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Com o objetivo de identificar requisitos e habilidades exigidos do trabalhador no contexto de trabalho 
atual foram registrados 5738 anúncios dominicais de empregos veiculados em um jornal de Salvador. 
Uma das conclusões foi que a área de comércio é a que mais utiliza esse meio (27,8%), seguida da 
prestação de serviços (15,5%) e da saúde (12,3%). A disponibilidade adicional de tempo, a ambição e 
o dinamismo (atitudes e comportamentos) são solicitados pelas áreas de saúde, educação, administra
tivo-financeira, comércio e serviços domésticos. A comunicação, fluência verbal e habilidade de reda
ção são requisitos cognitivos para as áreas administrativo-financeira e comercial. A liderança e 
coordenação de equipes (habilidade interpessoais) são solicitadas pelos cargos de secretária e atendente. 
Para serviços domésticos ainda é requerida disponibilidade para dormir no local de trabalho. O comér
cio e a área de serviços exigem que o trabalhador possua carro, moto, celular e resida próximo ao local 
de trabalho. 
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ABSTRACT 

The objective of the study was to identify the working requirements - requisites and skills - in the 
current context of work. Sunday job advertisements (n=5738) from a local newspaper in Salvador 
were analyzed. One of the conclusions is that the commercial segment is the one that uses job 
advertisements the most (27,8%) followed by services (15,5%) and health (12,3%). Additional time 
availability, ambition and dynamism (attitude and behavior) are required in the areas o f health education, 
financial-administrative, commerce and domestic service. Communication, verbal fluency and writing 
skills are requirements from the commercial and financiai administrative areas. Leadership and team 
coordination (interpersonal skills) are required for secretaria! and assistance positions. Regarding 
domestic service it is also required the availability to sleep in the workplace. The areas of commerce 
and services expect that the worker have a car or motorcycle, a cell phone and that the person lives 
near the workplace. 

Key words: Skills, requisites, job market, job advertisement. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma nova ordem vem sendo imposta à eco
nomia brasileira há aproximadamente duas déca
das, tendo como uma de suas finalidades a de 
preparar o país para fazer parte do mundo 
globalizado. Muitas transformações estruturais 
aconteceram, dentre elas a abertura das fronteiras 
comerciais que provocou significativos impactos 
nos diversos segmentos de produção. 

Os investimentos em prol da modernização 
estiveram concentrados inicialmente na aquisição 
de novos equipamentos e posteriormente, se des
locaram para as novas tecnologias e formas de or
ganização do processo produtivo, dentre elas, a 
flexibilização da organização e do contrato do tra
balho (SALERNO, 1991), na tentativa de dar uma 
resposta aos desafios do mercado mundial em ter
mos de competitividade empresarial, como também 
às emergentes demandas dos consumidores e de 
novos clientes. (LEITE 1994; NEVES, 1994). 

É inegável que esta nova configuração sacio
econômica e política vem gerando impactos no 
equilíbrio entre a população ativa, a população eco
nomicamente ativa e a população de ocupados, as
sim como na oferta de oportunidades de inserção 
no mercado de trabalho da parte dos diversos seto
res da economia. De acordo com os dados das Pes
quisas Mensais de Emprego do IBGE5, realizadas 
nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Ale
gre, é visível a incapacidade do mercado de traba
lho em absorver na mesma intensidade o crescimento 
das pessoas que passam a estar aptas para nele se 
inserir, conforme ilustrado no Gráfico 1. Apesar 
do crescimento da população ativa, a proporção 
entre ocupados em relação à população economi
camente ativa oscila entre 89% e 90%. Embora os 
indicadores econômicos sinalizem que de dezem
bro de 2002 a dezembro de 2004 houve uma 
retração da taxa de desocupação caindo de 10,5 
para 9,6 %, ela não se distribui de forma equili
brada nas capitais pesquisadas. No caso específi
co da cidade de Salvador, as taxas de desocupação 
historicamente são as piores das seis capitais, va
riando ao longo do ano entre 14,9 a 17,9% (entre 
2002 e 2004). 

No que diz respeito à oferta de empregos, a 
Pesquisa Mensal de Emprego de dezembro de 2004 

5 Informação disponível em: www.ibge.gov.br 
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concluiu que os setores da economia que mais ocu
param pessoas foram I) o comércio, reparação de 
veículos automotores e de objetos pessoais e co
mércio a varejo de combustíveis com 19,9%; II) a 
indústria extrativista, de transformação e distri
buição de eletricidade, óleo e gás com 17,7%; III) 
os serviços de alojamento, transporte, limpeza 
urbana e serviços pessoais com 17,3% (crescimen
to em Salvador em relação a 2003 de 11,4%); IV) 
a educação, saúde, administração pública, defe
sa, seguridade e serviço social com 15,1 %; V) ou
tros serviços prestados a empresas, aluguéis, 
atividades imobiliárias e intermediação financei
ra com 13,8%; VI) serviços domésticos com 8,1% 
e VII) construção civil com 7,6%. 

