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Têm razão os analistas que vêem uma grande diferença nos ventos que sopram em duas famosas 
primaveras em Paris. Em 1968, estudantes, professores, sindicatos e políticos tomaram as ruas 
da capital francesa numa manifestação que começou com reivindicações por mudanças no sistema 
educacional e acabou alimentando a grande revolução de hábitos e costumes que varreu o mundo 
na década de 1960. Portanto, para o bem ou para o mal, 1968 entrou para a história como 
sinônimo do novo.  
 
Em 2006, estudantes, professores, sindicatos e políticos ocupam as ruas para reivindicar a 
manutenção da engessadíssima legislação trabalhista francesa, alterada pela proposta do Contrato 
Primeiro Trabalho, proposto pelo primeiro-ministro Dominique de Villepin para estimular a 
inserção dos jovens com menos de 26 anos no mercado de trabalho. Portanto, tudo indica que 
2006 entrará para a história como sinônimo do velho, destoando da longa tradição que consagrou 
as ruas de Paris como cenário de movimentos libertários e modernizadores.  
 
Mantida a distância que separa um dos ícones do Primeiro Mundo e um país emergente, há pontos 
de semelhança entre a atual situação francesa e o momento brasileiro, em especial no que se 
refere às perspectivas para a juventude que bate às portas do mercado de trabalho e que 
merecem reflexão. Na França, a taxa de desemprego é de 9,5%, mas sobe para preocupantes 
23% entre os jovens, afetando principalmente os que vivem nos bairros dos imigrantes. No Brasil, 
o desemprego é de 10,1%, mas eleva-se para 27% entre os jovens das periferias das grandes 
cidades.  
 
Nos dois países, a calhamaçuda legislação trabalhista faz incidir pesados encargos sobre as 
contratações formais, o que reduz a competitividade das empresas no mercado globalizado, 
espanta investidores e prejudica a geração de empregos. Em outras palavras, para manter os 
direitos dos efetivados, excluem-se milhões de jovens do mercado de trabalho.  
 
Aliás, flexibilizar as relações trabalhistas é um dos dilemas dos governos, prensados entre os que 
defendem a tradicional proteção do emprego e os que as consideram fator de atraso e, portanto, 
prejudicial ao desenvolvimento dos países na nova economia. Com um certo toque de ironia, 
talvez fosse o caso de aconselhar a atual "resistência francesa" a olhar para o outro lado do canal 
da Mancha. Lá, em conseqüência das reformas impostas com mão de ferro pela primeira-ministra 
Margaret Thatcher nos anos 1980, a Inglaterra ocupa o primeiro lugar entre os europeus na 
atração de investimentos estrangeiros e ostenta índices de desemprego na casa dos 4%.  
 
Esse e outros exemplos mereceriam ser levados em conta na elaboração das políticas públicas 
voltadas para a inclusão do jovem no mercado de trabalho. Essa é uma questão complexa, que 
ganha contornos mais graves no Brasil de hoje e lança sombras mais densas no futuro das novas 
gerações, se nada for feito para melhorar a empregabilidade dos milhões de jovens que saem das 
escolas com aprendizado e escolaridade insuficientes para competir por uma vaga no mercado e 
sem a menor idéia de como funciona o mundo corporativo.  
 
Assim como mereceria ser levado em conta o papel que as empresas podem desempenhar para 
atenuar a gravidade desse quadro - em especial, aquelas corporações que têm um olho no futuro, 
pretendem se expandir com solidez e querem se integrar num país competitivo e bem avaliado no 
ranking econômico e social das nações. A execução dessa tarefa - que, reconheça-se, não é nada 
fácil -, seria agilizada com a soma de esforços entre governo, escola, iniciativa privada e 
sociedade, aqui representada pelas organizações do 3º Setor dedicadas ao jovem.  
 
Essa é a visão que o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) consolidou ao longo de seus 42 
anos de experiência: cada vez mais, o mercado de trabalho moderno pede soluções criativas, 
eficientes e de resultados rápidos para a inclusão dos jovens.  



Entre elas, as pesquisas e depoimentos coletados entre os 6 milhões de estudantes que entraram 
no mercado por intermédio do CIEE, confirmam a eficácia do estágio como fonte de recrutamento 
e capacitação, pois 64% dos jovens foram efetivados após a experiência prática em ambiente de 
trabalho.  
 
Fiel à convicção de que quanto mais opções de inserção forem viabilizadas, o CIEE também se 
integrou ao esforço para a concretização dos objetivos da nova Lei de Aprendizagem e, por nosso 
intermédio, em pouco mais de um ano, mais de 2 mil adolescentes foram contratados para 
receber treinamento prático nas empresas, complementadas por aulas teóricas de capacitação, 
desenvolvidas de acordo com as exigências da área de atuação e das normas legais.  
 
Como a vivência do CIEE comprova, a adoção de caminhos modernos para a inclusão profissional, 
diferentemente do que pensam alguns setores, é uma postura inteligente e estimuladora de oferta 
de oportunidades de ocupação e qualificação, em especial para os jovens das faixas menos 
favorecidas da população.  

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 abr. 2006, Plano Pessoal, p. C-12. 

 


