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A Ocupabilidade ou Empregabilidade 
 

• Ação sem Visão é um simples passatempo. 
• Visão sem Ação é apenas um sonho.  
• Visão com Ação é o que pode transformar o mundo. 

 
Agarrado a um conceito ultrapassado de trabalho o "profissional-dinossauro" encontra espaço em 
empresas também ultrapassadas. Só que fatalmente, mais cedo ou mais tarde, irá confrontar-se 
com a modernização e terá um choque do futuro. O motivo é simples, hoje em dia, todas as 
organizações, da pequena empresa às grandes corporações, operam dentro de uma situação 
instável do ponto de vista tecnológico, mercadológico e econômico.  A adaptação tem de ser feita 
a qualquer custo. Ou se moderniza e acompanha o mundo ou fica-se para trás. 
 
A Ocupabilidade é a capacidade de continuar prestando serviços que satisfaçam os nossos 
clientes, ou seja, a capacidade de gerar trabalho, de trabalhar, de ganhar dinheiro e de manter-se 
empregável. 
As bases da Ocupabilidade, ou os pilares de sustentação da empregabilidade são: 
 
 

 
 
1- Vocação 
2- Capacitação profissional – Know-how 
3- Idoneidade – Ética profissional 
4- Saúde física e mental 
5- Alternativas paralelas - Empreender 
6- Relacionamento pessoal - Networking 
7- Inteligência e Vontade 
8- Fé 
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1- Vocação 
 

 
 
A motivação e o prazer no trabalho decorrem de você estar na profissão certa, isto é, de fazer o 
que você gosta. Se você não faz o que gosta você não terá motivação e nem sentirá prazer, terá 
uma sensação de que estará sempre faltando algo.  
Existem muitas pessoas que depois de algum tempo de conversa confessa que, se pudesse, 
mudaria os rumos de sua carreira, porque não gosta muito do que faz. Continuam a seguir seu 
caminho, acomodam-se, tem receio de arriscar e recomeçar, porque o recomeço exige muito 
sacrifício e espírito de luta.  
Você deve conhecer também muitas pessoas que gostam do que fazem, dignas de sua admiração 
e que dentro de sua humildade irradiam motivação e prazer. Fazendo-o repensar os seus valores 
e provocando até uma ponta de inveja (porque ela consegue e eu não consigo).   
Portanto procure logo reorientar sua carreira em direção ao que você gosta, sua vocação. Reaja 
logo e não deixe que o tempo complique mais ainda esta situação. 
A realização pessoal e profissional passa pela vocação, se você faz o que gosta, na vida pessoal 
e profissional fica mais fácil alcançar a satisfação e o sucesso. 
 
 
2- Capacitação profissional 
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O Know-How, educação escolar e a prática especializada, conhecimentos adquiridos através da 
educação formal nas escolas e os conhecimentos adquiridos com a experiência ao longo da vida, 
constituem a capacitação profissional. 
Cuide de seu aprimoramento profissional, da sua carreira. Não deixe por conta da sua empresa ou 
de terceiros, dirija você mesmo.  
Aprenda a fazer com quem sabe, aproveite o treinamento direto na realização do seu trabalho, o 
que o americano chama de training on the job. Faça cursos de formação, de treinamento, de 
especialização e de aperfeiçoamento. Não se esqueça de que aprendemos até com a convivência 
com os outros alunos.   
 
Manter-se atualizado com novas teorias e novas tecnologias, participando dos projetos existentes 
na sua empresa, fará com que você continue empregável. Da mesma forma na sua vida pessoal 
acompanhe o que está acontecendo no mundo, não fique por fora.  
Procure acompanhar o trem da história, não o deixe passar por você. Acompanhe tudo de bom 
que está acontecendo, saia do ciclo da resistência para o ciclo do crescimento, seja atuante. 
Atualmente o mercado de trabalho considera um diferencial muito importante o conhecimento e 
atualização do candidato com relação à Informática, Qualidade Total e Idiomas Estrangeiros 
(Inglês e Castelhano). 
 