A rigor, estamos presenciando a consolida
ção de um cenário incerto no mundo do trabalho, 
marcado pela insegurança no mercado (grande 
desequilíbrio entre oferta e procura de empregos), 
no emprego (perda da estabilidade), na renda 
(rendimentos variáveis maiores do que os rendi
mentos fixos), na contratação (formas mais indivi
dualizadas de negociação de contratos) e na 
representação do trabalho (redução de níveis de 
sindicalização) (MATTOSO, 1994). Essas transfor
mações, inevitavelmente, repercutem na 
redefinição do perfil do trabalhador. Os olhos se 
voltam para contratar alguém que seja capaz não 
só de reunir habilidades para o melhor ajustamento 
às inovações tecnológicas nas organizações, mas 
também para suportar o fardo de assumir a res
ponsabilidade pessoal por sua inserção em um 
mercado de trabalho incerto e inseguro. Em ou
tras palavras, ainda que a pessoa reúna as habili
dades necessárias ao perfil do trabalhador 
demandado na atualidade, não há garantia de que 
ela consiga esta inserção, dado o contexto de crise 
no mundo do trabalho que ora nos deparamos. 
(CATTANI, 1996; DAVEL e VERGARA, 2001; 
RIFKIN, 1995; MATTOSO, 1995; PAIVA, 2001). 

Em resumo, presenciamos a individualização 
(pela perda do senso coletivo dos trabalhadores e 
enfraquecimento da ação sindical) e a "fragilização" 
nas relações de trabalho (responsabilização indivi
dual pelo sucesso na inserção profissional), ao tem
po em que aumentam a valorização da qualificação 
técnica e da aquisição de novas habilidades por 
parte do trabalhador (DRUCK, 1996; GILIO, 2000). 
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Quatro grandes habilidades parecem estar 
sustentando esse novo perfil de trabalhador: I) as 
cognitivas, que se referem ao raciocínio lógico e 
abstrato, à capacidade de resolução de problemas, 
à imaginação, à capacidade de compreensão e de 
julgamento crítico, assim como ao domínio de co
nhecimentos especializados; li) as técnico-motoras, 
que dizem respeito à capacidade da pessoa operar 
equipamentos com presteza e aprimorar a coorde
nação viso-motora na execução de suas atividades 
de trabalho, III) as atitudes e os comportamentos, 
que estão relacionados às opiniões, percepções, 
crenças e ações da pessoa nas suas interações no 
trabalho, tais como, atitude de aprender a apren
der, ética, iniciativa, motivação, comprometimen
to, cooperação e empreendedorismo e IV) as 
interpessoais ou relacionais, que se referem à capa
cidade de se relacionar em grupo e de entender o 
ponto de vista alheio, de negociar e de trabalhar 
em equipe. (ALMEIDA, 1997; CÍLIO, 2000; 
MARKERT, 1998; SHIROMA e CAMPOS, 1997). 

Vale ressaltar, entretanto, que apesar de a 
literatura fazer referência a esses grupos de habili
dades como compondo o novo perfil do trabalha
dor, há um descompasso entre o demasiado 
número de exigências prescritas e as atividades a 
serem exercidas no cargo. As tarefas e as ações 
designadas ao trabalhador dificilmente mobilizam 
todas as habilidades tidas como pré-requisitos para 
a contratação (ALMEIDA, 1997). Acredita-se que 
isso possa ser explicado, em parte, pela abundân
cia de oferta de mão-de-obra em um mercado de 
desemprego elevado, pois as exigências tendem 
a aumentar quando os candidatos são bastante 
numerosos. Em entrevista realizada com 29 pro
fissionais de recursos humanos, eles relataram ser 
comum adotar procedimentos de redefinir o per
fil inicialmente demandado pelas empresas 
requisitantes, pela tendência de superestimar os 
requisitos do trabalhador, o que em vários casos 
toma impossível encontrar candidatos habilitados 
a preenchê-los. (GONDIM, BRAIN e CHAVES, 
2003). 

Além do descompasso entre as exigências de 
habilidades e as demandas cotidianas no cargo, a 
investigação empírica sobre o tema tem deixado a 
descoberto a inconsistência entre as próprias habi
lidades requeridas do trabalhador. Se por um lado, 

toma-se evidente que as habilidades relacionais es
tejam sendo exigidas pela ampliação do uso de prá
ticas de trabalho em equipe, de outro, atitudes 
individualistas também crescem em importância, 
em especial pela adoção de práticas que favorecem 
aos interesses pessoais, como é o caso da remune
ração variável que está cada vez mais atrelada à 
produção individual. A ambição, o espírito compe
titivo, a geração de novas idéias se transformam 
em metas para trabalhadores de uma mesma or
ganização. 

Alguns exemplos nos ajudariam a compre
ender melhor essas inconsistências, o que torna 
cada vez mais difícil definir de modo claro qual 
seria o perfil demandado pelo trabalhador na atu
alidade. Uma pesquisa da Federação do Comér
cio do Estado de São Paulo (2004), apesar de 
reconhecer a importância das habilidades 
interpessoais para o trabalhador atual, aponta 
esse mesmo conjunto de habilidades como difícil 
de ser identificado nos candidatos a processos 
seletivos, o que contribui, em nossa opinião, para 
que a avaliação tenha seu foco mais nos atribu
tos individuais do que nos relacionais. A Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)6, que 
analisou o mercado de trabalho por meio de 
anúncios de emprego em 2000, apontou o dina
mismo e a ambição como duas das qualidades 
profissionais mais valorizadas na área de gestão 
técnico-comercial. Em outras palavras, os discur
sos da cooperação e da individualização cami
nham lado a lado e tornam ainda mais confuso 
o entendimento do perfil do trabalhador. 

