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Conforme os jovens transitam da adolescência para a vida adulta, novas prioridades surgem 
em suas vidas. Desta maneira, a preocupação em conseguir um bom estágio, um programa de 
trainees vantajoso ou um emprego interessante, soma-se às vontades típicas da faixa etária 
como ir à baladas, tomar cerveja com os amigos ou viajar. 
 
A partir da interação com colegas e professores e de abordagem cada vez mais sofisticadas de 
empresas recrutadoras, é comum que muitos estudantes desenvolvam uma postura reflexiva 
em torno de questões profissionais. 
 
Dúvidas acerca de especializações, perfis de empresas e corporações em que se deseja 
trabalhar, o modo de se apresentar em processos seletivos, entre outras questões, são 
despertadas nesse momento da vida estudantil. 
 
Atualmente, os jovens representam 50% dos desempregados do País e apesar do crescimento 
no número de programas de trainees, a quantidade de vagas parece ínfima se comparada ao 
contingente de formandos anuais. 
 
Neste contexto, observamos que jovens pouco calejados são submetidos a processos seletivos 
cada vez mais competitivos. Se nos vestibulares mais concorridos eles enfrentaram uma 
concorrência de 50 a 60 candidatos por vaga, no mercado de trabalho falamos em até 3 mil 
candidatos/vaga. 
 
Nos últimos cinco anos, o número de universitário no Brasil cresceu 50%, o que torna o 
quadro ainda mais complicado. É muita gente para pouco emprego e o resultado disto é que a 
maioria dos jovens recebe uma sucessão de negativas das empresas antes de conseguir um 
único sim. 
 
O impacto de tantas recusas é perceptível na auto-estima destes profissionais em formação e 
a falta de qualquer feedback ou explicação acerca do resultado da seleção aumenta ainda mais 
a sensação de fracasso e rejeição.   ' 
 
MAIOR PREPARO 
 
Por conta deste boom na competitividade do ambiente de trabalho, os candidatos envolvidos 
estão cada vez mais preparados e demonstram capital intelectual muito acima do observado 
há alguns anos. 
 
Ao mesmo tempo em que se mostram preocupados com competitividade, os formandos 
também são motivados pelo desafio do processo e a perspectiva de ingressar numa grande 
empresa em programas de trainees e estágio que vão investir dezenas de milhares de reais no 
seu desenvolvimento para uma posição gerencial. 
 
Remuneração de até R$ 4.500/mês, coaching individualizado, job rotation, cursos e 
treinamentos são alguns dos grandes trunfos da corporação para garantir que cada vez mais 
jovens ingressem na luta por uma de suas vagas. 
 
Outros aspectos que marcam esta nova geração de executivos é a cultura global e o desejo de 
estabelecer uma carreira internacional. Todos que podem investem tempo e dinheiro em 
viagens ao exterior para aprimorar um idioma, matriculam-se em cursos específicos da área de 
interesse,' buscar uma experiência profissional e, paralelamente, curtir algumas das melhores 
baladas do mundo. Afinal, eles possuem cerca de 20 anos e é natural que almejem um pouco 
de diversão. 
 
Simultaneamente a isso, processos que oferecem vivência em outros países se tornam cada 
vez mais atraentes, com empresas que têm vagas internacionalizadas, oferecendo aos 
candidatos a oportunidade de ter experiência profissional em outros países. 



 
No entanto, mesmo com a oferta de programas de estágio e trainee das grandes corporações, 
jovens de capitais fora do eixo Rio-São Paulo ainda se sentem preteridos pelas empresas ou 
com menos oportunidades, pois são poucos os casos de recrutamento regional ou de empresas 
que arcam com custos de deslocamento e hospedagem para entrevistas deste nível. 
 
TECNOLOGIA 
 
Apesar de todas as dificuldades impostas pelo mercado, da concorrência acirrada e da pouca 
idade, os jovens possuem hoje novas ferramentas, fruto da revolução tecnológica da nossa 
era, que o auxiliam no processo de obtenção de informações e análise de conjuntura. 
 
O estudante antenado e cosmopolita sabe usar a seu favor a fluidez da informação 
proporcionada pela internet que deixa à disposição muitas das técnicas de recrutamento na 
rede e coloca em cheque a abordagem tradicional de seleção. 
 
Dessa maneira, os jovens em geral sabem de antemão as perguntas que lhe serão feitas na 
seleção, as dinâmicas a que serão submetidos e os macetes dos entrevistadores. Um outro 
exemplo são os reality shows como O aprendiz que tornam a lógica dos entrevistadores ainda 
mais aparente aos futuros candidatos. 
 
É importante salientar, que embora esta nova geração de executivos busque alcançar uma 
posição no mercado de trabalhosa também certa preocupação em aliar sucesso profissional e 
qualidade e vida. 
 
Devido aos novos valores em voga na pós-modernidade, nova carreiras como a de chef de 
restaurante, estilista, agente de turismo, cineasta, agente ambiental e coordenador de 
projetos sociais despontam entre este público. Além disso, as dificuldades e a escassez de 
empregos desta geração fizeram com que estes pequenos profissionais encarem com 
normalidade a posição de free lance ou prestador de serviço, por exemplo. 
 
Mas, ao mesmo tempo, estes percalços os tornaram mais atentos ao empreendedorismo e a 
valores que estão além do sucesso profissional. 
 
Em suma, a forte concorrência imposta pelo mercado aos estudantes e recém formados da era 
do pós-liberalismo, trouxe a essa geração novos valores profissionais, a consideração por 
relações trabalhistas consideradas heterodoxas por outras gerações e um repertório de 
carreiras bastante ampliado. 
 
Àqueles que perseguem as melhores vagas, o nível de competitividade é muito maior o que 
demanda mais investimento na formação acadêmica e preparação para o mercado de trabalho. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 ago. 2008, Empregos, p. Ce4. 


