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Mercado volta a criar empregos para menor 
escolaridade 

Conjuntura:  Nos últimos 12 meses, 330 mil vagas foram abertas para 
pessoas com até o ensino fundamental  

Luciano Máximo, de São Paulo – VALOR 
Nos 12 meses encerrados em maio, o mercado formal de trabalho criou 5 mil 
novos empregos por dia, um ritmo bem mais intenso que aquele dos 12 
meses anteriores, quando eram precisos três dias para criar as mesmas 5 mil 
vagas com carteira de trabalho assinada. Esse “apetite” das empresas por 
funcionários permitiu a volta ao mercado de trabalho dos profissionais com 
menor – ou até nenhuma – escolaridade. Inclusive analfabetos têm sido 
contratados. 

Levantamento feito pelo Valor no Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho revela que nos 12 meses 
que vão de junho de 2008 a maio de 2009 – período do pré e pós-crise -, o 
Brasil fechou o balanço de admissões e demissões no azul, com a geração 
de 580,2 mil vagas. O resultado líquido, contudo, é formado pelo saldo 
positivo de 881,3 mil novos postos para profissionais que frequentaram a 
escola por mais tempo, e pelo fechamento de 300 mil vagas para 
trabalhadores analfabetos ou com até a 8ª série completa. 

Dados mais recentes indicam dinâmica diferente, com a expansão também 
das contratações de pessoal com baixa escolaridade. De junho de 2009 a 
maio de 2010, quase 330 mil posições foram preenchidas por brasileiros com 
no máximo o ensino fundamental completo, superando as demissões dos 12 
meses anteriores. Trabalhadores com esse perfil responderam por uma 
participação de 15% no saldo líquido de mais de 2 milhões de postos de 
trabalho abertos no período. 

O movimento de contratação de pessoas que frequentaram a escola por 
menos tempo ocorre em todos os cinco grandes setores utilizados pelo 
Caged: agropecuária, comércio, construção civil, indústria e serviços. 
Somente o setor de obras responde por mais de 50% dessa tendência. Entre 
junho de 2009 e maio deste ano, foram abertos 172 mil postos para 
trabalhadores que chegaram até a 8ª série, contra um saldo de 8,8 mil na 
comparação com os 12 meses anteriores. 

Apesar de todo esse aquecimento, Luiz Antônio Caruso, gerente-executivo do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), conta que a atividade 
sofre para atrair mão de obra jovem e mais bem qualificada. “A construção 
civil tem o maior percentual de trabalhadores com 45 anos ou mais do 
mercado. Podemos deduzir que essa indústria recruta profissionais com 
menor escolaridade, porque não tem capacidade de atração como outras 
atividades. Isso também repercute no Senai; existem muitas regionais que 
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não conseguem fechar turmas para os cursos técnicos do setor”, argumenta 
Caruso. 

Na visão de economistas, a ampliação das contratações de mão de obra com 
baixa escolaridade reflete o dinamismo atual do mercado de trabalho 
brasileiro, estimulado por um crescimento econômico que poderá chegar a 
7% este ano, segundo projeções do mercado financeiro e do próprio Banco 
Central. Também existe uma reposição natural dos cortes ocorridos durante a 
crise. Além disso, o fenômeno indica a necessidade de avanço das políticas 
públicas de emprego e formação profissional, expõe pontos fracos do sistema 
educacional do país e sugere que as empresas precisam gastar mais para 

qualificar seus empregados. 

O presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Marcio 
Pochmann, afirma que o Brasil não pode cometer os mesmos erros do 
passado, quando as políticas de formação e qualificação de trabalhadores 
eram descasadas com a demanda do mercado. “Houve problemas sérios de 
escassez de mão de obra e grande movimento migratório de trabalhadores 
durante o milagre econômico [década de 1970]. Nem uma legislação com 
subsídios fiscais a empresas que qualificavam seus empregados deu certo”, 
ilustra. Para ele, empresas e governo devem focar as demandas futuras do 
mercado de trabalho. “A continuidade do crescimento coloca a questão da 
formação de profissionais como um avanço importante. Será preciso também 
atuação maior dos empresários nesse quesito.” 