Se, de um lado, encontramos fortes indícios 
de que as habilidades relacionais estejam sendo va
lorizadas no mercado, visto a demanda que se tem 
para trabalhar em equipe e interagir bem com os 
colegas de grupo, de outro lado, deparamo-nos, com 
freqüência, com políticas de Gestão de Pessoas que 
valorizam o individualismo e a competitividade, con
tribuindo muito mais para acirrar conflitos do que 
promover cooperação. 

A pesquisa cujos resultados nos propomos 
a discutir neste artigo não ignorou estas inconsis
tências presentes no cenário atual e foi desenha
da justamente com o objetivo de tentar explorar 
as relações entre habilidades do perfil do traba-

6 Instituição Pública de formação cultural e técnico superior, a qual cabe ministrar a preparação para o exercício de atividade 
profissional da região de Guarda - Portugal. 
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lhador e as diversas áreas da economia e postos de 
trabalho. A análise foi feita a partir de anúncios de 
empregos de um jornal de grande circulação na 
cidade de Salvador. 

Embora admitamos que anúncios de jor
nal não constituam a principal fonte de recruta
mento de diversas ocupações no mundo do 
trabalho, e o custo do uso desse veículo de comu
nicação imponha limites nas informações ali con
tidas, não se pode desconsiderar que uma parcela 
significativa da população recorre a ele para bus
car sua inserção, além de ser um meio ampla
mente usado por empresas de recursos humanos 
que selecionam profissionais para diversas or
ganizações. Partimos também da premissa de 
que, se nos anúncios houvesse especificação de 
habilidades, elas seriam consideradas principais 
pré-requisitos para a seleção, justamente por ser 
uma via de recrutamento onerosa, o que obriga
ria ao anunciante priorizar a informação a ser 
ali veiculada. 

2 MÉTODO 

No período de outubro de 2002 a março de 
2003 foram coletados os anúncios de emprego da 
edição dominical de um jornal de grande circula
ção local na cidade de Salvador-Bahia, totalizando 
5.738 anúncios. 

O registro de dados procurou seguir a ordem 
de apresentação do referido jornal. Os anúncios de 
emprego foram divididos em onze áreas assim 
especificadas: administrativo-financeira, comércio, 
construção civil, serviços domésticos, educação, 
hotéis/restaurantes, indústria, informática, nível 
superior, saúde e prestação de serviços. Em virtude 
da variabilidade e especificidade dos cargos encon
trados em cada uma dessas áreas gerais, também 
foram criadas indutivamente subáreas para uma 
melhor sistematização dos dados. 

Durante o primeiro mês de coleta (outubro 
de 2002), os anúncios de jornal foram avaliados 
visando a identificar o tipo de informação ali encon
trada (exigências de idade, habilidades, conheci
mento técnico, faixa salarial, sexo etc). Em razão 
desta análise prévia, selecionamos as seguintes 
variáveis para compor o banco de dados no SPSS 
(Statistical Package of Social Science) e orientar a 
coleta de dados nos meses subseqüentes (novem
bro de 2002 a março de 2003). 
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• Área 

• Cargo 

• Habilidades Relacionais ou Interpessoais 
(Ex: liderança, coordenação de equipes, relacio
namento com o público, poder de decisão, bom 
relacionamento interpessoal) 

• Habilidades Cognitivas (Ex: comunicação/ 
fluência verbal, elaboração de projetos, capacida
de de redação, capacidade de negociação) 

• Atitudes e Comportamentos (Ex: dinamis
mo, extroversão, comprometimento, seriedade, res
ponsabilidade, tempo disponível para o trabalho/ 
extra/ viagem, empreendedorismo, espírito com
petitivo) . 

• Exigências Adicionais 

• Recursos Próprios (telefone, fax, carro, 
moto etc). 

Para tratamento e análise dos dados foram 
utilizados procedimentos estatísticos de distribui
ção de freqüência de anúncios por área e cargo, as
sim como indutivos ou inferenciais (teste do 
Qui-quadrado) visando ao cruzamento das variá
veis: cargo e área, de um lado, e habilidades, exi
gências adicionais e recursos próprios, de outro. 

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 

Em conformidade com a pesquisa do IBGE 
(dados de dezembro de 2004), a análise dos 5738 
anúncios de emprego em jornal que compuseram 
o universo da pesquisa aqui relatada apontaram 
o comércio em primeiro lugar (27,8%). Há que se 
considerar, no entanto, que, em segundo lugar, não 
ficaram evidenciados anúncios do setor industri
al, tais como apontado na pesquisa do IBGE, mas 
a prestação de serviços (15,5%); a indústria apa
recendo somente em quinto lugar (7,4%). Não se 
pode desconsiderar que haja uma tradição de uso 
de anúncios de jornal nas áreas comercial e de 
prestação de serviços, o que nem sempre acontece 
na indústria, fato que justificaria pelo menos em 
parte os resultados obtidos em Salvador. 

