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Desemprego de jovens cai no Rio, mas não esconde problemas no mercado de trabalho  

(Fabiana Ribeiro)

A taxa de desemprego dos jovens no Rio de Janeiro, entre 18 e 24 anos, recuou nos últimos 12 meses. Ainda é alta, mas 
passou de 16,9% em setembro de 2008 para 12,9% no mês passado - num movimento contrário ao das demais principais 
regiões metropolitanas do país. Apesar da melhora, é mais que o dobro do nível de desocupação das pessoas de 25 a 49 
anos (4,9%) e quase cinco vezes superior ao do grupo acima de 50 anos (2,6%). O desemprego, uma das preocupações 
do brasileiro, foi eleito pelos leitores o tema desta semana da campanha "Nós e Você. Já São Dois Gritando" , que 
debate temas que afligem a sociedade. 

A queda acentuada na taxa de desemprego dos jovens reflete, sem dúvida, o envelhecimento da população do Rio. No 
último ano, o grupo entre 18 e 24 anos foi reduzido em 51 mil pessoas - menos gente procurando emprego ajuda a 
amenizar a taxa. O número de desocupados, por sua vez, caiu quase 30%. Mas fica no ar a questão: para onde foram os 
jovens? Para alguns analistas, voltaram para a escola; para outros, desistiram de buscar emprego e ficaram na ociosidade.

- Os números mostram também que o aumento do poder de compra dos moradores, especialmente no Rio, permite ao 
jovem ficar na escola. O rendimento médio subiu de R$ 1.297,93 para R$ 1.345,95, de janeiro a setembro frente a igual 
período de 2008 - disse Cimar Azeredo, gerente da Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, acrescentando que a 
população com 11 anos de estudo ou mais subiu 6,2% em dois anos. 

Segundo Marcelo Neri, economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o recuo da taxa do desemprego entre os jovens 
reflete a falta de dinamismo da economia fluminense. 

- Trata-se de uma boa notícia que esconde uma má: a de que o mercado de trabalho está ruim a ponto de não atrair o 
jovem. Em São Paulo, o mercado consegue roubar o jovem da escola - disse Neri, acrescentando que, de 2003 a 2008, o
Rio está na frente de São Paulo em matrículas de alunos de 15 a 17 anos. - O Rio lidera o ranking das regiões com 
menor probabilidade de abandonar o colégio. 

A farta oferta de universidades no Rio e os programas de incentivo ao ensino ajudam a explicar a saída do jovem do 
mercado de trabalho, disse Hildete Pereira, professora da UFF: 

- Nessa idade, os jovens precisam estar na escola. A ideia é retardar essa entrada no mercado de trabalho e, assim, 
preparar melhor a mão de obra. 

            
As dificuldades do mercado de trabalho estão nos comentários dos internautas no site da campanha Dois Gritando . "É 
muito difícil conseguir o primeiro emprego. "Atualmente existe um grande número de ofertas, mas a maioria pede no 
mínimo seis meses de experiência, além de cursos de idioma e informática", comentou Lyane de Souza Viana. 
Recém-formada, Joselena concorda: "As oportunidades têm sido cada vez mais escassas". 

Aos 23 anos, David Trindade perdeu o emprego de vendedor de uma companhia de bebidas em abril, em decorrência da 
crise financeira. Sem trabalho, trancou a faculdade: 

- Estou sempre enviando meu currículo, porém, o mercado exige muita experiência. 

Para Patrick Carvalho, economista da Firjan, os dados podem indicar um desalento temporário do jovem, que, em meio 
à crise, desiste de procurar trabalho: 

- O problema é que esse jovem pode canalizar sua energia para drogas ou violência. 

Segundo Mauro Osório, professor da UFRJ, o mercado de trabalho para os jovens tende a melhorar nos próximos anos, 
com a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Comércio e serviços (como restaurantes e hotéis) devem abrir vagas, 
especialmente para jovens. 

Para Felipe de Faria Góes, presidente do Instituto Pereira Passos, o Rio deve conseguir sustentar taxas de desemprego 
mais baixas que as das demais regiões do país à medida que a economia for se aquecendo. 

Não são apenas os jovens, porém, que têm dificuldade em obter uma vaga. "Por que as pessoas com experiência no 
mercado de trabalho neste país são tão discriminadas por causa da idade? Se alguém com mais de 35 anos ficar 
desempregado, fica difícil retornar ao mercado", disse o internauta Jurandir Lindolfo da Silva. 



E Wilson Gomes, de 53 anos e desempregado, queixou-se: "Mesmo com bastante experiência, é difícil uma pessoa 
dessa idade ser recolocada no mercado de trabalho. Não seria oportuno que nossos governantes incentivassem as 
empresas para que estas nos dessem mais oportunidades?". 

- É verdade que, muitas vezes, nossa cultura confunde senioridade com obsolescência. Mas as empresas mais antenadas 
oferecem oportunidades para todos. Vivemos em uma época de mudanças constantes, na qual a informação perece 
rapidamente. Cabe ao profissional mais velho manter-se atualizado - disse Jacqueline Resch, sócia-diretora da Resch 
Recursos Humanos, que recruta executivos para empresas como Vale, Vivo, LOréal e Shell.