 
3- Idoneidade – Ética profissional 
 

 
 
A honestidade é uma virtude muito importante para o ser humano. Uma marca que acompanha o 
indivíduo ao longo da vida. Além da sua consciência, existe a sua imagem que deve ser 
preservada.  
Não se trata só da paz interior a ser considerada, existe também as suas relações com os outros 
seres humanos. Só se consegue enganar uma pessoa uma ou duas vezes, depois você cairá em 
descrédito e ficará manchado. 
Não prometa o que não pode cumprir. Faça aquilo que é capaz e não engane a ninguém. 
"Uma mentira não pode durar eternamente" 
Você não recomendaria a um conhecido seu uma pessoa desonesta. Você não contrataria uma 
pessoa desonesta. 
Nós vivemos em um país que exalta a lei do Gerson, a lei de levar vantagem em tudo, mas a 
idoneidade é uma qualidade muito apreciada no mercado de trabalho. 
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4- Saúde Física e Mental 
 

 
 
Permanecer em bom estado físico e mental, isto é, estar em gozo de saúde física e mental para 
poder encarar de frente a concorrência desleal na guerra pelo poder no trabalho e na vida. 
Você deve cuidar de sua forma física, cuidar do seu corpo, fazer exercícios e controlar o peso, 
fazendo isto você terá mais disposição para trabalhar e aproveitar melhor a vida. 
Da mesma forma que você cuida do seu corpo deverá cuidar de sua mente, porque uma coisa 
estará ligada à outra, corpo são e mente sã. Tenha uma cabeça boa, existem maneiras de 
exercitá-la e utilizá-la adequadamente como por exemplo boas leituras. 
Quem não tem saúde, não tem as coisas organizadas na cabeça e portanto não pode ter uma 
vida organizada. 
 
Dicas para uma vida saudável: 
 
a) Fumo 
Você deve abolir o fumo. O cigarro ou assemelhados (cachimbo, charuto) pode determinar uma 
menor expectativa de vida, além de comprometer seriamente sua qualidade de vida. 
 
b) Hidratação 
Você deve ingerir muito líquido durante o dia (dois litros por dia). Dê preferência à água e suco de 
frutas. Evite refrigerantes e bebidas alcoólicas. 
 
c) Proteção contra doenças 
Evite aglomerações especialmente nos dias frios, assim você estará evitando se contagiar com o 
vírus responsável por surtos de gripes e resfriados. 
 
d) Uso correto de medicamentos 
De acordo com orientação médica, o uso de expectorantes (mucolíticos) vai melhorar sua função 
respiratória, desobstruir seus brônquios e proteger seus pulmões das doenças respiratórias. 
 
e) Controle do peso 
Você deve se alimentar adequadamente para manter seu peso sob controle. Deve fazer pequenas 
refeições, várias vezes ao dia, evitando refeições pesadas. Dê preferência a legumes, verduras 
frescas e carnes brancas. Diminua ou evite massas (macarrão, pão, arroz e batata), doces e 
frituras. Evite também exercícios físicos após as refeições. 
f) Manutenção da capacidade física 
Os exercícios respiratórios são fundamentais para que você tenha uma melhor qualidade de vida. 
Uma boa caminhada todos os dias vai proporcionar uma melhoria funcional do seu aparelho 
respiratório. Para planejar melhor seus exercícios procure a orientação do seu médico.  
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5- Alternativas Paralelas – Empreender 
 

 
 
Uma alternativa paralela é necessária ser desenvolvida para evitar que você fique desocupado 
quando perder seu emprego, criando uma fonte alternativa de recursos financeiros que 
temporariamente substituirá a sua fonte principal , o seu salário. 
Tenha outra atividade ou serviço paralelo ao seu emprego, como dar aulas, um pequeno negócio 
ou vender algum produto, que o ajudará a formar uma reserva financeira para os momentos que 
você ficar desempregado ou para mantê-lo ocupado nesse período. 
De um certo modo isto lhe trará um pouco de tranqüilidade e quem sabe possa ser um começo 
para um novo negócio que você poderá desenvolver quando tiver mais tempo disponível. 
Tempo e dinheiro nunca andam juntos. Quando você tem dinheiro não tem tempo, quando você 
tem tempo não tem dinheiro. Portanto se você está sem o seu emprego e com tempo disponível, 
poderá dedicar-se com mais afinco nessa sua atividade paralela e quem sabe sair-se muito bem. 
 