Ao consultarmos a Tabela 2 constatamos que 
o vendedor é o que está em primeiro lugar (n = 
820) e o único cargo da área de indústria em des
taque aparece em oitavo lugar (costureira, n = 139). 
Uma pesquisa realizada em junho de 2004 pela 
Federação do Comércio do Estado de São Paulo -
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Fecomércio, também constatou que grande par
te dos empregados na área do comércio (57%) 
ainda efetua vendas, mas um dos argumentos 
apresentados destacou que este número já foi 
maior, sugerindo a tendência de que ele venha a 
decrescer nos próximos anos, em decorrência do 
aumento do valor agregado ao produto, o que 
repercutiria no número de vendas, tornando des
necessário um grande contingente de vendedo
res. Somado a isto nos últimos anos houve um 
crescimento expressivo do número de vendas por 
telefone e pela Internet, o que desloca a demanda 
de vendedores para a de funcionários adminis
trativos, que ficam responsáveis por providenci
ar registros e entregas de pedidos (parte logística), 
mais do que propriamente por estabelecer con
tatos diretos com o cliente. 

Destaca-se também o fato de que embora a 
área de saúde seja a terceira em termos de oferta de 
emprego (n = 705), vide Tabela 1, quando consulta
mos a Tabela 2 visualizamos que o cargo de médi
co ocupa o segundo lugar (n = 427) e o de 
cirurgião-dentista o décimo primeiro (n = 134). A 
surpresa decorre da forte crença de que anúncio de 
jornal não seria a via privilegiada de recrutamento 
de profissionais de nível superior, em especial, de 
médico e cirurgião-dentista. Embora os anúncios 
de emprego para médicos não apresentem infor
mações complementares, a exigência de disponibi
lidade de tempo (atitude de dedicação ao trabalho) 
incluída em vários deles, sugere que a demanda 
parece estar surgindo em localidades no interior do 
Estado, distantes da capital, exigindo deslocamen
to do pleiteante ao cargo. 

Os cargos mais oferecidos pelo comércio fo
ram o de vendedor, supervisor e gerente de ven
das, operador de telemarketing e de atendente, 
embora tenhamos registrado no total 25 modali
dades de cargo nesta área (ex: açougueiro, servi
ços tipográficos, divulgador, estoquista, motoboy, 
entregador e fiscal). 

O setor de prestação de serviços apresentou 
a segunda maior oferta de empregos, cujas ocupa
ções de cabeleireiro e manicura/pedicuro (terceiro 
e quarto lugares entre os cargos) tiveram destaque. 
Os salões de beleza usam o jornal para atrair esses 
profissionais e, indiretamente, novos clientes, visto 
ter sido comum os anúncios mencionarem que o 
candidato deveria ter uma carta de clientes. 

Entre os seis tipos de vagas ofertadas pela 
área administrativo-financeira, as vinculadas a a ti-

vidades de secretaria e de contabilidade se sobres
saíram (Tabela 2). Para finalizar, cabe acrescentar 
que na categoria Outros foram agrupados os inú
meros cargos que apresentaram baixo percentual 
de ofertas de vagas (no total registramos 52 car
gos distribuídos nas diversas áreas). 

3.1 Áreas de Ofertas de Emprego 
versus Habilidades Profissionais 

O cruzamento das variáveis área e habilida
des por meio do Qui-quadrado revelou 
significância estatística somente em relação às ha
bilidades cognitivas (x 2 = 69,67, gl = 28 e p = 
0,00) e às atitudes e comportamentos (x2 = 
255,50, gl = 96 e p = 0,00). 

A Figura 1 ilustra os resultados do cruza
mento das variáveis: área versus atitudes e com
portamentos. 

No total, as referências a atitudes e compor
tamentos foram as mais mencionadas nos anún
cios de emprego. Entre as 11 áreas investigadas, 
10 demandaram atitudes (n = 378). A disponibi
lidade para se dedicar mais tempo ao trabalho, 
viajar e estender jornada de trabalho foi bastante 
valorizada. Só na área de saúde encontramos 115 
referências (num total de 116). Isto ratifica a cren
ça de que a demanda provém, principalmente, de 
localidades distantes da capital, exigindo locomo
ção do profissional, muitas vezes para trabalhar 
em regime de plantões, podendo ainda concen
trar suas atividades em um ou dois dias. 

A disponibilidade de tempo também apare
ceu em anúncios de serviços domésticos (n = 45), 
comércio (n =52) e educação (n = 13). É possível 
inferir que esta exigência decorra, em parte, da 
maior participação da mulher no mercado de tra
balho, que torna necessária a presença de outra 
pessoa para assumir os serviços domésticos da sua 
própria família. 

Não foi surpresa constatar também que 
a área de educação fizesse a mesma exigência, 
em particular porque tradicionalmente os pro
fissionais envolvidos no planejamento, na cor
reção e no desenvolvimento de trabalhos de 
alunos e de pesquisas, não vêem computadas 
em sua carga de trabalho todas estas ativida
des. A mesma demanda apareceu para o co
mércio, em face da crescente necessidade de 
manter o funcionamento ininterrupto de ser
viços para atender a uma clientela cada vez 
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mais ocupada e indisponível para o horário co
mercial convencional. Em consonância com 
este resultado, uma pesquisa da ESTG- Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão (2000), locali
zada em Portugal, apontou disponibilidade para 
tempo de deslocamento a segunda exigência nas 
ofertas de gestão técnico-comercial. 