O pesquisador Marcelo Neri, chefe do Centro de Políticas Sociais da 
Fundação Getulio Vargas (CPS-FGV), enxerga uma competição entre 
mercado de trabalho e escola. “É uma tendência preocupante, ligada com a 
qualidade da educação formal no Brasil: o mercado está chamando, e as 
pessoas estão deixando de concluir os estudos para ir trabalhar. Por outro 
lado, tem muita gente aderindo a cursos técnicos”, afirma. Segundo ele, a 
taxa de conclusão de programas profissionalizantes entre brasileiros em 
idade ativa cresceu 75% nos últimos seis anos. 

Neri também chama atenção para um ponto que considera muito importante: 
o desinteresse dos jovens pela escola e a consequente falta de consciência 
de que, quanto maior a escolaridade, maiores as chances de conseguir um 
emprego e ter um salário maior. “Estudos mostram que a renda de uma 
pessoa passa de R$ 700 para R$ 1.700 só pelo fato de concluir o ensino 
médio. É pouco? Sim, mas é muito melhor do que R$ 700″, aponta Neri. 

Após 5 anos, um registro na carteira  

Anna Carolina Negri/Valor 

 
Jaciara de Souza, 26 anos, e primeiro emprego no mercado formal: “Em um 

curso de informática de graça aprendi a usar computador e fazer meu 
currículo. 

 
 

Faz oito anos que Jaciara Gomes de Souza, de 26 anos, não frequenta a 
escola. Terminou a 8ª série atrasada, aos 18 anos, ainda quando estava em 
Vitória da Conquista, no centro-sul da Bahia. Na sua cidade natal sempre foi 
babá e empregada doméstica. Em São Paulo há cinco anos, ela só 
conseguiu trabalho como diarista, na informalidade. Mas sempre teve 
vontade de trabalhar com carteira assinada. “É a coisa mais correta, tem 
benefícios, segurança”, explica. 

No começo deste ano, Jaciara ficou desempregada e conheceu a realidade 
do mercado de trabalho da cidade grande. “Uma amiga me falou que tinha 
um curso de informática de graça, aprendi a usar o computador, fazer meu 
currículo. Não se usa isso na Bahia.” O próximo passo foi “fazer fichas” nas 
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agências que terceirizam serviço na área de limpeza. 

Para sua felicidade, o resultado até que não demorou: foram seis meses de 
procura e Jaciara começou a trabalhar no mês passado como auxiliar de 
limpeza em uma produtora de vídeos na zona sul da cidade. Agora que está 
com a carteira assinada, ela deixa a timidez de lado ao falar dos próximos 
passos. “Gosto de arte, é um sonho. Também gosto da área de atendimento, 
caixa”, revela a trabalhadora. A baiana de Vitória da Conquista, que é casada 
e tem uma filha de quase dois anos, só não conhece muito bem os caminhos 
para realizar seus sonhos. Ela sabe que precisa de “mais estudo” para 
crescer profissionalmente, mas não tem perspectivas de voltar à escola tão 
cedo, ainda mais depois que não conseguiu vaga no supletivo. 

Além disso, ela reclama que tem pouca informação sobre serviços públicos 
de capacitação, que poderiam lhe dar um empurrão – principalmente os 
cursos na área de atendimento e artesanato. “Quando estava desempregada 
conheci alguns lugares para cursos de informática, mas não podia pagar. 
Nem sabia que tinha um Telecentro da prefeitura perto de casa, onde o curso 
de informática me ajudou bastante.” 

Já a paulistana Bruna Oliveira, também de 26 anos, tem muito claro aonde 
quer chegar na carreira: dentro de seis, sete anos quer se tornar mestre de 
obra e ganhar um salário de mais de R$ 10 mil. E para chegar ao seu objetivo 
ela concilia teoria e prática, com mais foco no trabalho duro. “Dizem que é 
audácia, mas é meu sonho de criança. Sei que ainda tenho que entregar 
muitas obras para adquirir bagagem”, enfatiza. 

A receita é levada a cabo dia a dia. Atualmente, Bruna é encarregada de 
acabamento da construtora Serpal na obra de ampliação do Hospital 
Samaritano, na zona oeste de São Paulo, e comanda uma equipe de 70 
“peões”, conta. É sempre uma das primeiras a chegar e últimas a sair. “Hoje, 
por exemplo, tenho que entregar 12 banheiros. Não pode ter nenhuma falha, 
tenho que checar cada detalhe.” 

