem 
que se informar, comprar livros, revistas especializadas, participar de seminários, 
palestras, exposições. Tem que ter a humildade de aprender com quem está à sua volta, 
fazer perguntas e saber ouvir.  
 

“Um aspecto importante neste pilar é a divulgação, ou seja, é necessário 
posicionar-se como um solucionador de problemas e à disposição do mercado. 
Saber vender o seu trabalho, fazer o seu marketing, absorver o papel de prestador 
de serviço que resolve e que fornece resultados para o tomador desse serviço - 
o cliente.” (MANES RH, 2010) 

 
Pilar 3 – Idoneidade 
  

Como destaca MANES RH (2010), “O terceiro pilar que sustenta a 
empregabilidade diz respeito à idoneidade, a honestidade e à correção com a qual se 
conduz a vida e o trabalho dentro de princípios legais e éticos do profissional.” Um 
profissional idôneo, ou seja, honesto, é respeitado e valorizado. Essa é uma questão que 
não admite meio-termo. Ou a pessoa é honesta ou não é (EXAME, 1996). 

Nessa linha, para Minarelli (2010, p. 51) “O profissional idôneo, correto, 
honesto, que conduz sua vida e seu trabalho dentro de princípios legais e éticos, tem a 
seu favor a consideração, o apreço, a admiração e a confiança das pessoas.” Continua 
esse autor, afirmando que “Alguém só é contratado se for idôneo; só será recomendado 
se for honesto; só será apresentado, elogiado ou convidado se for correto, confiável.” 
(MINARELLI, 2010, p. 52). 

Um profissional honesto, idôneo, é sempre bem recomendado e tem boas 
referências dentro do mercado de trabalho (MANES RH, 2010). 
 

A referência também é considerada quando o tomador de serviço contrata 
consultores, fornecedores, terceiros. Quanto mais e melhores referências tiver um 
profissional, mais chance ele terá de ser escolhido. Dessa forma, é vantajoso para 
um profissional ter boas referências e, para isso, ele deve merecê-las, ter 
comportamento, conduta e um histórico que justifiquem as recomendações que 
alguém vier a dar” (MINARELLI, 2010, p.53). 
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Pilar 4 – Saúde Física e Mental 
 

O quarto pilar é a saúde física e mental. Um profissional que está saudável 
consegue suportar melhor as tensões, consegue trabalhar mais. O cuidado com a saúde 
evita um desgaste exagerado. (EXAME, 1996) 

O profissional deve lutar para obter continuamente o equilíbrio entre o 
trabalho e o lazer, entre a obrigação e a diversão, entre o papel profissional e os demais 
papéis que desempenha na vida. Quem só trabalha não tem tempo, ânimo nem 
condições para exercer outros papéis. O cuidado com a saúde é essencial e evita um 
desgaste exagerado que obriga a uma reposição ainda maior de energia por parte do 
profissional. O exercício mental garante que o cérebro continue ativo, produtivo e o 
exercício físico contribui para que os músculos adquiram tonicidade, rigidez e conservem 
a capacidade de responder às solicitações (MINARELLI, 2010). 
 
Pilar 5 – Reserva Financeira e Fontes Alternativas 
 

O quinto pilar trata da reserva financeira. Mesmo que o salário não seja 
satisfatório, é importante para o profissional separar todo mês uma quantia para a 
eventualidade de uma demissão ou contratempo (EXAME, 1996). 

O profissional precisa pensar em certas eventualidades que possam 
acontecer com seu emprego dentro de uma empresa, como instabilidades, uma 
possibilidade de vir a perder o emprego futuramente. As reservas são uma conveniência, 
uma defesa, mais um pilar que sustenta a empregabilidade (MANES RH). 
 