No caso do Comércio, no entanto, o dina
mismo e a ambição adquirem status. Isso nos faz 
lembrar a insegurança no mercado de trabalho (na 
remuneração e no contrato) e a individualização das 
relações de trabalho (DRUCK, 1996, MATTOSO, 
1994, 1995). Na pesquisa da ESTG sobre gestão 
técnico-comercial, o dinamismo aparece como a 
exigência mais solicitada nos anúncios de empre
go e a ambição em quinto lugar. Ambos são sinais 
de que a organização quer investir pouco: exige 
que o vendedor, por exemplo, disponha de carro, 
celular etc, oferece um salário fixo baixo, quando 
o faz, e deixa claro que os ganhos financeiros de
pendem sobremaneira da capacidade de produ
ção individual. 

Ao nos determos nos resultados obtidos 
em relação às habilidades cognitivas (Figura 2), 
constatamos que o número de referências é bem 
menor quando comparado às atitudes e com
portamentos e sugerem ser uma necessidade do co
mércio (n = 36) e da área administrativo-financeira 
(n = 07). Ambos demandam fluência verbal e a ha
bilidade de comunicação dos candidatos. Da mes
ma forma, a pesquisa de gestão técnico-comercial 
da ESTG confirma também a importância da co
municação, que foi a quinta "qualidade profissio
nal" mais valorizada entre os anúncios de 
emprego analisados. No caso do vendedor, da 
pesquisa aqui relatada, a justificativa pode ser a 
de que ele assume um papel ativo na negociação 
com o cliente, visto que o objetivo final é concluir 
a venda, o que provavelmente repercute na sua 
remuneração mensal. Na área administrativo-fi
nanceira, o motivo pode estar no fato de os funcio
nários precisarem estar aptos a resolver pendências 
administrativas, que muitas vezes surgem no aten
dimento por telefone, assim como a elaborar ofíci
os e textos comerciais. 

3.2 Cargos versus Habilidades versus 
Exigências Adicionais 

O cruzamento das variáveis supracitadas re
velou haver significância estatística para os três 
grupos de habilidades: relacionais (x2 = 113,62 I gl 
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= 36 I p = 0,00), atitudes/ comportamentos (x2 = 
687,66 I gl = 432 I p = 0,00) e cognitivas (x2 = 
13,66 I gl = 72 I p = 0,00). A Figura 3 representa 
graficamente a relação entre alguns cargos e as 
habilidades interpessoais. Dezenove cargos men
cionaram 64 vezes este grupo de habilidades como 
requisitos necessários àqueles que almejam pre
encher as vagas disponíveis, mas só iremos desta
car os três que apresentaram diferenças mais 
significativas. 

A liderança e a coordenação de equipes fo
ram requisitadas pelos cargos de supervisor I ge
rente de vendas e a tendente de público. As pessoas 
alocadas nestes cargos costumam ter de gerenciar 
o trabalho de tantas outras, sendo, portanto, previ
sível a demanda por tais habilidades. No que tan
ge ao cargo de vendas, o relacionamento com o 
público se apresenta também como um requisito 
incluído nas habilidades interpessoais, justificado 
talvez pelo fato de que para ser bem sucedido é 
imperativo conquistar uma clientela e mantê-la 
fiel, pois é a ela que se recorre em períodos de 
retração de vendas. A Pesquisa realizada pela 
Fecomércio de São Paulo (2004), também apon
tou a habilidade para lidar com os clientes como 
um requisito valorizado nos funcionários, princi
palmente no ramo do varejo, embora as empresas 
contratantes consultadas tenham afirmado enfren
tar dificuldade para encontrar pessoas com tal 
habilidade desenvolvida. 

No que se refere às atitudes e comportamen
tos, encontramos 378 referências nos anúncios de 
emprego (a Figura 4 destaca apenas os cargos que 
apresentaram significância). A área de saúde, mais 
especificamente os cargos de médico, enfermeiro e 
dentista, respectivamente, solicita dedicação ao tra
balho sob a forma de disponibilidade de tempo, in
clusive para realizar viagens. O mesmo acontece em 
cargos relacionados a vendas, secretaria e serviços 
domésticos. Neste último caso, chama a atenção o 
fato de todas as 27 referências em relação a este gru
po de habilidades terem mencionado a disponibili
dade de tempo para o trabalho e a justificativa está, 
em parte, no fato de tal atividade é que dá suporte à 
inserção da mulher no mercado de trabalho, que para 
se manter atuante precisa contratar serviços de ter
ceiros para cuidar de seus filhos pequenos ou de ido
sos. O dinamismo apareceu relacionado aos cargos 
de vendas e de administração financeira, enquanto 
a ambição foi uma exigência dos cargos de atendi
mento ao público e de ajudante de pesquisa. O que 
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se pode concluir é que apesar de o dinamismo e a 
ambição não poderem ser considerados propria
mente sinônimos, o dinamismo se opõe à atitude 
de passividade diante das vivências cotidianas do 
trabalho e sinaliza para uma atitude de pró-ativi
dade. Do mesmo modo, a ambição, por sua vez, 
possui até certo ponto sentido semelhante ao se 
referir ao fortalecimento de uma atitude pró-ativa 
de buscar galgar posições mais elevadas na cons
trução de uma carreira profissional. 

