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RESUMO  

 

A inserção dos jovens no mercado de trabalho é um dos grandes desafios da 
política de emprego nos dias atuais. Trata-se de um público mais vulnerável, que 
enfrenta dificuldades na entrada no mercado de trabalho e tende a encontrar 
ocupações mais precárias, situação agravada, em países como o Brasil, pela baixa 
escolaridade e pela falta de formação educacional de grande parte da população. 
Esse artigo pretende mostrar aspectos dessa temática, apresentando uma 
introdução ao tratamento das políticas de emprego para a juventude. O objetivo é 
apresentar situações da inserção dos jovens no mercado de trabalho, trazer lições 
de experiências internacionais, situar a evolução da política de emprego no Brasil. 
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INTRODUÇÃO  

Nesse artigo vamos apresentar situações referentes aos jovens e as 

dificuldades de sua inserção no mercado de trabalho tratam-se de um público mais 

vulnerável, que tende a encontrar ocupações mais precárias, no Brasil, pela baixa 

escolaridade e pela falta de formação educacional de grande parte da população.  

Devido a essa situação, a política de emprego para os jovens assume grande 

importância, pois além de democratizar as chances de ascensão social e reduzir as 
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desigualdades, trabalha com um público que será, por muito tempo, parte da força 

de trabalho do país, impactando o potencial produtivo e competitivo. 

Ao decorrer do conteúdo vamos apresentar também a porcentagem de jovens 

e o tempo que demoram para conseguir um emprego, trazendo informações dos 

desafios que enfrentam, e uma média cada vez mais agravada de jovens sem 

trabalho. 

O Mercado de Trabalho para os Jovens 

No Brasil, os jovens enfrentam desafios no que se refere à inserção no 

mercado de trabalho. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011), o percentual 

de jovens entre 15 e 24 que fazem parte do mercado de trabalho, diminuiu de 57,7% 

em 2001 para 53,6% em 2011. Já a taxa de atividade da população total 

permaneceu relativamente estável durante este período. A pequena redução da taxa 

de atividade dos jovens pode ser resultado tanto das maiores dificuldades de 

inserção no mercado como de um maior número de anos dedicados à escola. 

A situação dos jovens no país é agravada pela baixa escolaridade média e pela 

precária qualidade da educação. Outra especificidade brasileira é a idade precoce 

de entrada dos jovens no mercado de trabalho, estabelecendo um perverso ciclo 

vicioso. Os jovens, sobretudo, de famílias mais pobres ingressam muito cedo no 

mercado de trabalho, impulsionados pela necessidade de obter renda e frustrados 

com a má qualidade da educação oferecida, assim obtendo um posto de trabalho 

precário e com reduzidas chances de ascensão profissional. Muitos indivíduos 

percebem essas dificuldades e procuram oportunidades de qualificação e 

reciclagem, mas estão em geral presos em longas jornadas de trabalho, tornando 

difícil o engajamento necessário. 

Entre os jovens de 15 a 24 anos, 26% dos homens e 30,4% das mulheres 

estudavam, mas não trabalhavam, em 2011, segundo os dados da PNAD (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio). Já os jovens nesta faixa etária que não 
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estudavam e nem trabalhavam representavam 9% dos homens e 19,7% das 

mulheres. Grande proporção de jovens que deixam muito cedo de estudar, sendo 

baixo o número daqueles que conseguem conciliar estudo e trabalho. Segundo 

Gonzalez (2009), esses indicadores são muito mais sérios para os jovens de baixa 

renda. O quadro é agravado, ainda, pelas longas jornadas de trabalho. De acordo 

com a OIT (2009), a média de horas trabalhadas pelos jovens de 15 a 24 anos no 

Brasil em 2006 foi de 38,4 horas, com 83,6% trabalhando jornadas superiores a 20 

horas. A frequência à escola para aqueles que trabalham até 20 horas por semana 

foi, na média, de 58%, caindo, para aqueles que têm jornadas superiores a 20 horas 

semanais, para 30%. 

Entre os jovens que entravam no desemprego, apenas uma parte estaria na 

busca do primeiro emprego, sendo que grande parte teria chegado a essa condição 

devido à baixa duração da ocupação, normalmente precária (CARDOSO; 

GONZALEZ, 2006-2007). Esses dados reforçam a direção de que não se trata de 

oferecer aos jovens uma experiência de emprego a qualquer custo, mas de 

implementar ações que ampliem as chances de ascensão futura. 

Em síntese, os parágrafos acima mostram em uma primeira parte dar 

condições para o reforço da formação e da qualificação, melhorando a qualidade da 

educação, dando condições e incentivos para que permaneçam na escola e 

oferecendo requalificação e reciclagem para aqueles que não obtiveram boa 

formação.  