Dessa forma, o profissional precisa ter uma reserva que o sustente diante de 
qualquer contratempo. Essa poupança pode ser administrada como um item a 
mais em seu orçamento. É conveniente que essa quantia seja retirada assim que 
o empregado receber o salário, e que seja depositada em algum fundo bancário 
ou em caderneta de poupança. Esse é um dinheiro “estratégico”, um dízimo em 
causa própria. É o chamado “pé-de-meia”. Para fazer a tal reserva de 
contingência, não há outra saída senão ajustar o padrão de consumo ao padrão 
de ganho, isto é, gastar menos do que se ganha (MINARELLI, 2010, p. 58). 
 
 

Pilar 6 – Relacionamentos ( Networking )  
 

O sexto pilar da empregabilidade são os relacionamentos ou também 
chamado de networking. Quem conhece muitas pessoas e cultiva uma rede de 
relacionamentos pode contar com uma grande ajuda para conseguir abrir portas (EXAME, 
1996). 
 

Todos os problemas humanos se resolvem com seres humanos, desde que você 
cultive bons relacionamentos e saiba onde estão as pessoas. Quem conhece 
pessoas adquire informações e quem tem informações tem acesso, logo, outro 
grande patrimônio de um profissional é o seu relacionamento. Uma pessoa 
cuidadosa registra seus relacionamentos, cultiva-os, mostra-se solidária, atenciosa 
e prestativa. Sempre que tomamos a iniciativa de cumprimentar as pessoas, de 
nos lembrarmos dela, de enviar-lhe algum presente ou até de visitá-la, estaremos 
tratando bem do capital social, combatendo a inflação do esquecimento, da 
indiferença, do descuido, da frieza (MANES RH, 2013). 
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Uma pessoa cuidadosa registra seus relacionamentos, cultiva-os, mostra-se 

solidária, atenciosa e prestativa para com as pessoas que conhece. Assim 

procedendo, poderá contar com elas quando houver uma necessidade. 

Normalmente, não nos damos conta do valor dos relacionamentos, deixamos de 

registrá-los e cultivá-los. Por não dar atenção aos relacionamentos, é possível que 

se fique sem jeito de utilizá-los quando precisarmos (MINARELLI, 2010. p. 59). 

 

 

O capital social é gratuito, vai sendo depositado diariamente e aumenta à 

medida que nos encontramos abertos a relacionamentos, à medida que expusermos, 

conversamos, frequentarmos, à medida que nos interessarmos pelo outro (MINARELLI, 

2010). 

 
Quem adota esta atitude de valorização, de preocupação, que pode até passar por 

"interesseira" – saudavelmente interesseira –, quando guarda e cuida bem dos 

relacionamentos, você profissional, torna-se possuidor de um importantíssimo 

pilar, principalmente nos momentos críticos (MANES RH, 2013). 

 

2.4 Networking  e a empregabilidade 

 

O Networking ou relacionamentos é o sexto pilar da empregabilidade e é tão 

importante quanto os outros, mas pouco desenvolvido pelas pessoas. Será abordado um 

pouco sobre do que se trata o termo e fatores que auxiliam no desenvolvimento de uma 

rede de relacionamentos saudável. 

Segundo MINARELLI (2010, p. 9) networking está na moda, mas pouca 

gente sabe realmente do que se trata e o pratica da forma correta. Portanto, fica até mais 

fácil começar dizendo o que não é networking. Networking não é trocar cartões, não é ser 

membro de comunidades e grupos de discussão na Internet, não é se associar a 

entidades profissionais e estar em todos os eventos para ganhar visibilidade. Também 

não se trata na exploração de relacionamentos para benefício pessoal e unilateral. 

Networking é uma forma de viver que valoriza a convivência em benefício de 

todos, é estabelecer vínculos e investir tempo em comunicação e relacionamento gerando 

uma rede de interesses positivos, se importando verdadeiramente com o outro e 

abandonando o egoísmo presente nas relações de interesse. (MINARELLI, 2010) 

Segundo MINARELLI (2010), alguns fatores ajudam a estabelecer um 

networking efetivo e correto, são alguns deles: 

• Como, quando e onde fazer networking:  

Fazer networking dá trabalho, mas vale a pena para a vida e para a carreira. 