Registramos 66 exigências relativas às habi
lidades cognitivas. As mais significativas se encon
tram especificadas na Figura 5. Para pleitear cargos 
vinculados a vendas, atendimento ao público e 
administração, o candidato deve ter domínio de 
comunicação e fluência verbal. A oratória suge
re ser uma ferramenta de extrema relevância para 
esses cargos que dependem da negociação direta 
com seus clientes como de vendas e atendimento 
ao público, mas abrange também a atuação em 
alguns cargos do setor administrativo financeiro 
que lidam com o público externo. No caso espe
cífico de alguns cargos de administração finan
ceira e de secretariado emergiu a habilidade de 
redação, haja vista a vinculação dos primeiros 
não só com atividades de atendimento externo, 
mas também com aquelas de controle interno de 
processos. 

Além de todas as habilidades já discuti
das até o momento foram registradas 160 exi
gências adicionais para os candidatos, em 
especial para o comércio e os serviços domésti
cos (Figura 6) (x2 = 706,19 I gl = 144 I p = 0,00). 

A principal exigência adicional para a área 
de serviços domésticos foi a do trabalhador dormir 
no local de trabalho, pois muitas são destinadas ao 
cuidado com crianças e idosos. 

A área de comércio valoriza a boa aparên
cia e também a disponibilidade para trabalhar fora 
de Salvador. Essas mesmas exigências adicionais 
foram requisitadas nos anúncios de emprego ana
lisados na pesquisa realizada pela ESTG (2000). 
Infere-se que esta importância destinada à apa
rência física esteja relacionada com a preocupa
ção de causar uma "boa impressão" aos clientes, 
de quem o comércio é diretamente dependente. 
Já em relação ao requisito de trabalhar distante 
da cidade em que reside, presume-se que seja por 
causa do número crescente de representantes co
merciais que necessitam fazer a promoção dos seus 

produtos em outras localidades, visando ampliar 
sua área de abrangência, em consonância com a 
política de muitas empresas de não manter escri
tórios em todas as localidades onde atuam. 

Algumas áreas exigiram outros recursos ma
teriais como ilustra a Figura 7. 

Possuir carro, moto, celular, carta de clientes 
e residir próximo ao trabalho sinalizam a tendên
cia de o empregador diminuir os custos com su
porte material para a realização do trabalho e 
aumentar a responsabilidade individual pela sua 
inserção e manutenção no mercado de trabalho. É 
o caso do comércio, do setor de prestação de servi
ços e dos hotéis e restaurantes. Isso também pode 
ser evidenciado na exigência de que aqueles que 
pretendem prestar serviço possuam uma clientela 
capaz de sustentar o negócio. Esta seria uma ga
rantia prévia de retorno sem risco de investimento 
no trabalhador. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não se pode deixar de admitir que a análise 
das exigências e dos requisitos de emprego por 
meio de anúncios publicados em jornal seja insu
ficiente para dar conta de um processo de tama
nha complexidade, visto que, embora devamos 
reconhecer que ele seja um meio de comunicação 
de grande circulação e fácil acesso à população, 
este não constitui a principal fonte de recrutamen
to. Torna-se pertinente esclarecer também que a 
pesquisa que desenvolvemos não conseguirá res
ponder a todos os aspectos discutidos na literatu
ra sobre o assunto, que foram alvo de comentários 
na parte introdutória deste artigo, tais como o 
descompasso entre as exigências demandas em 
termos de requisitos e habilidades (superestimar 
as exigências) e o que está sendo requerido no co
tidiano das atividades laborais, o que exigiria a 
ampliação do escopo de análise e a possibilidade 
de ter acesso a informações não disponíveis em 
anúncios de jornal, referentes ao futuro ajustamen
to do trabalhador tomando como referência o ple
no atendimento dos requisitos demandados. 

É fácil constatar também que os anúncios de 
emprego são dispendiosos para as empresas, o que 
faz com que a grande maioria deles ofereça poucas 
informações sobre exigências e requisitos adicio
nais para o preenchimento da vaga (sexo, faixa sa
larial etc). Se avaliarmos de outro ponto de vista, 
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no entanto, podemos igualmente concluir que se 
o espaço de informação é pequeno, o anúncio passa 
a conter aquelas exigências de caráter eliminató
rio. E ao pensar desta forma, algumas conclusões 
podem ser extraídas. 

É digno de nota assinalar a importância da 
atitude de dedicação ao trabalho, principalmente pela 
disponibilidade de viagem e extensão de carga ho
rária de trabalho, tanto nesta pesquisa como na rea
lizada pela ESTG, o que sugere que o emprego deva 
ser central para o trabalhador, deslocando para um 
segundo plano outras esferas da sua vida pessoal. 

Mesmo com um reduzido número de anún
cios mencionando habilidades (n=64 para habili
dades interpessoais, n=378 para atitudes e n=66 
para habilidades cognitivas), em relação ao total de 
anúncios analisados (n=5738), o que inegavelmen
te impõe limitações à nossa capacidade de explo
rar os dados com mais profundidade, constatamos 
que a área de comércio não só foi a que mais ofere
ceu empregos por meio de anúncios de jornal na 
cidade de Salvador, como a que mais requisitou 
domínio de habilidades. Estes dados correspondem 
aos encontrados pelo IBGE em dezembro de 2004, 
cuja pesquisa tem um escopo de abrangência bem 
maior do que a realizada por nós, visto que nosso 
objetivo foi o de apreender de modo mais específi
co o que acontece no contexto de anúncios de jor
nais, procurando estabelecer relações entre, de um 
lado, as áreas e cargos ofertados e, de outro, as ha
bilidades e exigências requeridas. Além disso, cabe 
ponderar que a área de comércio é uma das que 
mais utiliza os anúncios de jornal para recrutar can
didatos aos postos de trabalho disponíveis, o que 
justifica sua evidência na pesquisa aqui relatada. 