O ritmo puxado às vezes obriga Bruna a faltar à aula à noite, onde frequenta 
o segundo ano do curso técnico de edificações. Já participou também de 
programas de curta duração do Senai e outros oferecidos pela Serpal. “É 
importante continuar fazendo essas atualizações para atingir minha meta, 
mas não penso em entrar na faculdade, não me interessa ser engenheira.” 

De acordo com especialistas do mercado da construção, hoje um mestre de 
obra com boa experiência chega a ganhar mais que um engenheiro em início 
de carreira. Consciente de que ainda falta muito para atingir esse nível, Bruna 
se mostra satisfeita – ao menos por enquanto – com o salário de R$ 1.300 
“na carteira”. Nos últimos meses, ela até recusou uma oferta para ganhar R$ 
1.800 em outra construtora. “Eu consigo tirar um pouco mais com as horas 
extras e, além disso, acho que é importante não ficar trocando de obra. Isso 
vai ser reconhecido lá na frente.” (LM) 

 
Políticas públicas precisam ser interligadas, 
avalia Ipea  

Uma das soluções para aumentar a presença de mão de obra com maior 
escolaridade e melhor qualificação no mercado de trabalho brasileiro é 
articular as atuais políticas de colocação, qualificação e proteção do 
trabalhador, opina o presidente do Instituto de Economia Aplicada (Ipea), 
Marcio Pochmann. Economista especializado em relações do trabalho, ele 
afirma que o Brasil carece de um sistema público de emprego, capaz de 
oferecer, de forma integrada, benefícios e renda a desempregados, 
intermediação de vagas e incentivos à formação e qualificação de 
trabalhadores. 

“Já temos isso, mas não há conversa entre os mecanismos”, diz Pochmann, 
referindo-se ao Sistema Nacional de Emprego (Sine), coordenado pelo 
Ministério do Trabalho e que abrange o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT) – que destina verbas para qualificação profissional -, o seguro-
desemprego e uma rede de atendimento de recolocação profissional. “Mas se 
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estou desempregado, e vou à Caixa Econômica Federal ver se tenho direito 
ao seguro-desemprego, não encontro informação sobre vagas ou sobre 
possibilidades de qualificação e formação. Se tivéssemos um mecanismo 
integrado, ali mesmo na Caixa eu poderia ser encaminhado para um curso ou 
uma vaga. Poderia conseguir outro emprego e poupar recursos públicos”, 
exemplifica. 

Luiz Antônio Caruso, gerente-executivo do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), destaca o baixo nível de aproveitamento da 
rede de intermediação de mão de obra do Sine. “Muitas vagas abertas não 
são preenchidas, porque exigem qualificação acima daquela que o 
trabalhador possui. Há um desequilíbrio que poderia ser preenchido por 
cursos de formação e melhoria da informação”, avalia. 

Dados de 2008 (os mais recentes) mostram que o programa de 
intermediação de mão de obra do governo federal encaminhou mais de 5,5 
milhões de inscritos para 2,5 milhões de vagas, mas pouco mais de 1 milhão 
delas foram preenchidas . Segundo Pochmann, a reorganização do Sine 
deve estar aliada à construção de um plano nacional de formação e 
qualificação e à adoção de indicadores da demanda de emprego. “Para que a 
força de trabalho seja formada de acordo com o emprego de amanhã, e não 
de ontem”, pondera. 

As micro e pequenas empresas, continua Pochmann, devem estar no foco 
das ações propostas. “Os negócios grandes e médios têm departamentos 
que sabem selecionar trabalhadores. As pequenas empresas, de maneira 
geral, não têm condições de selecionar bem e isso resulta em demissão 
precoce, porque deriva de uma contratação equivocada.” 

Com o projeto Capital Humano, a Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) procura mapear a demanda por mão de obra e qualificação 
profissional de mais de 20 setores da indústria paulista, em parceria com o 
Senai e outras instituições de ensino técnico, como o Centro Paula Souza, de 
São Paulo. 

Segundo Cristiane Medina, economista do departamento de ação regional da 
federação, a iniciativa pode ser ampliada. “As estruturas existentes hoje são 
descoladas umas das outras. Estamos atuando na indústria, mas o projeto 
tem um escopo que pode envolver o FAT, a Caixa, sindicatos do lado 
patronal e, por que não, de trabalhadores”, destaca Cristiane. (LM) 
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