Networking pode ser praticado em todo e qualquer lugar onde tenha pessoas, em 

qualquer horário e em qualquer circunstância – desde que seja com elegância, educação 

e sutileza. É uma troca de informações, gentilezas e atenção. 
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• Como a rede aproxima as pessoas: 

Devemos aproveitar as redes sociais para nos aproximarmos das pessoas, 

elas não substituem a conversa olho no olho, mas vale a pena aderir aos sites de 

relacionamento. Evite colocar textos ou fotos comprometedores, pois podem acabar 

caindo nas mãos de um profissional de seleção ou de pessoas mal-intencionadas. 

As redes sociais são úteis para expandir os seus horizontes, encontre a que mais 

combina com você.  

• Conheça e seja conhecido: 

Ser conhecido e conhecer as pessoas certas é muito importante, pois o 

sucesso profissional e pessoal é conseguido e mantido mais facilmente pelas pessoas 

que têm uma boa rede de relacionamentos. 

• Compartilhe seu problema ou necessidade: 

Se você não falar o que precisa como as pessoas poderão ajudar? Quando 

estiver com um problema ou com uma necessidade, diga. Sua rede de relacionamentos 

também serve para isso. 

• More na memória e no coração das pessoas, não deixe as pessoas esquecerem você 

Para entrar e ter um lugar na memória e no coração das pessoas seja 

objetivo, claro, organizado, explícito, tenha uma atitude amistosa, elegante e simpática, 

mas sem falsidade. A falta de contato afasta as pessoas, esfria os relacionamentos e 

inviabiliza novas conexões, por isso converse, telefone, mande e-mails para seus 

conhecidos.  

• Faça o bem mesmo a quem não é da sua rede: 

Tenha uma atitude positiva em relação às pessoas em geral, mesmo as que 

não integram sua rede. Faça o bem sem olhar a quem, quem procede assim ganha 

créditos. 

• Dê preferência ao contato pessoal, fale sobre um conhecido em comum: 

Em um mundo onde a tecnologia é cada vez mais o meio preferido de 

contato entre as pessoas, dê preferência ao contato pessoal. O contato pessoal é 

insubstituível e convém mantê-lo periodicamente. Não importa como será o primeiro 

contato, um dos fatores que facilitam a abordagem é um ponto de conexão, ou seja, uma 

pessoa conhecida por ambos. Para iniciar a conversa, use o nome da pessoa que 

representa o ponto de conexão entre você e o seu interlocutor. 

• Preste atenção às necessidades dos outros: 

Além de construir uma rede de contatos, é de extrema importância que as 

datas especiais, como aniversários e comemorações, você se lembre das pessoas de sua 

rede. Estar disponível para atender às necessidades dos outros e manter uma rede de 

contatos que o auxilie. 



EMPREGABILIDADE: O NETWORKING COMO DIFERENCIAL COMP ETITIVO E A 
PERCEPÇÃO DOS JOVENS UNIVERSITÁRIOS  

ISSN 1679-723X FFBusiness – Fortaleza – V.12, – Nº 14 – Dez. 2014 – Pág. 133 

• Seja discreto e confiável e não tenha preconceitos: 

Mantenha uma postura discreta e evite fofocas. Seja confiável e não 

transmita conversas de assuntos particulares. 

Não subjugue o valor das pessoas. As pessoas que considera de menor 

importância também possuem uma rede de contatos, e você pode se beneficiar 

positivamente disso. Todas as pessoas possuem valor e não devem ser desprezadas.  

• Faça a sua parte e não espere retorno: 

Mesmo que seu esforço não seja reconhecido, continue fazendo um bom 

trabalho e tratando as pessoas como gostaria de ser tratado. Evite amizades apenas por 

interesse, fique por perto da sua rede e a mantenha contigo. Saiba incentivar e se 

relacionar com os outros. 

