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mbora as maiores taxas de desem-
prego sejam registradas entre
jovens, a falta de lugar no merca-
do de trabalho está crescendo
num ritmo bem mais acelerado
nas faixas etárias mais avançadas,

sobretudo, para trabalhadores entre 40
e 49 anos. Desde o início da década pas-
sada, o desemprego mais do que do-
brou nessa faixa.

Esse dado vem chamando a atenção
de economistas especializados na área
de emprego, como o ex-secretário mu-
nicipal de Trabalho do Rio, André
Urani, o economista Lauro Ramos, do
Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), e o professor José Márcio
Camargo, da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC). A
preocupação dos técnicos é que, ao
oferecer incentivos fiscais para que
empresas contratem jovens, por meio
do programa Primeiro Emprego, o
Governo provoque um problema so-
cial ainda mais grave, que é o desem-
prego entre os chefes de família.

- Quando o presidente da França,
Jacques Chirac, propôs, no seu início
do seu primeiro mandato, um progra-
ma semelhante, manifestantes foram
as ruas protestar com faixas que diziam
"Papai, encontrei um emprego, o seu".
Essa frase é uma ótima síntese do efeito
social que esse tipo de programa pode
trazer - afirma André Urani, que hoje
faz parte do Instituto de Estudos de

Trabalho e Sociedade (Iets).
Enquanto o desemprego entre

jovens de 18 a 24 anos variou 57,6% en-
tre 1991 e o ano passado (de 9,2% para
14,5% da População Economicamente
Ativa-PEA) a taxa entre profissionais
de 40 a 49 anos cresceu 104,5% (de
2,2% para 4,5% da PEA), segundo da-
dos da Pesquisa Mensal do Emprego
do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Entre profissionais
de 30 a 39 anos, o crescimento também
foi mais forte que entre jovens: 61,1%
(de 3,6% para 5,8% da PEA).

- Esse é um dado preocupante
porque a conseqüência social do de-
semprego nas faixas etárias mais altas é
bem maior. Entre 18 e 24 anos, a pessoa
ainda costuma contar com o suporte da
família. Já na faixa entre 30 e 39 anos a
pessoa normalmente já acabou sua fase
de estudos, tem uma família para sus-
tentar e não pode se aposentar. Entre 40
e 49 anos, o problema também é gravís-
simo. São chefes-de família que não
têm como ficar sem trabalho, por isso
acabam aceitando postos inferiores à
sua qualificação - analisa Lauro Ramos,
do Ipea.

O economista diz que essa é a expli-
cação para a taxa de desemprego ser
menor nessas duas faixas etárias.

-Alguém com filhos para sustentar
vai trabalhar em qualquer coisa que
aparecer, não pode se dar ao luxo de
esperar. Vai para emprego formal, in-
formal, de baixa qualificação, não im-
porta. O que importa é colocar din-

heiro em casa-justifica.
Foi o caso do administrador Samuel

Ribeiro da Graça. Depois de ser demi-
tido da gerência de um banco, ele não
conseguiu recolocação na área e ter-
minou aceitando um trabalho como
vendedor de móveis até conseguir uma
licença como taxista.

- Minha esposa trabalha como pro-
fessora, mas não tinha como manter a
casa e nossos dois filhos sozinha. De-
pois de seis meses desempregado, fui
ficando desesperado. Não estava nos
meus planos virar taxista, mas agora
estou até satisfeito - contou Samuel.

O ex-ministro do Trabalho Edward
Amadeo, hoje na consultoria Tendên-
cias, publicou recentemente no Bole-
tim Tendências um artigo sobre o as-
sunto. Conforme avalia, com incenti-
vo fiscal, a tendência é que as empre-
sas, na dúvida entre um candidato
adulto e um jovem, optem pelo se-
gundo, agravando o processo, já em
curso, de substituição.

- O argumento a favor desse subsídio
é que a taxa de desemprego dos jovens
é mais alta que a dos adultos. Mas isso
não é assim só no Brasil. Acontece na
França, no Japão, em quase todos os
países. Isso é menos grave do que se a
situação se inverter. A responsabili-
dade do jovem na geração de renda da
família é menor - argumenta André
Urani, lembrado que, se ficarem mais
tempo na escola, os jovens têm a opor-
tunidade de conseguir colocação mel-
hor no mercado mais tarde.

Crescimento econômico, a melhor fórmula
Para melhorar a dis-

tribuição de empregos no
País é preciso, antes de mais
nada, gerar novas vagas. Es-
sa é uma opinião unânime
entre economistas com for-
mação na área de trabalho e
renda.

- O País sofre hoje da "sín-
drome do cobertor curto". O
País tem que crescer e gerar
vagas para todas as idades.
Sem isso, não adianta fazer
programas específicos para
determinada faixa etária.
Não estou dizendo que a
idéia do Primeiro Emprego
é ruim, mas acho que se jus-
tifica no bojo de um proces-
so mais amplo de geração
de empregos - afirma o
economista Lauro Ramos,
do Ipea.

Edward Amadeo ressalta
que a geração de empregos
é resultado do conjunto de
políticas de Governo,
macroeconômicas inclu-
sive. Na opinião do ex-min-
istro, os efeitos de políticas
de emprego isoladas são
pequenos.

- Também sou muito
cético em relação a progra-
mas específicos de geração
de emprego e renda. Acho
que a geração de emprego e
renda tem dois compo-
nentes. De um lado, o
crescimento, políticas de

longo prazo que gerem in-
centivo ao investimento
que vai gerar emprego e
renda no futuro. Por outro,
o mercado de trabalho.
Uma reforma na legislação
trabalhista é fundamental
para maximizar a geração

de emprego e renda no
mercado de trabalho, dado
uma determinada taxa de
crescimento da economia.
Esses deveriam ser os focos
de preocupação do Gover-
no - afirmou José Márcio
Camargo.


