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Metade
dos sem
emprego
é jovem
Número de desempregados de
15 a 24 anos duplicou em 10 anos
Marcelo Rehder

Umem cada doisbrasileiros desempregados tem de 15 a 24
anos. Pressionado pelo baixo
crescimento econômico, o número de jovens desocupados
mais que dobrou em dez anos,
saltando de 2,1 milhões para 4,4
milhões de pessoas. No mesmo
período, a participação desse
segmentono totaldedesempregados passou de de 47,6% para
49,6%, indicando que a escassez de novos postos de trabalho
afetou muito mais os jovens do
que as demais faixas etárias.
Osnúmerossão deumlevantamento feito pelo economista
Márcio Pochmann, do Centro
de Estudos de Economia Sindical e do Trabalho, da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), com base em dados
daPesquisaNacionalporAmostragem de Domicílios (PNAD),
do Instituto Brasileiro de GeografiaeEstatística(IBGE),referentes a 1995 e 2005.

2,2 milhões de
pessoas entram
por ano no mercado
de trabalho
Dos 8,9 milhões de desempregados que existiam em 2005
(últimodadodisponível),4,5 milhõestinham menos de 15anos e
mais de 24 anos. Em 1995, eram
2,4 milhões em um total de 4,5
milhões de pessoas sem emprego no País.
De 1995 para 2005, a taxa de
desemprego dos jovens aumentoude11,4%para19,4%daPopulação Economicamente Ativa
(PEA)–umsaltode 70,2%.A população jovem somava 35,1 milhões em 2005.
Para as demais faixas etárias, a desocupação cresceu
44,3%, passando de 4,3% para
6,2%. No geral, a taxa de desemprego nacional aumentou
52,4% – de 6,1% para 9,3% da
PEA.
“Asituaçãodojovemno mercado de trabalho se agravou
nos últimos anos, apesar dos esforços do governo para melhorar as condições de ingresso no
primeiro emprego”, diz Pochmann.
O problema, segundo ele, é o
baixocrescimentodoPaís,insu-
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ficiente para a abertura de
vagaspara todosque entram
no mercado de trabalho. Entre 1995 e 2005, o Produto Interno Bruto (PIB, a soma de
todas as riquezas produzidas no País) teve crescimento médio de 2,6% ao ano.
Nesse período, houve ingresso de 2,2 milhões de pessoas, em média, por ano no
mercado de trabalho a cada
ano. Desse total, 414 mil tinham entre 15 e 24 anos de
idade.
“Normalmente, o jovem
já enfrenta dificuldade para
encontrar uma ocupação”,
afirma o economista da Unicamp. “Numa situação em
que não há emprego para todos, há um estrangulamento
na entrada do jovem no mercado de trabalho.”
Pochmann ressalta que
até mesmo vagas que tradicionalmente são ocupadas
por jovens passam a ser disputadasporprofissionais experientes que se encontram
desempregados.“Existe
uma legião de desempregados dispostos a aceitar qualquer condição para ter uma
nova ocupação.”
Apenas 10,4% das vagas
criadas entre 1995 e 2005 foram ocupadas por jovens.
Nesse período, foram abertos 17,5 milhões de postos de
trabalho em todo o País. Desse total, 1,8 milhão foram para pessoas de 15 a 24 anos de
idade. Nesse mesmo período, 4,1 milhões de jovens passaram a disputar uma vaga
no mercado de trabalho.
“Acada100jovensqueentraramnessemercadonoperíodo de referência, somente
45 encontraram algum tipo
de ocupação, enquanto 55 ficaram desempregados.”
O levantamento mostra
queataxade desempregoentre os jovens subiu mais para
as mulheres do que para os
homensnoperíodo pesquisado. A alta foi de 77,3% para o
sexo feminino e de 57,7%, para o masculino.
A pesquisa revelou também que houve aumento de
14,4% na taxa de jovens que
estudam. Em 1995, apenas
40,9% dos jovens ocupados
ou desempregados estudavam. Em 2005, essa taxa subiu para 65,3%. ●

PIB de 2006 sai hoje. Mercado espera expansão de 2,7%

POUCAS VAGAS

Desocupação juvenil

Expansão

Trabalho escasso

Porta de entrada

O desemprego cresce muito mais
para os jovens do que para as
demais faixas etárias