• Peça e aceite ajuda, ajude as pessoas a ajudar você: 

Ser orgulhoso pode atrapalhar seu relacionamento e prejudicar o 

desenvolvimento de seu networking. Compartilhe suas necessidades e permita-se ser 

ajudado por aquelas pessoas com as quais se relaciona. 

Saber formular questões que direcionem as pessoas que irão ajudá-lo é uma 

forma de obter bons resultados de suas conversas. Tente agir naturalmente e demonstre 

seu real interesse, descubra qual a pessoa certa a conversar e procure falar bem com ela. 

• Conversa puxa conversa; ideia puxa ideia: 

Ao procurar um contato o qual você necessita, conduza a conversa de 

acordo com a sua necessidade, seja explícito. Não deixe o assunto generalista, pois você 

pode não conseguir a informação que procura. 

• Tenha sempre cartão de visita corporativo e pessoal: 

Não tenha apenas um cartão de visitas, faça também um cartão pessoal e 

informe nele sua formação e especialidade. Entregue o cartão pessoal ou de visita de 

acordo com seu contato. Tenha uma caneta à mão caso a pessoa precise para anotar 

algo a mais. 

• Faça anotações no verso do cartão recebido e guarde os cartões de visita novos e 

antigos: 

O verso dos cartões recebidos podem se tornar um espaço útil para 

anotações. Escreva alguma característica da pessoa, onde a conheceu e também algo 

que seja interessante, como o aniversário dela. Volte a contatar a pessoa puxando um 

assunto que demonstre interesse e lembrança de sua parte. 

Não jogue cartões fora mesmo que a pessoa que te ofereceu não esteja 

mais trabalhando na mesma empresa. Esse cartão possibilita que você descubra onde 

seu contato está, quem o substituiu e assim ampliar sua rede de relacionamentos. Anote 

as novas informações no mesmo cartão.  
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• Mantenha seu perfil atualizado: 

Mantenha sua conta em sites de relacionamentos profissionais atualizada. 

Não preencha apenas informações profissionais, mas também algo que se relacione com 

seus interesses e personalidade como livros e filmes, porém mantenha a seriedade e 

aceite contatos que façam parte da rede de seus amigos. 

• Dê preferência à qualidade: 

As pessoas confundem fazer networking com possuir uma extensa lista de 

“amigos-desconhecidos”. Preserve a qualidade dos seus relacionamentos, em sites de 

relacionamento aceite somente convites de quem você conhece ou de quem te dá 

segurança de que vale a pena ser conhecido. 

• Supere a timidez e compareça a eventos: 

Comece superando a timidez praticando networking com os amigos e 

conhecidos, a partir daí você ficará mais hábil para ter contato com outras pessoas. Para 

tornar mais fácil, compareça a eventos com um amigo, isso dará mais coragem para se 

aproximar e conhecer pessoas novas. 

• Cumpra suas promessas: 

Depois de estabelecer o primeiro contato, um dos principais pontos para se 

construir um relacionamento de confiança é ser uma pessoa que cumpre o que promete. 

Assim, você será uma pessoa “de palavra” e saberão que podem contar com você.  

• Esteja presente nos maus momentos também: 

Quando perceber que um conhecido está em apuros, ofereça ajuda. 

Networking é aproximar-se das pessoas com intenção de interagir, trocar e compartilhar 

não só nos momentos bons, mas nos ruins também. 

• Tenha uma atitude positiva e respeitosa, fale menos para ouvir mais: 

Tenha sempre uma atitude positiva, bem-humorada e agradável, procure ser 

espontâneo. Nunca tenha uma postura pretensiosa, arrogante ou egoísta. A conversa é a 

base do networking, sem a conversa não há relacionamento e é por ela que a gente se 

conhece, se entende e descobre como é a outra pessoa. Por isso, é necessário falar e 

principalmente mostrar interesse e ouvir o que o outro tem a dizer. 