As raízes das plantas, enquanto estiverem vivas, fazem com que as flores 

voltem a embelezar a vida, como o êxito da gente continuara pujante 

enquanto o alimentarmos pela raiz ou pelo vigor da mente positiva. E assim 

como o câncer continuara a se desenvolver enquanto não eliminarmos as 

suas raízes, assim também não poderemos esperar êxito enquanto não 

eliminarmos as causas do nosso insucesso. (NOVAIS, Germano de. 3ª 

edição, SÃO PAULO: Loyola, 1992. Pg.50). 

 



ARTIGO 

 
 

 

A evolução das políticas de emprego 

A década de 90 foi marcada por mudanças no mercado de trabalho e por 

maiores dificuldades para os trabalhadores com menor escolaridade e qualificação. 

Em resposta, o governo brasileiro passou a privilegiar duas linhas de ação: o 

estímulo ao empreendedorismo, estimulando oportunidades de emprego e renda 

fora do setor formal, e programas de capacitação, voltados a fortalecer a 

empregabilidade do trabalhador. Nessa segunda direção, o Plano Nacional de 

Formação Profissional (Planfor) representou aumento de gastos, visando capacitar 

parte significativa da população economicamente ativa. 

A criação do Programa Nacional de Primeiro Emprego (PNPE), em 2003, teve 

o mérito de ser um programa específico para os jovens. O público alvo eram os 

jovens de 16 a 24 anos, em situação de desemprego involuntário, de famílias pobres 

com renda mensal de até meio salário mínimo per capita, sem vínculo empregatício 

anterior e cursando estabelecimentos de ensino médio, fundamental ou outros 

estabelecimentos de ensino. 

O programa incluía ações ligadas à qualificação e à escolaridade, experiências 

de treinamento nas empresas e a concessão de subvenção para contratação. As 

ações de qualificação, que previam 500 horas, combinavam estímulo à educação 

básica (200 horas) e qualificação em ofícios. Ênfase era dada também em ações de 

estímulo ao empreendedorismo, incluindo cursos como artesanato, manicure, 

marcenaria, gastronomia e construção civil, além de um eixo ligado às artes, que 

incluía fotografia, dança e teatro. 

O PNPE conferiu, inicialmente, forte ênfase na concessão de subsídios para 

estimular as empresas a contratar trabalhadores jovens, medidas ancoradas no 

diagnóstico de que um dos problemas centrais era a falta de experiência. Os 

subsídios poderiam chegar a seis parcelas de R$200,00 por trabalhador, no caso de 

empresas com faturamento até R$1,2 milhões, e a seis parcelas de R$100,00, no 
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caso de empresas maiores, no entanto, poucas empresas aderiram, alegando que 

os jovens estavam despreparados tanto em termos profissionais como pessoais. 

Uma série de dificuldades na elaboração do programa, incluindo o excesso de 

burocracia, ajuda a explicar a baixa adesão. As exigências rígidas em termos de 

requisitos legais, como a exigência de certidões negativas de débito junto à União, 

teriam dificultado principalmente a participação de pequenas e médias empresas, 

aquelas mais interessadas na subvenção.  

A ênfase em estimular a demanda por trabalhadores jovens foi substituída pela 

preocupação com a capacitação e a empregabilidade, ganhando importância 

programas como os Consórcios Sociais da Juventude (CSJs), que reuniam ações 

voltadas a fortalecer a qualificação, a autoestima e a sociabilidade. 

As ações de qualificação social e profissional deveriam somar 400 horas, 

combinadas com 100 horas de prestação de trabalho voluntário, voltadas a 

fortalecer a rede social do jovem e abrir um caminho para a entrada no mercado de 

trabalho. Após 320 horas de qualificação, o jovem poderia ser encaminhado para o 

mercado de trabalho. Os CSJs previam também a criação de Centros da Juventude, 

espaços voltados a promover encontros e ações direcionadas à sociabilidade e à 

qualificação. Pela participação no Programa, o jovem recebia uma bolsa de 

R$100,00 por seis meses. 

Outro programa promovido após 2005 foi a Ação Juventude Cristã, que 

apresentava similaridades com os CSJs e tinha, como principal diferença, o fato das 

ações serem mais descentralizadas e concentradas em regiões com baixo índice de 

desenvolvimento humano. A execução era feita por entidades contratadas pela 

prefeitura e o programa contava também com uma bolsa oferecida aos jovens. Outro 

eixo do PNPE foi o programa Empreendedorismo e Responsabilidade Social, voltado 

a criar uma linha especial de crédito para os jovens. Por fim, outra ação prevista era 

o Programa Escola da Fábrica, baseado em parceria entre empresas e ONGs. O 

programa combinava formação teórica e prática, buscando oferecer ao jovem uma 
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primeira experiência profissional, cabia ao Ministério da Educação a orientação 

pedagógica, a supervisão e o monitoramento. 

Em síntese, O PNPE foi importante por colocar na agenda a necessidade de 

ações específicas para os jovens. Sofreu inúmeras críticas, incluindo problemas nas 

qualidades dos cursos, falta de integração com outras políticas e dificuldades para 

inserção dos jovens. 

