
Vontade de trabalho é o principal trunfo do iniciante  
Bruno Lima 
 
76% das empresas contratam inexperientes, revela pesquisa realizada pelo Datafolha 
  
Ter vontade de trabalhar é a habilidade mais valorizada no recrutamento para o primeiro 
emprego, revela pesquisa feita pelo Datafolha. Esse aspecto é o mais relevante para 86% das 
empresas na Grande São Paulo: teve nota 4,8 em uma escala de importância de um a cinco. 
 
Em seguida, na lista de 12 requisitos pesquisados, aparecem, respectivamente, o grau de 
escolaridade (4,2), ter currículo claro e bem-feito (4,2), ter boa apresentação (4,1), ter 
conhecimentos de informática e internet (4,0), ser recomendado por alguém de confiança 
(4,0), ser bom aluno no colégio (3,8), ter cursos e palestras no currículo (3,3), a idade do 
candidato (3,2), as escolas em que estudou (3,1), ter atuado como voluntário (3,0) e, por 
último, dominar idiomas (2,3). 
 
O Datafolha entrevistou responsáveis pelo setor de recursos humanos de 202 empresas de 
grande, médio e pequeno porte na Grande São Paulo, entre os dias 6 e 13 de março. 
 
Entre as empresas entrevistadas, 63% dizem ter vagas para as quais os iniciantes são os 
melhores candidatos - nas multinacionais, o número sobe para 85%. As que dizem admitir 
pessoas sem experiência para o primeiro emprego são 76%, mas, no comércio, o total chega a 
80%. Entre as empresas de grande porte, 95% empregam novatos; nas pequenas, 76%. 
 
Metade das companhias disse ter contratado até cinco pessoas para o primeiro emprego em 
2005, e 13%, de seis a dez. A média é de três novatos por empresa - nas grandes, fica em 53 
funcionários por ano. 
 
Entre os empregadores que dizem contratar inexperientes, 33% não o fizeram em 2005. 
 
Dos que dizem não contratar, 51% já admitiram profissionais com esse perfil antes. As 
principais razões para não fazê-lo mais são falta de tempo e dinheiro para treinamento (37%) 
e exigência de equipe experiente no ramo de atuação (34%). 
 
Leia mais 
 
Aos 23, iniciante é tido como velho 
Mariana Iwakura 
 
Antes de procurar emprego, candidato deve avaliar maturidade e necessidade financeira 
 
Aos 23 anos, em média, o candidato ao primeiro emprego é considerado velho para ainda não 
ter nenhuma experiência no currículo. Segundo o Datafolha, essa é a idade máxima para 
encontrar um estágio ou um emprego. Para quem já parou de estudar, o limite é mais baixo: 
22 anos, em média. 
 
No comércio, entretanto, ser mais velho pode ser bom - sem experiência, uma pessoa de até 
26 anos ainda está no páreo para conseguir a vaga. "Maturidade é importante no atendimento. 
Os mais velhos são mais práticos, vêem o que o cliente quer", afirma Anísia Sokei, gerente de 
RH da Camicado. 
 
A idade do candidato ao primeiro emprego é considerada "muito importante" ou "importante" 
por 45% do total de empresas entrevistadas. Já 28% crêem que a idade é "pouco ou nada 
importante". 
 
O momento ideal para começar envolve maturidade (para ter responsabilidade, horários e 
chefe), escolaridade e realidade socioeconômica. O grande desafio é respeitar a idade máxima 
citada pelas empresas sem prejudicar a qualidade da educação, outra exigência do mercado. 



"Quem trabalha de dia e faz faculdade à noite rende menos do que quem só trabalha meio 
período", avalia Christina de Paula Leite, da Coordenadoria de Estágios e Colocação Profissional 
da FGV-Eaesp (Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getulio 
Vargas). Ela recomenda procurar trabalho a partir do quinto semestre da graduação. 
 
Por outro lado, esperar demais pode ser ruim. "Não se pode pensar em atividade profissional 
só depois de formado. Se entrar "zerado" aos 26 anos, [o candidato] vai deparar com pessoas 
mais jovens, com maior desenvoltura, flexibilidade e traquejo", diz o consultor Paulo Kretly, 
presidente da FranklinCovey Brasil. 
 
Segundo a publicação "Brasil, O Estado de Uma Nação", editada pelo Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada) em 2005, entre os brasileiros que tinham 35 anos e estavam no 
mercado de trabalho em 2003, 70% começaram a trabalhar antes do 15 anos, 30%, na 
juventude e praticamente nenhum começou após os 24 anos de idade. O estudo conclui que 
novos trabalhadores de famílias mais pobres ingressam no mercado de trabalho muito 
precocemente. 
 
"Começar muito cedo denota necessidade de complementar renda. Os ricos têm dinheiro 
garantido pela família e começam a trabalhar mais velhos. A conseqüência é que investem 
mais em escolaridade", diz Paulo Tafner, editor do livro. 
 
