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O programa de primeiro emprego, que o governo promete anunciar no dia 1º de maio, teria de 
estar preparado para dar oportunidades para uma população de no mínimo 3,6 milhões de 
jovens desempregados entre 15 a 24 anos que estão procurando emprego e constam da 
População Economicamente Ativa (PEA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Deste total, 1,6 milhão freqüenta a escola, enquanto 1,9 milhão não estuda.  

Os números foram levantados pelo economista e demógrafo Eduardo Rios Neto, do Centro de 
Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar), da Faculdade de Ciências Econômicas 
(FACE), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que defende uma política diferenciada 
de ocupação para os dois grupos. No primeiro caso, dos que estudam, 1 milhão são jovens no 
ensino médio e superior e portanto, o público alvo para estágios. Os restante 700 mil são do 
ensino médio. "Entre um terço e um quarto dos desempregados são potenciais estagiários", 
avalia. O segundo grupo, na sua análise, seria certamente o contingente ao qual o primeiro 
emprego seria dirigido.  

No seu cenário para os quatro anos de governo Lula, o total atual de jovens desempregados na 
PEA em busca de trabalho não deve ser alterado de forma significativa até 2006, o que é um 
bom sinalizador para a formulação de políticas públicas como a do primeiro emprego. "Ao 
contrário do que ocorreu nos anos 90, neste início de século não haverá pressão populacional no 
mercado de trabalho brasileiro por conta da estabilização ocorrida na população jovem", destaca 
Rios Neto. Aproximadamente metade dos desempregados brasileiros são jovens. "Só com a 
criação do primeiro emprego o governo estaria reduzindo a taxa de desemprego do país", 
acredita.  

Essa convicção vem do fato de que a população jovem está estabilizada e tendendo a queda 
desde os anos 90. Atualmente, o Brasil conta com 33 milhões de pessoas entre 15 a 24 anos e 
até 2006 este contingente deve encolher para 32,6 milhões. A diferença é pequena, mas é 
importante, pois evita pressões de novas levas de pessoas entrando no mercado de trabalho. 

Rios Neto descobriu que, além dos 3,6 milhões de jovens desempregados da PEA, que estão à 
procura de trabalho, o governo deveria se ocupar também de um terceiro grupo de pessoas que 
não freqüentam escola, não trabalham e nem estão procurando trabalho. São 6,5 milhões de 
adolescentes e jovens nesta categoria. Ele considera que metade desse grupo é de mulheres em 
idade média de 22 anos, que acabou de casar ou ter filhos e não está estudando, e de jovens 
mães solteiras, o que explica o fenômeno. Para os 3,4 milhões de homens jovens ele não 
consegue encontrar explicação para estarem na exclusão total. "Este certamente é um grupo 
que o primeiro emprego convencional não vai dar conta. Tem um parte aí na criminalidade e não 
é um problema desprezível. Para eles, o governo teria que ter uma atuação diferente, tipo 
projeto piloto com financiamento internacional", sugere.  

Do pouco que conhece e ouviu falar sobre o programa do primeiro emprego, Rios Neto 
reconhece ser um programa com focalização nas famílias mais pobres do grupo de jovens 
desempregados. Neste caso, ele teme que esta focalização deixe de lado os jovens bem-
sucedidos nos estudos que  estejam desempregados. Ele concorda com o fato de que o programa 
tem um foco, o jovem. "Pelo menos 90% dos casos de primeiro emprego ocorrem na faixa etária 
entre 15 e 24 anos".  

Rios Neto se diz a favor da universalização das políticas sociais de educaçã o, saúde e 
previdência, mas reconhece ser impossível numa sociedade desigual não focalizar um certo nível 
para se ter uma eficiência programática. "Não concordo nem com a visão universalista da 
Conceição (Tavares), nem com uma visão extremada da focalização, mas no mundo 
contemporâneo é impossível não contemplar um pouco dos dois". 
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