Evolução da taxa de desemprego
entre 1995 e 2005
EM PORCENTAGEM DA PEA*

EM PORCENTAGEM

EM PORCENTAGEM

Variação da taxa de desocupação
entre 1995 e 2005

De 15 a 24 anos

15 a 24 anos

Variação do total de ocupados e
desempregados entre 1995 e 2005

SETORES

106,9

DESEMPREGADOS

11,4

EM 1995

11,1

JOVENS

OCUPADOS

70,2%

Menos de 18 e mais de 24 anos

19,4

EM 2005

44,2%

EM 1995

4,3

EM 2005

6,2

*População Economicamente Ativa

VARIAÇÃO

Comércio
Serviço
Indústria
Administração pública
Agropecuária
Total

59,2
32,7
15,5
-0,1
-14,4
28,3

Participação do jovem
Em dez anos a fatia dos jovens
entre os ocupados diminuiu

29,4

EM PORCENTAGEM

OCUPADOS

RESTANTE DA
POPULAÇÃO

Se previsão se confirmar, desempenho no governo Lula terá sido igual ao do 1.º mandato de Fernando Henrique

90,5

DESEMPREGADOS

Menos de 15 e mais de 24 anos

Emprego juvenil por setor
entre 1995 e 2005

TOTAL DE
OCUPADOS

TOTAL DE
DESEMPREGADOS

25,1

98,3

População
Força de trabalho
Ocupados
Desempregados

FONTE: IBGE. ELABORAÇÃO: MÁRCIO POCHMANN

1995

2005

18,9
25,2
23,8
47,6

19,0
23,8
21,2
49,6
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Nilson Brandão Junior
RIO

Projeções de consultorias e instituições de mercado indicam
crescimentode2,7%paraoProduto Interno Bruto (PIB) em
2006. O dado oficial será divulgado hoje pelo IBGE. Caso confirmada a estimativa, o desempenhomédiodaeconomianogoverno Lula será idêntico ao do
primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso (2,6% ao
ano) e abaixo da média de 3,3%
do período de 1980, início da década perdida, até 2002.
A comparação foi feita pelo
economista Sérgio Valle, da
MB Associados. Entre 1902 e
1980, o crescimento médio do
País foi de 5,5%. “A questão fis-

cal não foi resolvida. Por isso,
não se consegue ter um crescimento maior”, disse ele. Na
comparação mundial, o País fica atrás de países emergentes
(6,5%) e latinos (5%), diz o coordenadordo Grupode Conjuntura do Instituto de Economia
(IE) da UFRJ, Antonio Licha.
“Crescer menos da metade
do que crescem os emergentes
significa graves problemas. O
País está perdendo a oportunidade de crescer mais, num contexto internacional favorável.
Vaisermuitofrustrante”,dizLicha, lembrando que China, Índia e Argentina crescem a taxas ainda maiores. Em 2005, o
PIB brasileiro havia crescido
2,3%, depois do avanço de 4,9%
em 2004 e de 0,5% em 2003.

Número tem prazo de validade
Os resultados do PIB que o IBGE divulga hoje terão prazo de
validade: 30 dias. Isso porque no
dia 28 será apresentado um novo
PIB para o País, relativo ao ano
passado, com base em mudanças
metodológicas. O novo resultado
será considerado o oficial e não
estão descartadas mudanças em
resultados nos anos anteriores.
Na prática, o cálculo do PIB,
que tinha como referência o último censo econômico de 1985,
passará a agregar pesquisas mais
recentes do IBGE. Dados de declaração do IR das empresas serão
usados de forma complementar.

A Pesquisa de Orçamento Familiar mais recente, de 2002, vai
servir de referência para o consumo familiar, no lugar da anterior,
que não incluía telefonia celular.
Na parte da administração pública, outros fatores vão ser levados em conta, e o IBGE vai estimar os gastos da administração
pública. Até então, eram ponderados apenas o crescimento da população, as matrículas escolares
nos ensinos básico e médio e os
números de internações no Sistema Único de Saúde (SUS) para
medir a produção da administração pública. ●

●● ●

Pesquisa da Agência Estado mostra que 9 das 11 projeções de bancos para a expansão
do PIB em 2006 ficaram entre
2,6% e 2,8%, numa média de
2,69%. Apenas duas previsões
foram de extremos: uma de
2,5% e outra, de 3,3%.
De forma geral, os investimentos e o consumo das famílias puxaram o crescimento do
PIB. As projeções de aumento
do investimento, que recebe a
rubrica de Formação Bruta de
Capital Fixo (FBCF) no PIB, estão perto dos 6% ou pouco acima disso, motivadas pela construção civil e pelo aumento da
importação de máquinas para a
renovaçãoe aumento da produtividade do parque fabril.
Espera-se que o peso dos in-

vestimentos no PIB possa ter
crescido dos 19,9% em 2005 para 20,5% ano passado. Esse dado será conhecido, contudo, no
dia 28 de março. Hoje, o instituto apresentará apenas as variações porcentuais do PIB e seus
componentes.
Jáoconsumodasfamíliasdeve ter crescido na casa dos 3%,
segundo consultorias. Apesar
da menor variação, esse consumo deverá contribuir mais para o resultado, já que os gastos
das famílias equivale a cerca de
55% do PIB. O crescimento da
massa de rendimentos e o
maior acesso aocrédito ampliaram os gastos familiares. O economista da LCA, Bráulio Borges,estima queessecrescimento pode chegar a 3,8%. ●