 
6- Relacionamento Pessoal – Networking 
 

 
 
Uma rede de contatos do seu relacionamento pessoal, é um canal muito importante para abrir os 
caminhos para você. Toda pessoa bem relacionada tem facilidades em executar seu trabalho, 
uma mão lava a outra. 
Você deve conhecer muitas pessoas que são muito boas no que fazem, são muito bem 
relacionadas e parecem que entendem de tudo, os contatos que ela tem facilitam tudo. 
Nunca perca a oportunidade de conhecer uma pessoa, de trocar cartão de visita com ela e incluí-
la no seu roll de relacionamentos.  
Aproveite todos os relacionamentos que você tem para explorá-los ao máximo, as pessoas que 
você conhece poderão ajudá-lo e muito nas indicações para um novo emprego. Você poderá 
também retribuir a altura sempre que possível.  
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7- Inteligência e Vontade 
 

 
 
O ser humano é o único animal que difere dos outros animais em duas características muito 
importantes: Inteligência e Vontade. Estas duas qualidades já nascem com o ser humano, mas 
precisam ser desenvolvidas ou aprimoradas. Nós conseguimos usar uma parcela muito pequena 
de nossa capacidade de inteligência, algo abaixo de 10%. Em termos de vontade nem se fala, a 
cada dia o homem se supera e demonstra o potencial imenso de vontade que possui. Se 
exercitarmos nossa inteligência e vontade, despertaremos este gigante que existe dentro de nós e 
seremos capazes de superar qualquer obstáculo. 
Com o desenvolvimento da inteligência e da vontade facilitarão o seu dia a dia, sua objetividade e 
lucidez serão mais eficazes. 
Todos nós nascemos em igualdade de condições, isto é, ninguém nasce burro, todo mundo nasce 
com a inteligência, só precisamos desenvolvê-la. Ela pode ser exercitada e desenvolvida com 
estudo e treinamento. 
A vontade precisa ser despertada dentro de nós, como sabemos ela é comumente chamada de 
força de vontade.  
Conhecemos muita gente que é muito mais inteligente que nós e que está numa draga 
desgraçada, e também conhecemos muita gente não tão inteligente como nós e que alcançaram 
um grande sucesso na vida. O que elas tem a mais que nós é simplesmente mais força de 
vontade.  
 
 
8- Fé 
 

 
 
Para completar todas as bases necessárias para a Ocupabilidade faltou somente a Fé, o acreditar 
e contar com uma força divina, que é Deus, capaz de resolver tudo. 
Acreditar nas coisas do mundo é superstição e acreditar em Deus é ter fé. 
De nada adianta também só acreditar e ficar esperando que as coisas aconteçam, temos que 
fazer a nossa parte com capricho para sermos compensados. 
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As nossas "virtudes" são uma demonstração do Espírito Santo que existe dentro de nós. 
Precisamos desenvolver essas qualidades (virtudes), como filhos de Deus que somos, para 
podermos competir com vantagens neste mundo.  
 
Procure manter estas bases em boas condições, porque elas constituem a sustentação da sua 
Ocupabilidade, se uma estiver apresentando pontos fracos reforce-a, dispense muita atenção a 
todas elas, evitando que comprometam a sustentação. Considere-as como colunas de 
sustentação, cuidando adequadamente de sua manutenção, evitando dessa forma o 
desmoronamento da sua Ocupabilidade. 
 
Podemos raciocinar, que de certa forma, todos os empregos do mercado de mão-de-obra de hoje 
são temporários, pelas seguintes razões: trata-se de um artefato social muito significativo do 
cenário econômico que está em decadência e os contratos de trabalho que estão tomando seu 
lugar também são provisórios e mutantes. 
 
Portanto siga um caminho considerando três características importantes para a sua 
Ocupabilidade: Estabilidade, Mentalidade voltada para Qualidade e Adaptabilidade. 
 
Sua Estabilidade reside na sua pessoa e não na posição que você ocupa, resultando da 
perspectiva atraente de suas qualidades e atitudes, preencherem as necessidades do 
empregador. 
 
Para de pensar como empregado e tenha uma Mentalidade voltada para a Qualidade, passe a 
pensar como um fornecedor externo que foi contratado para prestar um serviço. 
 
Desenvolva sua Adaptabilidade, não poupe esforços e use sua capacidade de integrar-se ao novo 
ambiente competitivo e turbulento de trabalho. 
 
 
 


