
E agora? 
 
Quase todo universitário prestes a terminar o curso padece do mesmo mal: o desespero de 
não poder prever como será a sua vida pós-faculdade. Essa insegurança vem de uma certeza, 
a de que o mercado de trabalho não é coração de mãe. Entre os 50 milhões de brasileiros de 
15 a 29 anos, 4,6 milhões estão em busca de um emprego, segundo pesquisa do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). No meio desse pessoal, há, é claro, recém-formados 
que, mesmo com um diploma na mão, não conseguem imediatamente se inserir no mercado 
de trabalho. 
 
A Associação Brasileira de Estágio (Abres) informa que, em média, só 50% dos estagiários 
consegue efetivação ao receber o diploma. Não foi o caso de Beatriz Viana, que se formou 
mês passado, em pedagogia na Uerj. Ela estagiou desde o primeiro período, mas agora... 
 
Para estágio, que paga pouco, sempre tem vaga. Mas na hora de contratar profissional, você 
só escuta "sinto muito" — desabafa Beatriz, que estagiava num programa de extensão sobre 
educação indígena, na própria Uerj. — Durante o curso, participei de vários seminários fora 
do Rio, coordenei grupos de trabalho... Até agora só achei emprego com salário de R$ 500. 
Mas eu ganhava isso aos 14 anos, como secretária num consultório. 
 
Formado em publicidade pela PUC-Rio em junho deste ano, Felipe Cohen estagiou na área de 
marketing de uma empresa telefônica por um ano e meio, mas, ao fim do curso, não havia 
uma vaga disponível para contratação. Agora, ele está correndo atrás. Já se inscreveu em 19 
processos de seleção para trainees de empresas. 
 
Eu sabia, desde o início, que as chances de efetivação no meu estágio eram bem pequenas. 
Mas insisti nele porque eu estava aprendendo muito e fazendo contatos importantes. Claro 
que fiquei tenso, pensando sobre o que faria depois. Mas tenho certeza de que vai aparecer 
alguma coisa logo — prevê. 
 
Assim como Beatriz, Felipe nem pensa em procurar emprego outra área. Os dois acabaram de 
se formar e acham que ainda é muito cedo para "desistir do sonho". Formada em direito no 
fim de 2007, Bruna Motta também está nessa. No último período da faculdade, ela pulou fora 
do estágio de dois anos quando viu que não havia chances de contratação. E, mesmo após 
quase um ano procurando emprego em escritórios, mantém a fé. 
 
Saí do estágio quando vi gente muito competente sendo dispensada depois de se formar. 
Fiquei desesperada só de pensar em terminar a faculdade sem emprego, mas aconteceu — 
conta Bruna. — Continuo procurando. A maioria dos meus colegas de turma está 
desempregada ou se afastou do Direito só para não ficar parada. Não acho certo mudar de 
área, porque aí você acaba se acomodando, se distanciando do que realmente quer — opina. 
 
A situação financeira das famílias de Bruna, Felipe e Beatriz é confortável o bastante para dar 
a eles algum tempo para procurar um lugar ao sol. Mas nem todo mundo pode abrir mão de 
ter uma renda até encontrar o emprego ideal. Desde que se formou, em 2005, a 
fisioterapeuta Aline Cunha nunca mais conseguiu praticar sua profissão. Durante o curso, ela 
estagiou por dois anos e meio, em duas clínicas diferentes, mas não encontrou posto fixo 
quando pôs a mão no diploma. Como não podia ficar parada, Aline buscou alternativas e, 
hoje, trabalha como secretária. 
 
Não posso ficar parada, sem um salário. Tentei exercer a fisioterapia, mas está muito difícil. 
Os empregadores têm medo de dar chances a recém-formados. Agora, estou tentando passar 
em concursos públicos e, de preferência, na minha área. Mas não faço mais tanta questão. 
Até porque me sinto cada vez mais afastada — reconhece. 
 
A briga com o mercado de trabalho começa ainda na faculdade. Segundo números da Abres, 
há 715 mil vagas de estágio no Brasil. Um número baixo, se levarmos em conta que, de 
acordo com estimativas, o país tem 4,6 milhões de estudantes no ensino superior. 
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