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Trabalho com carteira assinada volta a fazer parte do dia-a-dia do brasileiro 
 
Os brasileiros começam a ter mais facilidade para reingressar no mercado de trabalho, embora o 
nível de desemprego ainda permaneça alto, como mostrou a última pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - estava em 11,2% em julho, taxa inferior à de junho 
(11,7%) e à de julho do ano passado (12,8%). A experiência vivida por profissionais de diversas 
áreas indica que a disputa por uma vaga na formalidade continua acirrada, mas já há mais 
facilidade agora. Antes de conseguirem suas carteiras assinadas, muitos tiveram de encarar o 
desemprego, arriscar-se em uma atividade informal ou pular várias vezes de um emprego 
temporário para outro. 
 
- Depois de me formar, passei um ano como funcionária de uma empresa. No entanto, fui 
demitida devido a problemas financeiros dessa companhia. Decidi, então, trabalhar como 
autônoma, atuando como consultora em Meio Ambiente. Após dois anos, acabei sem trabalho 
nenhum. Foi quando comecei a confeccionar bolsas e outros produtos de couro com uma sócia. Fiz 
isso por sete anos até que o negócio também não sobreviveu e voltei a ser autônoma - conta a 
engenheira química Cláudia Maria Valentino, de 41 anos, agora finalmente empregada outra vez. 
 
Desde junho em uma fábrica do setor petroquímico, Cláudia conta que ficou muito angustiada na 
época em que tentou a produção de bolsas, por não ter espaço no mercado para exercer sua 
profissão. "Eu precisava trabalhar", relata. Em 1998, ela começou a investir em uma pós-
graduação em Segurança do Trabalho, para melhorar suas chances de conseguir um emprego e 
voltou a atuar como autônoma. "Era muito ruim não ter estabilidade", analisa. 
 
Sensação que emprego diminuiu no mundo 
 
A engenheira só foi conseguir um emprego fixo após ter contratado os serviços de uma empresa 
de recolocação profissional e ainda ficou cinco meses deste ano desempregada. "Já tenho trauma 
por ter trabalhado tanto tempo em outra atividade. Precisei economizar meu dinheiro, sem poder 
gastar muito com nada. Acho que o emprego diminuiu no mundo todo de uma maneira geral." 
 
Leonidas Oliveira, de 41 anos, tem a mesma sensação negativa. Formado em Administração, o 
atual auxiliar de almoxarifado já passou por três diferentes empregos - todos como temporário -, 
desde que deixou o cargo de operador de empilhadeira, em 2002. Há duas semanas, ele 
conseguiu mais uma vaga, desta vez na empresa Baker Hughes do Brasil. Ele diz que o mercado 
de trabalho está aquecido, mas basicamente por vagas que duram meses apenas. "Esses 
empregos são sazonais e têm data marcada para acabar", afirma Oliveira, que chegou a ficar 
durante quatro meses procurando uma nova oportunidade. 
 
Com currículo em mais de 40 agências de emprego, ele destaca que cada emprego temporário 
que consegue dura aproximadamente 30 dias. Ele explica que normalmente cobre férias de outros 
funcionários e que as empresas pagam salários inferiores aos dos efetivados. 
 
Enquanto Oliveira emenda um emprego temporário no outro por falta de opção e Cláudia afirma 
não ter tido escolha a não ser trabalhar como autônoma algumas vezes para ter ocupação, o 
arquiteto Roberto Martins, de 39 anos, foi pelo caminho inverso e decidiu que iria fazer trabalhos 
por conta própria. Depois de mudar do Rio de Janeiro para Maresias, São Paulo, para concretizar 
uma obra para a companhia da qual era funcionário, ele decidiu que era o momento de arriscar.  
 
- Em dez anos de arquitetura, trabalhei ao todo em três empresas, sempre por muito tempo em 
cada uma. Queria ganhar o meu dinheiro sem ter um chefe. Dessa forma, durante um ano, fui 
contratado temporariamente por empresas ou diretamente por clientes - explica.  



 
Martins afirma, contudo, que vivia em uma espécie de gangorra financeira, já que em alguns 
meses ganhava muito dinheiro e em outros ficava à espera de novos projetos. Em agosto do ano 
passado, para voltar a morar próximo a família, retornou ao Rio e, por ter ficado muito tempo 
afastado do mercado fluminense, resolveu voltar a ter sua carteira assinada. Conseguiu. 
 
- Vi um anúncio no jornal da construtora Souza Camargo anunciando uma vaga. Mandei meu 
currículo e, há pouco menos de um mês, me chamaram para fazer uma entrevista. Foi tudo muito 
rápido - diz. 
 