As poucas habilidades assinaladas nos 
anúncios colocam em destaque alguns aspectos 
gerais do perfil profissional demandado na atua
lidade. Em se tratando de atitudes e comporta
mentos a atenção foi dada à ambição, ao 
dinamismo e à disponibilidade de dedicação ao 
trabalho (valorização do trabalho em relação a 
outras esferas da vida pessoal). No caso das ha
bilidades cognitivas o destaque ficou para a co
municação, fluência verbal e a capacidade de 
redação. Por último, no que diz respeito à habili
dade relaciona! emergiram o interesse pela lide
rança, coordenação de equipes e relacionamento 
com o público. A pesquisa sobre gestão técnico
comercial baseada em anúncios de emprego rea
lizada pela ESTG, em Portugal, vem a corroborar 
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a crescente valorização de aspectos como ambi
ção, o dinamismo e a comunicação. Atitudes e 
valores no trabalho estão sendo mais exigidos do 
que habilidades cognitivas e interpessoais. A ques
tão é saber por quê. O que justificaria isto para 
anúncios de emprego de jornal? Será que isto si
nalizaria os elementos componentes de um perfil 
profissional, ou apenas uma limitação do meio de 
veiculação da vaga, o que obrigaria a privilegiar 
um aspecto em detrimento de outros igualmente 
importantes? Mais do que isto, a defesa é a do 
ponto de vista de que seria difícil demarcar um 
perfil profissional geral e homogêneo demanda
do pelo mercado sem levar em conta a área de 
atuação e o cargo a ser preenchido. Ratificamos 
isto ao afirmar que, apesar de em anúncios de jor
nal ficar evidenciado que as atitudes e comporta
mentos parecem estar no centro dessa demanda, 
isto deveria ser considerado à luz da área de atu
ação e do escopo do exercício funcional prescrito 
pelo cargo. Há sinais de que a área comercial su
gere ser a que mais diversifica exigências em ter
mos de habilidades requeridas do trabalhador. 

Uma das razões da inclusão de exigências de 
disponibilidade de tempo para se dedicar ao traba
lho pode ter sido para facilitar o processo de auto
seleção, visto que um candidato casado, com filhos 
pequenos e que valorize o convívio familiar pensa
ria duas vezes antes de concorrer a um emprego 
que de imediato deixa evidente a necessidade de 
constantes viagens ou mudança de moradia. 

Para visualizar de modo mais claro e sucin
to os resultados que obtivemos, elaboramos os 
Quadros 1 e 2, apresentados a seguir, e já comen
tados anteriormente. 

Todas as considerações feitas aqui tem um 
escopo bastante limitado de generalização, parti
cularmente em virtude da análise dos dados ter 
se restringido a um jornal local em suas edições 
dominicais. E mesmo que não se possa despre
zar a consistência de nossos dados com os do 
IBGE, da Fecomércio de São Paulo e da Escola de 
Tecnologia e Gestão de Portugal, ainda há muito 
a ser explorado das inter-relações entre habilida
des requeridas no mercado, inferidas a partir de 
um perfil profissional idealizado, e a efetiva capa
cidade de vir a atender as novas exigências do tra
balhador. Uma conclusão possível pode ser a de 
que avançamos um pouco mais na compreensão 
de uma faceta da realidade local de uma capital 
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do nordeste no que tange aos requisitos e habili
dades requeridos do trabalhador, mas não nos foi 
possível dar o salto qualitativo na investigação das 
concretas inter-relações entre os requisitos e o ajus
tamento no trabalho. Abre-se aí para um campo 
ainda mais vasto a ser explorado. 
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Gráfico 1: Distribuição da População Ativa, População Economicamente Ativa e 
População Ocupada em 2002, 2003 e 2004 

Tabela 1- Áreas mais freqüentes nos anúncios de empregos 

ARE AS Freqüência Porcentagem 

Comércio 1596 27,8 
Prestação de Serviços 890 15,5 
Saúde 705 12,3 
Administrativo 496 8,6 
Indústria 427 7,4 
Educação 299 5,2 
Hotéis/ Restaurantes 266 4,6 
Outros 1059 18,6 
Total 5738 100 

Tabela 2- Cargos mais freqüentes nos anúncios de empregos 

CARGOS Freqüência Porcentagem 
Vendas 820 14,3 
Medicina 427 7,4 
Manicura/ Pedicuro 347 6,0 
Cabeleireiro/ Barbeiro 303 5,3 
Administrativo/ Secretária 303 5,3 
Supervisor/ Gerente Vendas 166 2,9 
Telemarketing 140 2,4 
Costureira/ Indústria 139 2,4 
Atendimento ao Público 138 2,4 
Contabilidade 137 2,4 
Cirurgião dentista 134 2,3 
Serviços Gerais Domésticos 121 2,1 
Eletrônica 117 2,0 
Cozinheiro/ Restaurante 111 1,9 
Outros 2335 40,9 
Total 5738 100 
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Disponibilidade 
de tempo/ 

viagem/ extra 

/ / "' "' Doméstico Saúde 
45 (45) 116(115) 

