
● A falta de mão de obra no cha-
mado ‘chão de fábrica’ ainda não
chegou oficialmente às corpora-
ções da indústria, mas o Serviço
Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai) diz que o aqueci-
mento da indústria, a modifica-
ção na taxa de crescimento demo-
gráfico e a desvalorização, pelos
jovens, de ocupações básicas,
contribui para a escassez pon-
tual em empresas – dependendo
dos requisitos de experiência exi-
gidos e dos salários praticados.

Os técnicos apontam também a
escassez, em várias regiões do
País, de mão de obra agrícola.
Em tempos passados, eram os
fluxos migratórios do campo que
acudiam o setor industrial em
épocas de aquecimento para as
atividades menos exigentes em
qualificação. A taxa de reposição
tem sido elevada, segundo o Se-
nai, de 6,8% até 10% ao ano. Ca-
so essa expectativa seja confir-
mada, o Senai-SP tem condições
de atender à demanda estimada
para o período 2011-2015, que
será de 1.296.382 trabalhadores
com formação a partir de 200
horas até técnico de nível médio,
somando os postos novos de re-
posição./L.P.

O jovem brasileiro está prestes a
viver um cenário inédito no Bra-
sil, segundo o pesquisador do
Centro de Estudos Sindicais e de
Economia do Trabalho da Uni-
versidade de Campinas (Cesit/
Unicamp), Anselmo Santos. “As

taxas de desemprego entre os
mais jovens vai, finalmente, co-
meçar a cair mais rapidamente.
É a vez deles”, garante.

Santos justifica sua posição
com dados de emprego do Minis-
tério do Trabalho e Emprego,
que indicam uma redução signifi-
cativa do desemprego entre os
mais velhos, e também na taxa de
ocupação de pessoas em idade
ativa (PIA) de jovens entre 15 e 24
anos. “Taxas de PIA muito altas é
indicativo de pobreza, quando as
famílias precisam da ajuda dos fi-
lhos para manter a casa”, diz. A

PIA caiu 8,5% de 2002 a 2010.
Segundo a Pesquisa Mensal de

Emprego (PME/IBGE) de julho,
o desemprego entre trabalhado-
res acima de 50 anos está em
2,4%, o que representa pleno em-
prego; e de 5,6% para a faixa de 25
a 49 anos. “Se o crescimento
atual se mantiver, em até três
anos essa taxa vai cair para me-
nos de 3%. Isso abre o mercado
para os jovens, que ainda enfren-
tam forte desemprego.” A falta
de ocupação atinge 23,9% dos jo-
vens entre 15 e 17 anos e 16,1%
dos que têm de 18 a 24 anos.

Santos diz que a dificuldade
das empresas para conseguir
preencher vagas braçais é ape-
nas o começo de uma transfor-
mação mais profunda e está liga-
da à herança negativa em relação
ao trabalho manual e aos baixos
salários. “R$ 1 mil oferecidos pe-
la metalúrgica estão abaixo da
renda média, que é de R$ 1,4 mil.
Como a renda das famílias au-
mentou, o jovem não tem tanta
necessidade de trabalhar e mui-
tos preferem se dedicar apenas
ao estudo”, explica.

Além disso, o funil da ascen-

são profissional continua estrei-
to. “Menos da metade do pes-
soal de base consegue ascen-
der”, diz. E falta ao País uma cul-
tura operária, como acontece na
Europa e EUA. “Nessas regiões,
os operários têm perspectivas
positivas de vida, em virtude de
ganhos maiores e maior apoio de
programas sociais. Assim, exis-
tem famílias com tradição no tra-
balho operário. No Brasil, apesar
da melhora da Previdência e da
renda, isso não ocorre”, diz.

A recusa do jovem está ligada
às expectativas de vida que ele

tem, principalmente diante de
uma economia que cresce e ofe-
rece novos horizontes. “Um pe-
dreiro hoje está ganhando R$ 4,5
mil com carteira assinada e já
não é mais uma profissão que
não exige qualificação”, argu-
menta Santos.

Por enquanto, o jovem não
consegue ver vantagens no traba-
lho operário. “Talvez essa pers-
pectiva mude daqui há dois ou
três anos, mas agora, o que vale é
a experiência acumulada pela fa-
mília nos últimos 30 anos, de fal-
ta de perspectivas”, diz./L.P.

Pesquisador prevê boas perspectivas para os jovens

J.F.DIORIO/AELEONARDO SOARES/AE

TASSO MARCELO/AE

Mudança de
perfil deixa
vagas de base
em aberto
Trabalhador se recusa a aceitar
emprego que considera desvalorizado

Para o Senai,
dificuldade
ainda é pontual

2.328.361
Era o total de trabalhadores
empregados na indústria em
2009, de acordo com informa-
ções do Ministério do
Trabalho e Emprego

2.985.334
é o número estimado de
trabalhadores empregados na
indústria em 2015, segundo
projeções do Senai

Sem mão namassa. Pizzaria não conseguia contratar forneiro

Vazio. Atividades ligadas a setores industriais não conseguem preencher quadros. Empresa de autopeças planeja automação

Serviços. Call centers também enfrentam o problema

Lilian Primi

O mercado de trabalho começa a
dar sinais de que está em curso
umamudança no perfil da mão de
obra, especialmente entre os
mais jovens. As empresas enfren-
tam dificuldades cada vez maio-
res para preencher vagas em fun-
çõesconsideradasmais desvalori-
zadas culturalmente, como a de
operários e de serviços braçais,
ou que não exijem qualificação, a
exemplodeatendentesdelancho-
netes e call centers, forneiros de
pizzarias e ajudante de cozinha.

