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Vagas qualificadas são disputadas por profissionais experientes e candidatos ao primeiro emprego  
 
O administrador de empresas Aurélio Antônio Antevere, de 39 anos, está desempregado há 
quatro anos. Vive de bicos desde que deixou, após a privatização da Eletropaulo, a gerência de 
uma das unidades da companhia na qual permaneceu por 17 anos. Amanhã ele vai se apresentar 
a uma empresa de telemarketing que está procurando profissionais de nível superior para 
atendimento a clientes de outras empresas que discam, por exemplo, o Serviço de Atendimento 
ao Consumidor (SAC).  
   
"Eu não me importo de recomeçar em posto inferior ao que tinha. O que mais me incomoda é 
vencer dois preconceitos: o de estar desempregado e o de ter trabalhado em estatal. Tem gente 
que acha que funcionário público é acomodado e isso não é verdade, nem é a regra", diz 
Antevere.  
 
Ele não é o único profissional de curso superior que bateu às portas do Centro de Solidariedade ao 
Trabalhador de São Paulo na sexta-feira, numa fila com aproximadamente 3 mil pessoas, cerca de 
mil delas munidas de carteira de trabalho e diploma de curso superior. Mas apenas 400 vagas 
foram ofertadas a estes últimos profissionais e, destas, 200 para telemarketing.  
 
Antevere, que mora na Freguesia do Ó, na zona norte da capital paulista, vai disputar uma dessas 
vagas com a recém-formada Daniela Ribeiro da Silva, de 21 anos. "Eu estou batalhando pelo meu 
primeiro emprego, gostaria que fosse na área de construção civil, mas como nem estágio 
consegui vou aceitar este trabalho de telemarketing", diz Daniela.  
 
Moradora da zona leste da capital, Daniela tem três irmãos, dois deles também desempregados. 
Formada em Tecnologia de Construção Civil - Edifícios pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo 
(Fatec/SP), ela quer trabalhar para continuar estudando. O projeto é cursar engenharia, de 
preferência na Universidade de São Paulo (USP).  
 
Quem contratar Daniela levará ainda a vantagem de poder incluí-la no Programa Primeiro 
Emprego, ganhando benefícios fiscais pela contratação. Por isso mesmo, o ex-ministro do 
Trabalho, Edward Amadeo, acredita que uma frase poderá começar a ser ouvida em muitos lares: 
"Pai, encontrei um emprego: o seu".  
 
De acordo com Amadeo, hoje sócio da Tendências Consultoria Integrada, há no Brasil cerca de 33 
milhões de jovens entre 15 e 24 anos, dos quais 18,5 milhões estão no mercado de trabalho e 3,6 
milhões estão desempregados. A taxa média de desemprego é de 19%, embora decrescente à 
medida que avança a idade. Por exemplo, a taxa de desemprego entre 18 e 19 anos, diz Amadeo, 
é de 20% e entre 23 e 24 é de 9,5%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar (PNAD).  
 
Desencanto - Nas regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE, afirma Amadeo, a taxa de 
desemprego de jovens entre 15 e 17 anos em 2002 foi de 16,9% e entre 18 e 24 anos, de 14,5%, 
enquanto a taxa média de desemprego foi de 7,2%. Mas essa situação, diz o ex-ministro do 
governo Fernando Henrique Cardoso, não é só uma mazela brasileira. "Nos Estados Unidos, país 
com recorde de geração de empregos na década de 90, a taxa de desemprego de jovens entre 16 
e 19 anos é de 16,7%, quando a taxa média é de 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."                                         Para o ex-ministro, o programa do governo federal poderá 
desestimular a contratação da mão-de-obra mais madura. "Em 1992, 48,8% dos desempregados 
tinham entre 15 e 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."  
 
Para o ex-ministro, há outros motivos que desaconselham os subsídios ao 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." Na opinião de Amadeo, a 
prioridade do governo deveria ser com os jovens que não estão estudando (29%) e não seriam 
favorecidos pelo programa Primeiro Emprego, já que o subsídio não compensaria sua baixa 
produtividade.  
 
O coordenador do Centro de Solidariedade ao Trabalhador, Tadeu Moraes de Souza, aponta outro 
problema: a falta de mobilidade dos jovens que acabam de sair da faculdade. "Aqueles que estão 
há mais tempo desempregados se desencantam e aceitam propostas para funções abaixo das que 
exerciam. Já aqueles que estão saindo da faculdade ainda acalentam o sonho de construir carreira 
na profissão escolhida."  
 
De janeiro a junho, por exemplo, diz Souza, 15.606 profissionais com curso superior completo ou 
incompleto bateram às portas do Centro de Solidariedade ao Trabalhador à procura de emprego. 
No mesmo período do ano passado, foram 19.665 profissionais. Souza atribui a queda não ao 
cenário econômico, mas ao fato de que o Centro há três meses fechou as portas da unidade que 
atendia exclusivamente profissionais de curso superior. "Muitos têm vergonha de enfrentar a fila e 
encontrar até ex-empregados na mesma situação."  
 
Uma enquete no portal estadao.com.br realizada na sexta-feira comprovou, até as 22 horas, o 
que muitos sabem na prática: 49,3% acham que quem tem diploma tem mais facilidade de 
arrumar emprego; 3,9% que tem mais dificuldade; e 46,8% que enfrentam as mesmas 
dificuldades. É o desencanto dos diplomados.  
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