Anuncio

Resultado medíocre
adia upgrade do País
Para S&P,tímida expansão do PIB
não favorece grau de investimento
Apesar das expectativas positivas decorrentes do aumento da reservas internacionais do Brasil, a diretora
de ratings soberanos da
Standard & Poor’s, Lisa
Schineller, observou que o
tímido crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) se
soma a muitos outros fatores que dificultam o País na
obtenção da classificação
de “ grau de investimento”.
“Um País que tem um
crescimento mais elevado
do PIB pode acelerar a redução de sua dívida”, disse
Schineller, em entrevista
para a Dow Jones Newswires. “Contudo, uma expansão mais tímida do PIB pode ser compensada por uma
política monetária e fiscal
correta.”
Lisa acrescentou que a
melhora na classificação de
risco do Brasil depende de
atitudes do governo, como a
independência operacional
do Banco Central (BC) para
controlar a inflação de forma livre, sinais positivos sobre as contas fiscais e controle das despesas do governo”.
O PIB do Brasil, maior
economia da América Latina, cresceu 3,2% no terceiro
trimestre do ano passado e
muitos economistas acreditam que a expansão do ano
de 2006 foi ainda menor. O
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
divulga hoje o PIB do quarto
trimestre e do ano de 2006.
PASSOS

O contínuo crescimento das
reservas internacionais do
Brasil provavelmente terão
um efeito positivo na perspectiva sobre os ratings soberanos do País, afirmou Lisa. “A expansão das reser-

vas internacionais brasileiras
contribui para a perspectiva
de crédito dos ratings do
País”, disse. “Contudo, é muito
difícil dizer se poderá acelerar
uma melhora porque (este) é
calculado considerando muitas variáveis.”
As reservas internacionais
do Brasil alcançaram o nível
recorde de US$ 99,7 bilhões no
dia 27, de acordo com dados do
Banco Central brasileiro. A
S&P classifica o Brasil como
grau especulativo “BB”, com
perspectiva positiva.
O Brasil é o único país do grupo de economias emergentes
chamado BRIC (que inclui Rússia, Índia e China) que ainda
não alcançou o status de grau

No final de 2005,
o saldo das
reservas era de
US$ 53,779 bilhões
de investimento. A classificação “BB” está duas escalas
abaixo do grau de investimento.
“A construção de reservas
tem um impacto positivo sobre as expectativas porque aumenta a credibilidade da nação aos olhos do investidor”,
disse Lisa Schineller.
O Brasil começou a aumentar consistentemente suas reservas depois que o Banco Central passou a realizar freqüentes leilões de compra de dólar
no mercado à vista, a partir de
outubro de 2005. No final desse ano, o saldo das reservas
era de US$ 53,779 bilhões
Desde então, o volume das
reservas vem crescendo num
ritmo impressionante. Até segunda-feira, o nível das reservas já estava em US$ 99,716
bilhões. ●

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 fev. 2007. Economia, p. B12.

À espera de uma chance, saída
é encarar o trabalho temporário

PREÇOS

IPCA-15 recua para 0,46% e acumula 2,91% em 12 meses
Apesar do aumento das mensalidades escolares, taxa foi menor do que a de janeiro, quando chegou a 0,52%

Em eventos, recepcionista pode ganhar R$ 150 por dia

Jacqueline Farid

bióloga Sabrina
Muñoz, de 25
anos, já participou de duas importantes feiras
de negócios em São Paulo
desde julho do ano passado,
quando terminou a faculdade. Mas nenhum dos eventos era da área biológica.
Sabrina trabalhou como recepcionista nos estandes
das feiras. Foi uma alternativa de trabalho temporário,
enquanto busca emprego na
área de sua formação. “Mandei currículos para institutos, laboratórios e zoológicos, mas ainda esbarro na
falta de experiência.”
A oferta de dinheiro rápi-