Os três trabalhadores representam a maioria da população ocupada. O último levantamento do 
IBGE concluiu que, em julho, 62,8% dos trabalhadores empregados no País têm entre 25 e 49 
anos. Já 17,9% dos empregados têm 50 anos ou mais. 
 
Aos 50 anos, em empresa de filmes 
 
A produtora Vera Leão pertence a última faixa etária e a sua história é um exemplo de como é 
difícil arranjar emprego no Brasil com carteira assinada - atualmente apenas 38,9% dos 
trabalhadores atuam com essa condição. Com 50 anos de idade, apenas em julho a bacharel em 
Comunicação Social ingressou nesse grupo seleto. Agora, ela trabalha na companhia Estilo, que 
produz filmes e documentários. 
 
- Passei anos trabalhando como autônoma, participando de projetos e também dando aula e 
palestras. Agora tenho, de fato, um emprego definido, com carteira de trabalho. É bem melhor, 
dá mais segurança e mais motivação. Sei que daqui a três meses não terei de procurar outra 
atividade temporária - conta.  
 
Embora Vera tenha conseguido uma vaga no mercado, a secretária -executiva Suzana Féo, recém-
contratada da empresa de produtos de beleza L"Oreal, após um ano tentando emprego em uma 
grande companhia, destaca que muitas profissionais com 50 anos ou mais, pelo menos na área 
dela, enfrentam dificuldades para serem aceitas nas empresas. "As companhias só querem 
contratar pessoas entre 30 e 50 anos e estou dando uma margem muito generosa. Se é abaixo de 
30, acham que a secretária não tem experiência, se é acima de 50 não serve mais. Sei disso pois 
tenho amigas que estão desempregadas por serem consideradas velhas." 
 
Alheio às reclamações dos outros profissionais, o engenheiro Agílio Leão Macedo Filho, presidente 
da Ficap, uma das maiores fabricantes de cabos de energia do País, acredita que o mercado de 
trabalho para executivos é mais estável do que os outros. Segundo ele, que assumiu o atual cargo 
em julho deste ano, a profissão não é muito suscetível a períodos de menor ou maior 
aquecimento econômico.  
 
Executivos continuam valorizados 
 
- Em ambas as fases, as empresas precisam ter alguém capacitado e experiente para comandá-
las - afirma o presidente da Ficap, Agílio Leão Macedo Filho, de 56 anos, acrescentando que existe 
um processo de valorização de executivos experientes em grande parte das companhias. 
 
Depois de atuar durante quatro anos como consultor financeiro, o engenheiro ficou durante três 
meses em busca de novas oportunidades na direção de empresas. O executivo já havia 
trabalhado em companhias como Xerox, Fiat Lux e Aracruz Celulose. "Nesse período de procura 
até surgiram oportunidades, mas é preciso ter cuidado para tomar a decisão correta", conta. 
 
A proporção de trabalhadores com 11 anos ou mais de estudo, como é o caso do presidente da 
Ficap, vem crescendo. Em julho de 2002, de acordo com a pesquisa do IBGE, era de 46,2%, em 



julho de 2003, de 46,6% e em julho deste ano, de 48,7%. Entre os setores que mais empregam, 
estão o comércio, com 19,7% da população ocupada.  
 
Foi exatamente essa a atividade escolhida por Silvana Maria Lopes, de 25 anos, para ganhar seu 
dinheiro todo mês. Depois de deixar currículos apenas em estabelecimentos comerciais, ela foi 
contratada há uma semana para trabalhar como caixa em uma das lojas da Leader Magazine. Ela 
conta que ficou alguns meses desempregada, mas acabou chegando à conclusão de que estava 
procurando oportunidades em empresas que não se encaixavam no seu perfil.  
 
- Tem muita gente que não se prepara e quer um tipo de emprego acima de seu currículo - 
explica Silvana. - Fiz curso de informática, em Itaguaí, onde morava até alguns anos, e pretendo 
ainda fazer vestibular em faculdades públicas. 
 
A produtora Vera concorda que falta qualificação a muitos trabalhadores. "Acho que o mercado 
está melhorando. As pessoas reclamam muito, porque não estão qualificadas. Agora é que estão 
se preocupando com a qualidade. Sempre tem lugar para alguém", defende.  
 
Martins engrossa o coro, mas alerta também que ainda não há vagas para todos os bons 
profissionais que estão à procura de emprego. "Sinto-me até iluminado. Depois de duas semanas 
na companhia, soube que concorri com cerca de 500 candidatos. Tem muita gente desempregada 
e isso é triste. Muitos amigos meus, que se formaram comigo, viraram vendedores de persiana e 
azulejo", lamenta o arquiteto. 
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