• Conheça melhor quem você conhece pouco: 

Nosso conhecimento sobre os outros costuma ser superficial, portanto 

devemos conhecê-los melhor. Para isso, preste atenção aos detalhes das conversas, seja 

atento ao que as pessoas dizem e contam. Quando você estabelece um bom vínculo com 

alguém, há uma verdadeira conexão e todos ganham. Quem tem bons amigos tem o 

mundo nas mãos. 
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• Para conseguir trabalho utilize o networking e a técnica COISA: 
É na rede de relacionamentos que se encontram as oportunidades e os 

recursos para buscar e conseguir um novo trabalho. Quando estiver procurando trabalho 
utilize a técnica COISA, peça aos seus contatos: conselhos, orientações, informações, 
sugestões e aproximações. 
• Dê feedback e renove o agradecimento: 

Depois de receber uma gentileza ou uma colaboração, não suma. Dê 
notícias e volte a agradecer quem te ajudou. Quando se recolocar, compartilhe a 
novidade com quem foi solidário e colaborador.  
 
2.5 Vínculos com RH 
 

A área de Recursos Humanos também tem a necessidade de se adaptar ao 
novo modelo de estrutura achatado adotado pelas empresas. A busca é por pessoas que 
possam agregar valor à empresa, não mais apenas ser capazes de executar uma tarefa. 
A formação e o conhecimento técnico e teórico não possuem mais o mesmo valor, se não 
forem agregados ao perfil do candidato. 

As pessoas passam a ser questionadas sobre como poderiam agir em uma 
situação-problema, e às vezes são submetidas a simulados para verificar seu 
desempenho. Diante desse fator, a busca pelo desenvolvimento de habilidades que 
possam se tornar diferenciais é essencial para uma pessoa tornar-se empregável.  

As empresas buscam, avaliando a competência do futuro candidato, 
funcionários proativos, que tenham atitude, que saibam vender seu trabalho. 
A honestidade e a integridade também são fatores-chave para o sucesso de um 
empregado, assim como pessoas cuidadosas que saibam registrar seus contatos.  
 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A pesquisa foi feita por um estudo exploratório, qualitativo e foi aplicado um 
questionário estruturado relacionado ao tema empregabilidade, portanto quantitativo. Para 
a realização dessa pesquisa, foi necessário consultar a quantidade de alunos de 
Administração nas faculdades de Ribeirão Preto e assim foram distribuídos duzentos 
questionários, entregues em mão aos estudantes. O questionário conta com quatro 
questões fechadas com o intuito de verificar o entendimento e a importância que está 
sendo dada ao tema. A escolha do questionário ao invés da entrevista foi feita pensando 
na objetividade e na identificação das respostas mais frequentes.  

Segundo GIL (2002), o estudo exploratório tende a proporcionar maior 
familiaridade com o problema e aprimorar ideias, sua flexibilidade possibilita a análise dos 
variados aspectos do fato estudado. 

Os estudos exploratórios envolvem estudos bibliográficos baseados em 
material já elaborado, constituído principalmente por livros e artigos científicos. 
A pesquisa bibliográfica permite conhecer os dados passados, e também permite o 
acesso de dados já agrupados, fruto de pesquisas anteriores que já foram unidas em 
artigos, livros, porém, deve-se tomar cuidado com a procedência dos dados, evitando 
fontes enganosas.  
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O tema foi abordado a partir de uma pesquisa qualitativa, cuja definição é a 
seguinte: 

Os estudos qualitativos podem descrever a complexidade de determinado 
problema e a interação de certas variáveis, compreender e classificar os processos 
dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança no grupo 
e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades 
do comportamento dos indivíduos (DIEHL; TATIM, 2004, p. 52).  