"É melhor postergar o trabalho e desenvolver-se em área específica", aconselha a economista 
Paula Montagneri, coordenadora de pesquisa do Observatório do Mercado de Trabalho, do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
Leia mais 
 
Outro idioma é o que menos conta 
Renata De Gáspari Valdejão 
 
Nas multinacionais, no entanto, o inglês é importante para 99%, e o espanhol, para 67% 
 
Dominar idiomas, em geral, é a habilidade que menos conta na hora de selecionar um 
candidato ao primeiro emprego, entre os 12 aspectos pesquisados pelo Datafolha. Para 57% 
das empresas, o quesito é pouco ou nada importante na estréia no mercado de trabalho. 
 
Nas multinacionais, porém, a história é outra: 75% dos selecionadores dão ao domínio de 
outro idioma importância elevada ou mediana. 
 
No universo das companhias que disseram valorizar línguas estrangeiras, 71% afirmam que 
um candidato sem experiência profissional deve dominar o inglês. O espanhol é citado por 
42%, o português, por 23%, e o alemão, por apenas 1%. 
 
Quando tomadas somente as respostas das multinacionais, a porcentagem dos que valorizam 
o inglês pula para 99% -o espanhol vem em segundo lugar, com 67% das citações. 
 
O essencial é compreender que não basta ter estudado: demonstrar fluência, de acordo com a 
pesquisa, é o segundo aspecto mais valorizado, ficando atrás apenas dos certificados de 
proficiência, que, no fundo, medem a própria fluência. 
 
"Muitos candidatos não dão importância para isso, mas é preciso destacar essa peculiaridade 
já no currículo: fluência é um diferencial", aconselha Renata Perrone, consultora de planos de 
carreira da Manager. 
 
Vivência 
 
Segundo Ligia Velozo Crispino, diretora da Companhia de Idiomas, os jovens de 14 a 18 anos, 
hoje, já falam inglês e espanhol e estão se preparando para aprender uma terceira língua. Os 
que estão na faixa dos 20 aos 25 anos e buscam uma vaga de estágio, trainee ou a primeira 



efetivação têm ótimo nível lingüístico em inglês. "Os grandes finalistas nesses concursos com 
certeza já estudaram ou tiveram alguma experiência no exterior", afirma. 
 
A escola elaborou testes de inglês para selecionar trainees de uma grande empresa. Entre 800 
candidatos, 6 dos 7 finalistas já tinham morado no exterior. "Isso, sim, é diferencial, mostra 
maturidade", diz a consultora organizacional Madalena Carvalho. Ela aconselha os profissionais 
a redigirem o currículo também em inglês, para mostrar domínio da língua. 
 
Apesar de ter recebido grande peso na pesquisa, o certificado de proficiência é encarado por 
setores do mercado como acessório. "São importantes para processos seletivos em algumas 
universidades, mas não são garantia de que a pessoa domine a língua. Num recrutamento de 
empresa, haverá, de qualquer maneira, teste oral e escrito", afirma Ligia Crispino. 
 
Para quem prefere apostar no "certo" a confiar no "duvidoso", o exame FCE (First Certificate in 
English), da universidade de Cambridge, considerado mais rigoroso, está tomando o lugar do 
Ielts no Brasil. 
 
Aplicado pela Cultura Inglesa, custa R$ 324 e é aceito em várias universidades estrangeiras, 
sobretudo na Inglaterra, mas também nos EUA, na Austrália, na Nova Zelândia e no Canadá.  
 
Para o espanhol, há o Dele (Diplomas de Español como Lengua Extranjera), aplicado no Brasil 
pelo Instituto Cervantes. Custa R$ 94 (nível básico), R$ 127 (nível intermediário) e R$ 168 
(nível avançado). 
 
Leia mais 
 
88% só contratam novatos que sabem usar o computador 
 
Certificação é muito valorizada por 50% das empresas 
 
Considerado tão importante quanto ser recomendado por alguém de confiança, o domínio de 
informática e internet é hoje crucial para um candidato ao primeiro emprego. Pelo menos na 
opinião dos recrutadores ouvidos pelo Datafolha, que deram nota quatro ao quesito (numa 
escala de um a cinco). 
 
Saber utilizar o computador como usuário é básico: 88% das empresas consideram isso 
"importante" ou "muito importante" e só 2% dizem que a habilidade é "pouco ou nada 
importante". O candidato que conhecer programas específicos, porém, terá um bom 
diferencial. 
 
"Os currículos dos novatos são muito parecidos, por isso é fundamental se diferenciar", 
ressalta Maria Helena Monteiro, responsável pela área de RH da seguradora SulAmérica. 
 
Word, citado em 62% das respostas ao Datafolha, e Excel, mencionado por 61%, são os 
programas mais valorizados no currículo do iniciante. O pacote Office é importante para 12% 
dos pesquisados. "O Office, hoje, é pré-requisito, assim como o Excel para o setor financeiro", 
avalia Renata Perrone, consultora da Manager. 
 
