
Empresas contratam profissionais sem experiência  

A dificuldade das empresas de encontrar mão de obra especializada e a escassez de 
trabalhadores já enfrentada por diversos setores do comércio e da construção civil dão novas 
chances às pessoas sem experiência, num cenário de recuperação inesperada da economia. 
Para a surpresa de quem se deparava com a exigência de comprovar tempo de trabalho na 
carteira para conquistar uma vaga, há oportunidades quebrando essa barreira para a 
contratação de repositores de supermercados a auxiliares de escritório, pedreiros e 
carpinteiros, garçons, operadores de telemarketing e profissionais da área de desenvolvimento 
de sistemas de informática. 

Até mesmo a indústria passou a ser mais flexível nos processos de seleção para o 
preenchimento de algumas vagas, a exemplo do posto de ajudante de carga e descarga. Os 
jovens em busca do primeiro emprego também poderão se surpreender com a perspectiva de 
admissão imediata em programas de treinamento bancados pelos empregadores. Termômetro 
dessa nova realidade, nas 108 agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Minas 
Gerais – maior rede de intermediação de mão de obra no estado –, 35,45% das 3.520 vagas 
abertas na semana passada não exigiam experiência. 

“Pode estar aí a possibilidade de uma futura profissão, porque a mão de obra está escassa. 
Esse é um fator recente que tem influenciado nas contratações”, alerta Mônica Duarte Mattos, 
gerente do posto do Sine na Floresta, em Belo Horizonte. Para se ter uma ideia do que essa 
proporção de vagas representa, 22,3% dos desempregados na Grande Belo Horizonte, um 
contingente que encerrou ano passado somando 257 mil pessoas, não têm experiência. 

Segundo o economista Mário Rodarte, coordenador de pesquisa pelo Departamento 
Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 90% dos desempregados 
sem experiência têm entre 10 anos e 24 anos, o que explica pelo menos em parte o alto 
desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos, de 19,3% em outubro, quase o dobro da taxa 
geral na Grande BH. “O crescimento econômico dos últimos anos absorveu os trabalhadores 
com experiência. Agora, as empresas veem que não há outra opção a não ser bancar a 
formação deles”, afirma. O carpinteiro Miguel Afonso Mendes, de 47 anos, se beneficiou dos 
novos tempos e da política da empresa que o contratou, a Santa Bárbara Engenharia, de 
formar o seu próprio pessoal. 
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