
Diploma que vale o ensino médio 
Simone Iwasso 
 
Aumento de vagas e de cursos de graduação leva empresas a exigirem certificado para 
qualquer tipo de cargo 
 
Três anos após se formar em Publicidade e Propaganda, o mais perto que Regiane Alexandra 
Jacob chega da atuação na área é quando prepara mala direta e envia e-mails de divulgação 
dos eventos do clube onde trabalha como secretária, em Americana (a 125 km de São Paulo). 
 
Aos 34 anos, ela passou os últimos dois procurando emprego como publicitária. Cansada de 
ouvir não, desistiu da carreira. "Tenho paixão pela profissão, mas é um mercado muito difícil 
de entrar", conta. "De 20 amigos de classe, só um conseguiu ficar na área." Mesmo assim, 
quando questionada se está arrependida de ter feito a faculdade, a resposta é: "Não, o 
diploma me ajudou a conseguir o emprego e acho que ainda vai me ajudar mais." 
 
Pelos números oficiais e pesquisas de especialistas em educação e trabalho, ela está certa. Em 
um universo onde apenas 44% dos profissionais com ensino superior trabalham na área em 
que estudaram, segundo levantamento feito para o Estado pelo economista da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) Cláudio Dedecca, a mobilidade é essencial para buscar um 
posto. Mais ainda, é tendência do mercado de trabalho. 
 
Ao mesmo tempo, com o aumento no número de vagas em faculdades e universidades 
públicas e privadas - entre 1994 e 2004 houve um salto de 304% na oferta -, funções que até 
há poucos anos pediam apenas o ensino médio completo, agora colocam como exigência a 
graduação. 
 
Em outras palavras, diploma deixou de ser garantia de emprego na profissão escolhida e se 
transformou em item essencial para uma colocação no mercado - como acontecia com o 
ensino médio no passado. Na última semana, por exemplo, a empresa de recursos humanos e 
emprego Catho oferecia 209.273 anúncios de vagas - 52% delas tendo como exigência o nível 
superior completo. Dessas, 3.887 eram para vagas de operador de telemarketing ou atendente 
de call center. Havia também ofertas para atendente de restaurante, auxiliar de escritório, 
vendedor de celular, recepcionista para locadora e escola de idiomas, secretária, vendedora de 
loja de roupas e segurança para duas padarias. Os salários começavam em R$ 450. 
 
"O mercado hoje exige uma escolarização crescente e progressiva. Quem tem um diploma está 
em melhores condições do que quem completou apenas o ensino médio", diz Dedecca, 
especialista em economia do trabalho. "É tendência internacional e não um fato negativo. 
Qualquer melhora no nível educacional de uma população é bem-vinda, é um avanço." 
 
Ele considera um processo compreensível o fato de um terço dos cursos avaliados pelo 
Ministério da Educação (MEC) em 2007 ser considerado inadequado de acordo com os 
resultados do Exame Nacional do Desempenho do Estudante (Enade), divulgados no início do 
mês. "É natural que, num processo de expansão, haja falhas. Isso vai sendo aperfeiçoado. É 
impossível ter só cursos de excelência, ainda mais quando você está incluindo." 
 

 
Leia mais: 
 
Exigir graduação serve como filtro para empresas   
 
Especialistas dizem que essa tendência é caminho sem volta; recém-formados buscam outras 
oportunidades 
 
A exigência de diploma de ensino superior para funções não específicas, nas quais antes ele 
era dispensável, é um caminho sem volta, segundo especialistas. Para quem contrata, a lógica 
usada para exigir uma graduação é clara e financeira: uma pessoa que cursou uma faculdade 



escreve e lê melhor, consegue se expressar com mais facilidade e tem mais habilidades para 
fazer pesquisas ou procurar dados. Ou seja, poderá ser um funcionário mais preparado. 
 
"Exigir diploma é também um filtro para o profissional de recursos humanos. Hoje, se uma 
empresa abre uma vaga para auxiliar de escritório, vão chegar 5 mil currículos. Se ele pede 
diploma, chegam 500. É mais fácil e mais barato para escolher", diz Constantino Cavalheiro, 
diretor da Catho Educação Executiva. 
 
E isso é feito porque há mão-de-obra qualificada disponível no mercado. Em 2006, cerca de 
736 mil pessoas concluíram um curso superior no País, número bem maior do que os 245 mil 
concluintes em 1994. Entre as áreas com mais vagas disponíveis, e conseqüente número de 
formados, estão Administração, Direito, Engenharia, Comunicação Social, Pedagogia e Letras, 
segundo dados do Censo da Educação Superior de 2006, do Ministério da Educação. 
 
Como conseqüência, tem crescido o número de pessoas desocupadas, mas com ensino 
superior, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apesar de ainda ser muito mais baixo do que o 
número de pessoas desocupadas sem um curso de graduação. 
 
O cenário é mais complexo para os jovens, que, ainda inexperientes, disputam um lugar no 
mercado com profissionais mais experientes. Mesmo com a queda na taxa de desemprego e a 
retomada da atividade econômica dos últimos anos, 32% dos jovens entre 16 e 24 anos estão 
desempregados, de acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). 
 
Aos 24 anos, o bacharel em Direito Rodrigo Pereira Souza tem dúvidas se seguirá estudando 
para a prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). "Prestei duas vezes e não consegui 
passar ainda, estou desanimando", conta ele, que se formou numa faculdade na Grande São 
Paulo. Durante a maior parte do curso, trabalhou numa lan house, como atendente - deixou 
para estagiar na área apenas nos dois últimos anos da graduação. 
 
