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Programa Primeiro Emprego deveria pensar na sua relevância  
 
São desconhecidos os detalhes do programa Primeiro Emprego que o governo está para anunciar. 
Sabe-se que o ministro do Trabalho e Emprego tem em mente um subsídio fiscal à empresa que 
contrate jovens. Com o objetivo de evitar que os jovens tirem o emprego dos mais velhos, o 
subsídio seria apenas para casos de expansão do emprego pela firma. Mas esse cuidado é 
insuficiente e, fatalmente, os filhos, que já ameaçam o emprego dos pais e mães, o farão ainda 
mais com o subsídio.  
 
Como haverá uma redução do custo do trabalho com o subsídio, o efeito sobre a geração de 
empregos formais é positivo. Só que todo novo emprego tenderá a beneficiar os jovens em 
detrimento dos adultos. Assim, os jovens não só levam vantagem nas empresas que estão 
expandindo sua força de trabalho, mas também na criação líquida de empregos (postos de 
trabalho criados menos postos destruídos) na economia. A pergunta é se esse viés a favor dos 
jovens se justifica.  
 
Existem cerca de 33 milhões de jovens entre 15 e 24 anos no Brasil dos quais 18,5 milhões estão 
no mercado de trabalho e 3,6 milhões estão desempregados.  
 
A taxa média de desemprego é 19%, embora decrescente à medida que avança a idade. Por 
exemplo, a taxa de desemprego entre 18 e 19 anos é 20% e entre 23 e 24 é 9,5% (dados da 
PNAD/IBGE para o Brasil).  
 
Nas regiões metropolitanas, a taxa de desemprego de jovens entre 15 e 17 anos em 2002 foi de 
16,9% e entre 18 e 24 anos, 14,5% (dados da PME/IBGE para 6 regiões metropolitanas). A taxa 
média de desemprego foi de 7,2%.  
 
Mas essa não é uma mazela brasileira apenas. Nos EUA, país com recorde de geração de 
empregos na década de 90, a taxa de desemprego de jovens entre 16 e 19 anos é 16,7% quando 
a taxa média é 6% (dados do Bureau of Labor Statistics). Em todos os países a taxa de 
desemprego dos jovens é duas a três vezes maior que entre os adultos.  
 
A preocupação com os jovens no Brasil deve-se não apenas à elevada taxa de desocupação, mas 
à conexão entre a falta de perspectiva de emprego, o uso e tráfico de drogas e a violência urbana. 
Entretanto, é interessante se perguntar se não há outros determinantes da criminalidade juvenil 
ou qual a força da conexão entre desocupação e crime. Isso porque a taxa de desemprego de 
jovens entre 15 a 17 anos nas regiões metropolitanas já era muito elevada há dez anos (14,1% 
em 1992), e o tema da criminalidade, embora já chamasse atenção, não tinha a centralidade que 
ocupa hoje.  
 
Mais diretamente relevante para a proposta do Primeiro Emprego é notar que a participação dos 
jovens no conjunto dos desempregados vem caindo nos últimos 10 anos. Em 1992, 48,8% dos 
desempregados tinham 15 a 24 anos.  
 
Já os adultos com mais de 40 anos somavam 12,5%. Em 2002, a proporção dos jovens tinha 
caído para 43,6% e a dos adultos subido para 20,5%.  
 
Ou seja, o desemprego está crescendo muito mais entre os adultos que entre os jovens. De fato, 
a taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos cresceu 32% entre 1992 e 2002; entre os 
adultos de 40 a 49 anos, cresceu 63%, e entre 50 e 59, 138%.  
 



Em um período de mudanças estruturais, tecnológicas e deslocamentos geográficos da produção, 
é compreensível que a taxa de desemprego entre os mais velhos esteja crescendo mais que entre 
os jovens. Nesse contexto, sendo os jovens, em média, mais educados que os adultos, mais ainda 
diante das inovações em curso, privilegiar o seu emprego é contribuir para o crescimento do 
desemprego dos adultos.  
 
Há outros motivos por que não se deve subsidiar o emprego juvenil.  
 
Primeiro, estudos demográficos mostram que o número de jovens não crescerá nos próximos 
anos. Segundo, os estágios, regulamentados em lei, já oferecem incentivos fiscais para o 
emprego de jovens que estudam. Ou seja, de fato, já existe um programa de primeiro emprego.  
 
Talvez a preocupação maior não devesse ser com os jovens educados, que já disputarão com 
alguma vantagem o emprego de seus pais, mas com os jovens que não estão estudando (29% 
dos jovens brasileiros nem estudam, nem estão ocupados) e tampouco seriam favorecidos pelo 
programa de Primeiro Emprego, já que o subsídio não compensaria sua baixa produtividade. Para 
esses, faltam políticas sociais - de educação, transferência de renda, integração comunitária, etc. 
-, não políticas trabalhistas.  
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