No "ranking" dos conhecimentos de informática mais valorizados pelas empresas, traçado pelo 
Datafolha, aparecem com destaque também o Windows (26%) e a internet (14%). O Linux, 
ainda pouco conhecido, teve 3% das citações. 
 
Assim como no caso dos idiomas estrangeiros, ter apenas familiaridade com o uso dos 
recursos de informática já não é mais suficiente ao profissional moderno. Segundo os 
especialistas, é aconselhável que os "inexperientes" busquem certificações. Dados do 
Datafolha revelam que 50% das companhias valorizam os certificados de cursos de 
informática. 
 
Pacote Office 



Reconhecida internacionalmente como prova de conhecimento prático dos aplicativos do 
pacote Office, a MOS (Microsoft Office Specialist) é uma das certificações mais atrativas, já 
que atesta habilidade no uso de ferramentas úteis em várias áreas profissionais. 
 
Para obter a certificação MOS, é preciso ser aprovado em pelo menos um dos exames. As 
provas são individuais, ou seja, específicas para Word, Excel, Outlook Express, Power Point e 
Access. Há quatro centros credenciados a aplicá-las no Estado: Data Byte, Senac e USP 
(capital); e Colégio Afonso Pena (Santos). Seu custo varia de R$ 80 a R$ 120 (o Senac negocia 
uma redução no valor). 
 
"A busca por cursos preparatórios para as certificações é enorme nas escolas", declara Richard 
Martelli, coordenador da área de tecnologia da informação do Senac. 
 
Bê-á-bá 
 
Para sair do "bê-á-bá", no entanto, é bom não parar por aí. Já há empresas procurando 
profissionais com conhecimentos em software livre (Linux, Apache etc.), já que, migrando para 
essas plataformas, as companhias conseguem redução de custos. Existem cursos e 
certificações também para esse tipo de programa. 
 
Com o certificado na mão, no entanto, o problema não termina. É preciso estar atento às 
novidades. O pacote Office, por exemplo, já tem a versão Office 12, e as escolas de 
informática estão correndo contra o relógio a fim de atualizar seus cursos. (RENATA DE 
GÁSPARI VALDEJÃO) 
 
EXAMES - Onde prestar as provas: Colégio Afonso Pena (0/xx/13/ 3227-1121); Data Byte 
(0800-5700800); Senac (0800-8832000); USP (0/xx/11/3091-6329)  
 
Leia mais 
 
"Engordar" o currículo é importante, diz maioria 
 
Vale citar até curso de teatro e "experiência" de capitão no futebol 
 
Como o maior drama na busca pelo primeiro emprego é a falta de experiência, a solução 
sempre foi "engordar" o currículo com cursos, palestras e outras atividades, demonstrando 
características que são desejáveis em qualquer profissional: iniciativa, desprendimento, 
flexibilidade, criatividade. 
 
A tarefa, porém, está mais complicada do que há alguns anos. Curso de inglês, por exemplo, 
já não é diferencial. Informática, muito menos. Todo aspirante a emprego tem de trazê-los na 
bagagem. 
 
A pesquisa Datafolha revela que 51% dos responsáveis pelos departamentos de recursos 
humanos de empresas da Grande São Paulo consideram "muito importante" que um candidato 
sem experiência cite atividades "extras" no currículo. Outros 43% consideram a informação um 
pouco importante. 
 
É por isso que os consultores de carreira são unânimes em aconselhar: pesquise, informe-se, 
vá atrás de cursos curtos, palestras e feiras e destaque essas iniciativas no currículo. 
 
Em que área? 
 
É interessante dar preferência às atividades que tenham ligação com a área profissional 
pretendida, para demonstrar "foco", mas há espaço, desde que com bom senso, para colocar 
informações que demonstrem características positivas. 
 
"Participar de empresas juniores na faculdade é muito valorizado pelos recrutadores", afirma 
Marisa da Silva, consultora de carreiras da Career Center, que atende basicamente jovens. Ela 



lista outras possibilidades que podem ser citadas: curso de teatro (ajuda no desenvolvimento 
pessoal) e esportes (indicam esforço, persistência e disciplina). 
 
A maioria (60%) das empresas entrevistadas pelo Datafolha deu alguma importância à 
informação sobre hobbies e preferências pessoais. "Trabalhamos por competência. 
Entrevistamos o candidato para saber em que áreas ele é mais forte. Por isso, ter sido capitão 
do time de futebol pode contar pontos, porque demonstra características como liderança", 
exemplifica Maria Helena Monteiro, vice-presidente de RH da SulAmerica Seguros. (RENATA DE 
GÁSPARI VALDEJÃO) 
 
NA INTERNET - Ache bons cursos: 
www.ciee.org.br  
www.universia.com.br  
 

 
 

 
 



Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 5 jun. 2006, Guia do primeiro emprego, p. 3 , 
6, 10 e 12. 