/ "' Comércio Educação 
132 (52) 15 (13) 

I Dinamismo 

Comércio 
132 (48) 

Figura 1 -ÁREAS versus ATITUDES E COMPORTAMENTOS 

Ambição 

Comércio 
132 (22) 

Obs: O Primeiro número significa o total de referências à categoria de atitudes e comportamentos, e o número entre parênteses representa 
o total de referências específicas à habilidade descrita no retângulo de cor cinza Exemplo: Do total de 45 menções a atitudes e 

comportamentosrequeridosdotrabalhadornaáreadeServiçosDomésticos,todasas45referênciasforamatinentesádisponibilidadede 
tempo para viagem ou hora extra Na área de saúde, das 116 referências explícitas no anúncio a atitudes e comportamentos, 

115 mencionaram a demanda por disponibilidade para viajar ou fazer hora extra 

nn HAB. 
U U COGNITIVAS Comunicação 

Fluência verbal 
Redação 

~D HAB. 
INTERPESSOAIS ..._________, 

/ '\. 

Comércio Adm. 
41 (36) Financeiro 

13 (07) 

Figura 2 -ÁREAS versus HABILIDADES COGNITIVAS 

Liderança 
Coordenação equipes 

/ "' Superv/ Gerente Atendim. 
de vendas ao público 

12(12) 09(09) 

Adm. 
Financeiro 
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c/ público 

I 
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07(07) 

Figura 3 -ÁREAS versus HABILIDADES INTERPESSOAIS 
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viagem/ extra 
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.. _________ --------- ---------
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79(36) 
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Secretária 

18 ( 11) 
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27 (27) 
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79 (34) 

Adm./ 
Secretária 
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Figura 4 - CARAGOS versus ATITUDES e COMPORTAMENTOS 
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Financeiro 
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Figura 5 - CARGOS versus HABILIDADES COGNITIVAS 

~~~ EXIGÊNCIAS Dormir no Boa Trabalhar 
ADICIONAIS trabalho aparência fora deSSA 

I I I 
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Figura 6 - ÁREA versus EXIGÊNCIAS ADICIONAIS 
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Figura 7 - ÁREA versus TIPO DE RECURSO 

Prest. Serv. 
76( li) 

Comércio 
156(67) 

Comércio 
156(39) 

Comércio 
156(21) 

Prest. Serv. 
76(38) 

r-- 1 

Moradia 
próxima 

/I 
""' Prest. Serv Comércio llot/ Rest 

76(11) 156(67) 37(35) 

Quadro I -Área versus atitudes, habilidades cognitivas, habilidades relacionais, exigências adicionais e 
tipos de recursos 

Are a Atitudes e Habilidades Habilidades Exigências Tipo de 
comportamentos Congitivas Relacionais Adicionais recursos -

Comércio . Disponibilidade de .Comunicação . . Boa aparência . carro 
tempo (valorização Fluência . moto 
tempo dedicado ao verbal . Trabalhar fora . celular 
trabalho) da cidade . moradia 
. Ambição próxima ao 
. Dinamismo trabalho 

-
Saúde . Disponibilidade de 

tempo (valorização 
tempo dedicado ao 
trabalho) 

-··-
Serviços . Disponibilidade de Dormir no 

Domésticos tempo (valorização trabalho 
tempo dedicado ao 
trabalho) 

Educação .Disponibilidade de 
tempo (valorização 
tempo dedicado ao 
trabalho) 

····-·· ·······-··· ---·----··-···--·- -·· ·········-····· 

[-~CC 
Administração . Comunicação 

Financeira . Fluência 
verbal 

___________ .. 

Prestação de . carro 
serviços . clientela 

. moradia 
próxima ao 
trabalho 

-· . - -- --·· ········--·-··········-------- ---- -----
Hotéis e . moradia 

Restaurantes próxima ao 
trabalho 
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Quadro 2 - Cargo versus atitudes, habilidades cognitivas e habilidades relacionais 

Cargo I Atitudes e Habilidades Habilidades 
comportamentos Congitivas Relacionais 

Supervisão e gerente de .liderança 
vendas 

Atendimento ao público Ambição . liderança Comunicação 
Fluência Verbal 

Vendedores . Disponibilidade de tempo Relações com os Comunicação 
(valorização tempo dedicado ao clientes Fluência Verbal 
trabalho) 
. Dinamismo 

Médicos l.o;,poo;b;J;dode de tempo 

I I 

(valod,ção tempo dedooado ao 
trabalho) 

Enfermeiros l .o;,poo;b;Hdode de tempo I l (valonzação tempo ded1cado ao 
trabalho) 

Odontólogos .Disponibilidade de tempo 

I I 
(valorização tempo dedicado ao 
trabalho) 

Administrativo/ .Disponibilidade de tempo 

I I 

Secretariado (valorização tempo dedicado ao 
trabalho) 
. ambição 

Serviços Domésticos Disponibilidade de tempo 
(valorização tempo dedicado ao 
trabalho) 

I Ambição I 
--

Ajudante de pesquisa 

Administrativo-

I li I Comunicação verbal 
financeiros Fluência verbal 
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