 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Para compreender a opinião das pessoas sobre a empregabilidade, foram 
aplicados duzentos questionários a estudantes dos cursos de Administração de 9 
faculdades de Ribeirão Preto.  

Utilizando uma amostra de 3500 alunos, erro amostral de 5% e nível de 
confiança de 90%, foi obtida uma amostra de aproximadamente 200 alunos. 

O objetivo da aplicação prática está relacionado ao problema de pesquisa 
que pretende verificar os valores que os jovens consideram mais relevantes quanto à sua 
empregabilidade e inserção no mercado de trabalho. 

Na Tabela 1, constam os resultados agregados encontrados.  
 

Tabela 2 – Fatores mais relevantes à empregabilidad e 

49,68%

38,22%
36,94%

27,32%
22,95%

66,67%

Manter-se atualizado
Ser comunicativo

Nas relações interpessoais, qual o fator mais importante?
Manter uma boa relação entre colegas e superiores

Respostas mais frequentes

Quais dos fatores considera mais relevante quanto ao mercado de trabalho?
Saber desenvolver novas habilidades e competências

Quais os atuais fatores que mais distanciam os jovens da empregabilidade?
Formação acadêmica sem adaptação do jovem ao mercado
Falta de capacidade crítica e habilidade para resolução de problemas

 Quais os fatores mais relevante para um jovem entrar no mercado de trabalho?

 
Fonte: Autoras. 

  
Diante das respostas, pode-se notar que essa nova geração já está se 

adequando ao perfil da empregabilidade e valorizando o desenvolvimento de 

competências, a atualização e o bom relacionamento com colegas e superiores. 

Atualmente, os jovens ingressam mais tarde no mercado de trabalho e isso é 

resultado da busca da identidade profissional e escolhas de carreira, como descreve o 

trecho abaixo: 
Não havendo outros meios socialmente aceitos para o alcance do status de 
adulto, o jovem de hoje é aquele que ainda busca a sua identidade profissional, a 
sua autonomia nas decisões pessoais e profissionais, a sua independência 
financeira e a sua participação ativa na sociedade por meio do trabalho (MELO, 
2007, p. 379). 
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A pesquisa mostra que alguns pilares da empregabilidade são reconhecidos 
e considerados importantes para essas pessoas, como: a competência profissional, que é 
se manter sempre atualizado e ser mais atrativo; e os relacionamentos ou networking, que 
valoriza as relações de qualidade, onde existe uma troca de ações solidárias e atenciosas 
entre as pessoas.  

Entre os fatores que distanciam os jovens do mercado de trabalho está a 
falta de capacidade crítica e habilidades para resolução de problemas. Esse fator está 
ligado à ausência de atitudes e proatividade dos jovens. Outro fator relevante é a falta de 
uma formação acadêmica que prepare, insira e adapte os jovens quanto a entrada no 
mercado de trabalho. O trecho abaixo descreve ações que poderiam ser efetivas para 
associar a formação acadêmica às necessidades profissionais: 
 

“No âmbito da orientação universitária, GAZO-FIGUERA (apud MELO, 2007, 
p. 383) sugere o desenvolvimento de programas de orientação e de intervenção, 
durante a fase de transição ao mercado de trabalho, que sigam as seguintes 
recomendações: (a) aplicação em contextos próximos do aluno; (b) treinamento 
em habilidades de tomada de decisão e busca de emprego; (c) desmitificação de 
percepções e de conceitos que reforcem a conduta passiva frente ao mercado de 
trabalho; (d) construção de programas de desenvolvimento pessoal para 
estudantes com problemáticas específicas; (e) integração a uma política de 
emprego que facilite a atuação em nível microcontextual.” 

 
O novo contexto do mercado de trabalho é motivo para o jovem buscar 

desenvolver-se profissionalmente, procurar valorizar as habilidades incomuns, que se 
tornarão seu diferencial para o mercado de trabalho. 

