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RESUMO

O cenário de pandemia causada pela Covid-19 amplificou a crise
econômica que já colocava em alerta o sistema econômico global. Se a
economia do Brasil ainda não havia se recuperado da recessão dos anos
2015 a 2017 – apenas pequenos sinais de retomada foram vistos em 2018
e 2019 - a nova crise tornou a perspectiva nacional ainda mais grave.
Recentes estudos sobre empregabilidade sinalizam que os principais
efeitos da nova crise econômica serão sentidos pelo mercado de trabalho
a médio e longo prazo, ainda que o mesmo já estivesse em processo de
deterioração desde 2015. Nesse sentido, o escopo deste trabalho
consistiu-se na verificação e análise dos novos caminhos enfrentados
pelos profissionais na busca pelo desenvolvimento pessoal e suas
implicações no mercado de trabalho. Para alcançar esse objetivo, foram
selecionadas, através de pesquisa com atores sociais da rede Linkedin,
informações sistemáticas diretamente relacionadas ao processo de
empregabilidade e trabalhabilidade. Participaram da pesquisa 68 pessoas,
sendo que destas 34 encontram-se desempregadas e 43 informaram ter
dificuldades de eliminar a procrastinação, priorizando apenas os ganhos
para a sobrevivência. As pesquisas despontaram a ácie que os
profissionais detêm do mercado antes e depois da pandemia, bem como o
impacto na tomada de decisão para superação das problemáticas
advindas, sendo os obstáculos encontrados pelos profissionais na busca
pela qualificação e o desenvolvimento pessoal envoltas das fragilidades
que a pandemia evidenciou no cenário mercadológico: as exigências cada
vez maiores das empresas quanto à seleção; as dificuldades financeiras
das pessoas para a realização de cursos; e a busca incessante pelo
aprimoramento para se destacar. Ao final do estudo, foi evidenciado como
principal pilar o novo viés para o desenvolvimento pessoal e profissional o
aprendizado, uma vez que o mercado demanda por mais conhecimento -
e, consequentemente, maior produtividade, -  sendo o investimento nas
competências fundamentais para a construção das oportunidades e
alcance dos objetivos.
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