“Há três meses, tenho dez va-
gas na linha de produção. Quan-
do uma pessoa aceita, fica um
mês, ou até conseguir abrir um
financiamento da moto, e vai em-
bora. Não consigo completar o
quadro de pessoal”, conta a ge-
rente de Recursos Humanos da
unidade de autopeças da Thys-
senKrupp, Christine Vidal. A ge-
rente diz que tentou contratar
pessoal mais velho, mas há um
teto de idade em função do des-
gaste físico. “O limite é de 40
anos.” E também convencer pe-
la possibilidade de ascensão.

O salário inicial é de R$ 1 mil,
mais benefícios, mas o funcioná-
rio pode crescer e chegar a super-
visor, que ganha R$ 6 mil. “Se ele
tiver paciência para estudar, po-
de fazer um curso universitário e
chegar a gerente”, conta. Mas na-
da disso adiantou. “Há um pro-
blema de estatus. O operário tra-
balha de macacão e fica sujo de
graxa. Os jovens não gostam, pre-
ferem trabalhar no comércio.”

Christiane diz que a empresa
está buscando automatizar o
processo produtivo, para depen-
der menos de mão de obra. “Ho-
je, 70% do nosso quadro é braçal.
Com a automatização, podemos
substituir dez operadores por
um técnico”, diz.

Serviços. A dificuldade da fun-
ção também é motivo para recu-
sa no setor de serviços. “Fiz uma
seleção para atendente de call
center em que recebi 540 currícu-
los, chamei 78 para entrevista.
Apenas oito apareceram e, des-
tes, só uma candidata concor-
dou em ir fazer entrevista com o
cliente. E não compareceu na da-

ta marcada”, conta a diretora de
projetos da Deep, empresa de de-
senvolvimento de pessoas, Julia-
na Almeida Dutra. A candidata
ligou depois de algum tempo pa-
ra o empregador e acabou acei-
tando a oferta.

A Deep é especializada em sele-
ção para posições de base. No pri-
meiro semestre deste ano, preen-
cheu 154 vagas. “No segundo se-
mestre, até agora, já fechamos
475 e temos em torno de 40 va-
gas abertas, que não consegui-
mos fechar”, conta.

O aquecimento econômico é
apontado por Juliana como um
dos motivos para a dificuldade.
Outro, é o desinteresse dos jo-
vens. “Parece que eles simples-
mente não querem trabalhar.
Muitas vezes encontramos a
mesma pessoa em vários proces-
sos de seleção, o que indica que
ela não encontrou trabalho me-
lhor”, comenta.

Salário. O segundo motivo está
na exigência das empresas, que
pedem especialização grande pa-
ra categorias de ‘chão de fábrica’,
mas continuam pagando salá-
rios baixos para a expectativa
dos candidatos. Luciana conta o
caso de um cliente que precisava
contratar um operacional de lo-
gística (funcionário que contro-
la o estoque dentro da empresa).
“Essa vaga foi muito difícil de
preencher porque o cliente pe-
diu formação superior em logísti-
ca, experiência comprovada, que
morasse próximo, que fosse ho-
mem e de determinada faixa etá-
ria e ofereceu um salário de R$
700”, conta. Ela conseguiu, de-
pois de muito esforço e tempo.

Não conseguiu, porém, para as
três vagas de analista de marke-
ting,porfalta depessoalqualifica-
do, nem para a vaga de secretária
bilíngue. “O cliente oferece um
salário mínimo. Impossível”, diz.

A pizzaria Zucchinni também
não encontrou o seu forneiro,
funcionário que ajuda o pizzaio-
lo, manipulando a pizza no for-
no. “Nós ampliamos a nossa ope-
ração, oferecendo festa com car-
dápio de pizza, e precisávamos
aumentar o quadro. O forneiro
simplesmente não existe no mer-
cado”, conta uma das sócias, Gi-
sele Benedetti. A saída foi rema-
nejar o pessoal e contratar mais
um pizzaiolo.

O mesmo acontece com uma
loja de sucos que funciona em
um shopping do Interior de São
Paulo. “Abrimos há nove meses,
mas nenhuma das quatro aten-
dentes está aqui desde o início.
Temos uma que está há seis me-
ses e outra que completou três e
disse que vai ficar”, conta a pro-
prietária, Regiane Correa. O pro-
blema aqui é o trabalho aos fins
de semana. “São jovens que que-
rem um salário para bancar a ba-
lada e, se trabalhar de sábado e
domingo, não tem balada.”

Queda do desemprego
entre pessoas de 25 a 50
anos deve obrigar as
empresas a abrirem suas
portas aos mais novos
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 set. 2010, Empregos e Carreiras, p. 3.