Na Tabela 2 constam os fatores escolhidos com menor frequência: 
 

Tabela 3 – Fatores menos relevantes à empregabilidade  

18,71%

12,10%
12,74%

15,30%
16,94%

4,26%
33,33%Entregar resultados e ser independente

Ter experiência prévia

Falta de estrutura e orientação familiar

Dominar mais de um idioma

Potencial criativo baixo

Respostas menos frequentes

Quais dos fatores considera mais relevante quanto ao mercado de trabalho?

Quais os atuais fatores que mais distanciam os jovens da empregabilidade?

 Quais os fatores mais relevante para um jovem entrar no mercado de trabalho?

Nas relações interpessoais, qual o fator mais importante?
Não se vincular a ninguém, pois pode  ser prejudicial para sua carreira

Ser competitivo

 
Fonte: Autoras. 
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A partir da análise dos dados, pode-se ver que a experiência é considerada 

pouco relevante, já que os jovens estão dedicando mais tempo à sua formação e 

entrando mais tardiamente no mercado de trabalho. 

A falta de estrutura e apoio familiar e o potencial criativo baixo também 

foram pouco pontuados, mostrando que não são considerados fatores que afastam os 

jovens da empregabilidade. 

Os fatores considerados menos relevantes para a entrada no mercado de 

trabalho foram ser competitivo e dominar mais de um idioma, ou seja, para as pessoas 

que responderam ao questionário, dentre as alternativas, essas apresentaram menor 

relevância. 

Em relação à interpessoalidade, não se vincular a ninguém e entregar 

resultados e ser independentes, foram menos escolhidos porque as pessoas estão 

valorizando mais as relações e a agregação de valor à empresa do que apenas a entrega 

de resultados. 

 

CONCLUSÕES 
 

A evolução das relações humanas também se reflete nas relações de 

trabalho à medida que os padrões mecanicistas do mercado são substituídos pela 

empregabilidade. 

Foi possível verificar, através do questionário aplicado, que os jovens já 

possuem discernimento sobre o que é empregabilidade, pois conseguem compreender 

que competências, habilidades e relações possuem um valor muito grande atualmente, 

mas ainda necessitam desenvolver mais seus conceitos sobre fatores que contribuem 

para que a empregabilidade seja efetiva, como o papel do jovem na sua carreira e como 

associar a vida profissional com a graduação. 

Minarelli (apud RUEDA, 2004), entende empregabilidade como a condição 

de ser empregável, isto é, de dar e conseguir emprego para os seus conhecimentos, 

habilidades e atitudes, intencionalmente desenvolvidos pela educação e treinamento, 

sintonizados com as necessidades do mercado de trabalho. É a capacidade dos 

profissionais manterem-se empregados ou de encontrar novo emprego quando demitidos. 

A partir da necessidade de desenvolver a empregabilidade no dia a dia, o 

tema foi aprofundado no sexto pilar, o Networking. As relações interpessoais têm grande 

influência sobre o sucesso na carreira, pois conhecer e se relacionar com pessoas é 

indispensável no contexto atual.  

Desenvolver a capacidade de se relacionar e adaptar a formação acadêmica 

ao mercado são fatores-chave para que um indivíduo se torne empregável. Existe uma 

busca por profissionais com atitude proativa e habilidade em relacionar fatos para resolver 

problemas, assim aqueles são valorizados não somente por saber executar sua função 

profissional, mas por ter diferenciais indispensáveis para o mercado atual. 
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Um profissional que possui uma diversidade de habilidades e competências 
pode atuar em vários tipos de ambientes organizacionais, capacitando mudanças e uma 
visão renovada. Na atualidade e com a globalização, o mercado de trabalho exige que os 
profissionais estejam sempre se atualizando devido às mudanças frequentes que 
ocorrem. O ideal é estar preparado para exercer funções diferentes, e assim não perder 
seu espaço para uma pessoa mais flexível e adaptada às novas exigências do mercado 
de trabalho. (REIS et al, 2010) 
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