Agora, ainda sem a carteira da OAB, seus planos estão mais perto do comércio do que da área 
jurídica: juntou dinheiro para abrir uma lan house própria com um primo e seus esforços estão 
concentrados nisso. "Do jeito que as coisas estão acontecendo, não acho mais que vou 
trabalhar como advogado, mas uso o que aprendi na lan house e na faculdade agora que estou 
abrindo meu negócio", conta ele. "Entendo melhor os papéis, as exigências. De repente, esse é 
o caminho para mim." 
 
Já no caso de Tiago Inácio da Silveira, de 26 anos, formado em Direito no ano passado, a 
opção por deixar a advocacia de lado, ao menos temporariamente, está relacionada com o 
retorno financeiro. Para ele, que chegou a estagiar em escritórios na área, comprar um táxi e 
ter seus próprios horários é um investimento que está sendo mais compensador do que o 
trabalho em sua profissão. 
 
"Durante a faculdade, por um período conciliei as duas coisas. Fazia estágio de manhã, pegava 
o táxi à tarde e durante a noite ia para a faculdade", conta ele. "Só com o estágio não 
conseguia pagar o curso", diz. 
 
 
Atualmente, ele calcula que consegue ganhar o dobro do que ganharia trabalhando em um 
escritório - ele é casado e tem um filho de 5 anos para sustentar. "Mesmo assim estou 
estudando para tirar a carteira da OAB e penso também em prestar um concurso público para 
a área ambiental, que me atrai." 
 
No seu caso a mudança ocorreu por opção, e pode ser benéfica. É o que aconteceu também 
com Luciana Lopes, de 35 anos, outro exemplo dessas escolhas. Primeiro foi estudar para ser 
podóloga, seguindo o caminho do pai, que tinha uma clínica. Anos depois, já com seus clientes 
fixos e sua renda própria, decidiu estudar Psicologia, para realizar um sonho antigo. Depois de 



formada, a opção foi trabalhar para conciliar o exercício das duas profissões, enquanto ainda 
fazia especialização em psicodrama. 
 
"Com o tempo, eu e minha irmã, que também era podóloga, compramos a clínica e decidimos 
tocar o negócio", conta ela. "Agora, desde o dia 1º de agosto, decidi me dedicar somente ao 
consultório, como psicóloga", diz ela. Mas as opções não param por aí: "Estou estudando 
astrologia, para pensar uma terceira opção, paralela, no futuro." 
 

 
Leia mais: 
 
No interior, 1 vaga na faculdade para cada 7 moradores   
 
Em Adamantina, uma instituição tem 4 mil vagas; cidades se destacam por causa da rede 
particular 
 
Em Adamantina (a cerca de 600 km de SP), há dez escolas públicas de educação infantil, três 
municipais de ensino fundamental, um hospital, nove agências bancárias e 1 vaga em curso de 
ensino superior para cada 7 habitantes. Com uma economia que depende basicamente da 
atividade rural, apesar da presença de cinco indústrias, a cidade tem uma instituição de ensino 
superior de médio porte: as Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI). 
 
A faculdade, uma autarquia formada após a junção de duas instituições de ensino superior que 
existiam na cidade, oferece mais de 4 mil vagas. O município, porém, tem 33 mil moradores, 
segundo o IBGE. 
 
Com cursos diurnos e noturnos, as mensalidades da instituição variam entre R$ 500 e R$ 850 
além das bolsas integrais e parciais concedidas anualmente. A FAI recebe estudantes da 
própria cidade, além de servir aos municípios vizinhos, também pequenos. Com isso, segundo 
dados da própria instituição, 82% do estudantes são egressos de escola pública - índice alto 
comparado, por exemplo, com a Universidade de São Paulo (USP), que neste ano recebeu por 
meio do vestibular 26% de alunos que estudaram na rede municipal ou estadual. 
 
Além disso, 58% são oriundos de famílias que recebem entre dois e quatro salários mínimos 
(variando de R$ 830 a R$ 1.660). "Hoje em dia não é o aluno que procura a faculdade, mas a 
faculdade é que vai atrás do aluno", sintetiza Roldão Simioni, diretor da FAI. Ele afirma que os 
cursos são criados de acordo com a necessidade das cidades da região. 
 
"Enfermagem já foi nosso carro-chefe. Este ano abrimos gerontologia, porque há demanda 
para isso. Mas atualmente o curso mais disputado é o de Engenharia Ambiental", explica. Não 
é por acaso: Adamantina é vizinha de 20 usinas de álcool, em plena expansão e em busca de 
profissionais qualificados. 
 
O cenário não é tão incomum em algumas regiões do Estado de São Paulo, onde é alta a 
proporção de vagas em instituições de ensino superior por moradores. Algumas oferecem 
cursos que atendem a demanda econômica da região e outras estão localizadas em cidades 
para as quais a oferta de emprego é mais baixa, como os de Comunicação Social, o que acaba 
empurrando o recém-formado para outras atividades. 
 
Além de tradicionais pólos universitários, como Bauru, Campinas e Ribeirão Preto, onde estão 
instalados câmpus de universidades públicas, outras cidades do interior têm despontado como 
provedores de vagas em instituições particulares. Em Descalvado, por exemplo, há 1 vaga 
para cada 10 habitantes. Em Araçatuba, o índice está em 1 para 9,7. 
 



 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 ago. 2008, Vida&, p. A24, A26 e A27. 


