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Tempo médio de busca por
trabalho tem queda em 2011

Índice chega ao menor nível desde que começou a ser
medido, em 1998

Luiza Sigulem/Folhapress

Elaine Ferreira ficou sete meses desempregada

FELIPE GUTIERREZ
DE SÃO PAULO

O tempo de busca por emprego caiu em 2011. Houve
diminuição de pelo menos um mês em relação ao ano
anterior em cinco regiões metropolitanas -Belo Horizonte,
Distrito Federal, Porto Alegre, Salvador e São Paulo.

Profissionais sem trabalho ficaram de 5 a 12 meses à procura
de recolocação, dependendo do local, mostram dados do
Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos).

Trata-se da menor média histórica do indicador, que passou
a ser medido em 1998.

Desde 2006, o índice apresenta queda. Naquele ano, a média
foi de 12 meses em São Paulo. Em 2011, foi de sete.

A melhora está relacionada à redução do desemprego,
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explica o economista Sérgio Mendonça, do Dieese.

Mesmo com desaceleração econômica, o tempo deve
continuar diminuindo, diz. "A população economicamente
ativa não aumentará muito em 2012", prevê.

A queda não foi sentida no alto escalão, diz Antônio
Lanzana, professor de economia da Fundação Dom Cabral.
Ele estima que executivos levem sete meses para achar vaga.

De maio a dezembro de 2011, Elaine Ferreira, 47, fez quatro
entrevistas. Neste mês, começou como coordenadora em
agência de eventos.

"Minha sorte é que tinha dinheiro guardado", diz ela, que
mora em São Paulo.
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