A

do dos empregos temporários
atrai jovens como Sabrina. Em
feiras grandes, as recepcionistas podem receber até R$ 150
por dia de trabalho. “É uma
oportunidade de remuneração
que não dá para deixar passar”, afirma a bióloga. Mas,
mesmo com o retorno financeiro rápido, ela se sente frustrada. “Sou apaixonada pela natureza, estudei para trabalhar
com isso e não consigo.”
Na Semana Internacional
da Indústria Têxtil, que ocorre
nesta semana em São Paulo,
cerca de 2 mil pessoas foram
contratadas em caráter temporário. De acordo com os organizadores da feira, muitos desses
trabalhadores são jovens uni-

versitários ou com ensino superior completo. É o caso da psicóloga Camila dos Anjos, de 22
anos, que se formou há dois e
nunca atuou na área. “Durante
a faculdade precisei trabalhar
para pagar os estudos.” Camila sonha em trabalhar com psicologia organizacional, mas
acredita que não poderá abandonar tão cedo as feiras. “Sei
que não dá futuro, mas é o que
me sustenta.”
A falta de experiência também foi um problema para a
fonoaudióloga Thaís Padilha,
de 22 anos, encontrar uma colocação no mercado. “Meu curso
era integral e não pude fazer
estágio na área”, explica. Com
o diploma na mão desde o final

RIO

ALTERNATIVA – Para a fonoaudióloga Thaís, feiras são ‘bico’ até conseguir um emprego

do ano passado, mas sem emprego, ela viu nas feiras uma
possibilidade de renda. Participa de até duas por mês, onde
recebe R$ 600 por quatro dias

de trabalho. A rotina é desgastante: dez horas por dia de pé,
sorrindo e orientando os visitantes. Até o final do ano, garante, pretende abandonar o

ROBSON FERNANDJES/AE

dia-a-dia nos eventos. “É um
trabalho muito incerto.”
Marianna Aragão
SÃO PAULO

Apesar da forte pressão do reajuste das mensalidades escolares, a inflação medida pelo IPCA-15 recuou para 0,46% em fevereiro, ante 0,52% em janeiro,
segundo divulgou ontem o IBGE. O reajuste dos cursos formais contribuiu, sozinho, com
quase metade (0,20 ponto porcentual) da inflação do mês. Os
alimentos continuam pressionados pela chuva, que compromete a produção de hortaliças.
O IPCA-15 é uma espécie de
prévia do IPCA, índice que é referência para a meta de inflação do governo, de 4,5% para
2007. Os dois índices diferem
apenas no período de coleta. O
resultado de fevereiro veio dentro das previsões dos analistas

do mercado financeiro, que iam
de 0,41% a 0,55%. Em 12 meses,
o IPCA-15 acumula alta de
2,91%.
O grupo educação registrou
aumento de 3,48%, sob impacto
do reajuste de 4,26% nos cursos
formais. O IBGE capta o reajuste das mensalidades escolares
integralmente em fevereiro.
Nas mensalidades de cursos diversos, como os de idiomas e informática, por exemplo, a alta
atingiu 3,55%.
Já o grupo transportes, que
havia pressionado o índice de
janeiro, com 1,03% de variação,
por causa do reajuste de ônibus
urbanosemalgumasregiões,teve a taxa reduzida para 0,11%
em fevereiro.
Segundo o documento de divulgação do IBGE – os técnicos
do instituto não concedem en-

EVOLUÇÃO DO IPCA-15

Inflação argentina sob suspeita

EM PORCENTAGEM

0,52

0,52 0,46
0,37 0,35

0,37
0,29

0,27
0,16

0,19

0,05

0

-0,02
-0,15
FEV.

MAR. ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

2006
FONTE: IBGE

trevista sobre o IPCA-15 – houve queda significativa nos preços da gasolina (-1,53%). O ál-
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A inflação nos supermercados
argentinos em janeiro foi duas
vezes maior que a inflação do mesmo mês divulgada pelo governo, o
que reforça as suspeitas de manipulação dos números do Indec, o
IBGE argentino. Os aumentos nos
supermercados atingiram 2,14%,
a maior alta em 15 meses. O número coloca em xeque o polêmico
1,1% de aumento do Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Para
analistas, esse contraste aumenta
as dúvidas sobre a inflação oficial
de janeiro.

As estatísticas estão sob a lupa
dos analistas desde o final de janeiro, quando a diretora responsável pela compilação dos dados da
inflação foi demitida. Na ocasião,
os analistas esperavam inflação
entre 1,7% e 2%. Dias depois, o
número oficial apresentado foi de
1,1%. Agora, a atenção está voltada para os próximos índices. O de
desemprego de 2006 teria fechado entre 9% e 9,8%, segundo estimativas dos analistas. Mas o governo já adiantou que a cifra seria
de 8,7%. ● MARINA GUIMARÃES

6,79% de aumento em 2007. No
grupo Alimentaçãoe Bebidas, a
variação de 0,73% em fevereiro

foi muito próxima a de 0,74% de
janeiro. ● COLABORARAM FRANCIS-

●● ●
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cool, por outro lado, continuou
aumentando e ficou 3,14% mais
caro em fevereiro, acumulando

CO CARLOS DE ASSIS E FLÁVIO LEONEL