Em 2005, foi criado o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), 

sob a coordenação da Secretaria Nacional da Juventude, ligada à Secretaria 

Executiva da Presidência. O Projovem reunia ações e preservava muitos dos 

objetivos dos programas anteriores, combinando ações voltadas à elevação da 

escolaridade, à conclusão do ensino fundamental e ao estímulo à qualificação 

profissional e à cidadania, portanto, houve um alto grau de abandono e desistência 

por parte dos participantes, além de ter incluído um número reduzido de 

participantes: apenas 225 mil jovens haviam se inscrito no programa até 2007 (OIT, 

2009). Em 2007, o programa foi reformulado, com a criação do Projovem Unificado, 

integrando os programas anteriores: Projovem, Agente Jovem, Escola da Fábrica, 

Juventude Cidadã e Consórcios Sociais da Juventude. O novo programa previa 

quatro modalidades, todas centradas em parcerias entre estados e municípios.  

O Projovem Adolescente seria coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social, o Projovem Urbano seria coordenado pela Secretaria Nacional de Juventude, 

o Projovem Campo, coordenado pelo Ministério da Educação e direcionado aos 

jovens de 18 a 29 anos trabalhadores da agricultura familiar, por fim, o Projovem 

Trabalhador, coordenado pelo Ministério do Trabalho. 
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Consórcios Sociais da Juventude e a política de emprego para os jovens 

Os Consórcios Sociais da Juventude foram, a partir de 2005, o principal eixo do 

Programa Nacional de Primeiro Emprego. Os CSJs eram centrados em jovens de 

famílias pobres, procurando priorizar o público mais vulnerável, incluindo 

desempregados, deficientes, egressos do sistema prisional e jovens cumprindo 

medidas socioeducativas. Os jovens recebiam uma bolsa de R$ 100,00 por seis 

meses, condicionada à participação nas oficinas de formação e à prestação de 

trabalho voluntário. O programa previa também uma meta para a inserção dos 

egressos no mercado de trabalho.  

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) fez um aprofundado estudo sobre a 

implantação dos CSJs em seis capitais metropolitanas. Interessantes conclusões 

foram extraídas, levantando questões a orientar a política de emprego para a 

juventude. Um ponto positivo dos CSJs é a participação de ONGs e a agregação de 

várias entidades que, com diferentes especialidades, podem contribuir para os 

objetivos do Programa. A formação do Consórcio abria essa possibilidade, 

colocando, como contrapartida, desafios em termos de coordenação e da 

capacidade de trabalho em conjunto. Segundo a legislação, os CSJs deveriam ser 

compostos por no mínimo dez entidades e/ou movimentos sociais, com um papel 

central sendo desempenhado pela entidade âncora, uma entidade que deveria ser 

reconhecida por sua capacidade de trabalho com a formação dos jovens. Portanto, a 

escolha da entidade âncora configura-se como etapa decisiva para o funcionamento 

do Consórcio, dado o seu papel na seleção de outras entidades, na formação de 

parcerias, na determinação das atividades a serem desenvolvidas no Centro da 

Juventude, na captação de vagas frente ao setor privado e no acompanhamento dos 

jovens inseridos no mercado de trabalho. 

Um aspecto essencial no funcionamento dos Consórcios era o cadastramento 

e a seleção do público alvo. A seleção passava inicialmente pela consulta ao SINE e 

a identificação dos jovens que se encaixavam nos critérios do Programa. Em alguns 

casos, era feita a consulta a cadastros de sindicatos e entidades envolvidas. Quando 
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as entidades envolvidas já trabalham com o público alvo, tornava-se mais fácil a 

seleção. Procurava-se inscrever um número de candidatos superior às vagas, 

priorizando na seleção o público mais vulnerável. Alguns procedimentos contribuíam 

para a qualidade da seleção: quando era possível contar com assistentes sociais e 

visitas a famílias, era possível identificar e priorizar os jovens mais dispostos a fazer 

os cursos, reduzindo a participação de indivíduos interessados apenas no 

recebimento da bolsa. 

O relato de vários consórcios atesta também os efeitos positivos em termos da 

interação dos jovens com outros em situação similar: para muitos, significou a 

primeira interação em grupo e importante forma de socialização. Assim, as oficinas 

contribuem para o fortalecimento da autoestima, produzindo uma postura mais 

positiva para encarar a entrada no mercado de trabalho e outros desafios. 

As entrevistas atestam também muitas dificuldades, inclusive operacionais, 

ligadas, por exemplo, à necessidade de adiantamento de recursos para custear 

atividades preparatórias como divulgação, seleção, aquisição de equipamentos e 

preparação do material didático. Há também dificuldades logísticas, que incluem o 

transporte dos jovens para os centros da juventude. Muitas entidades reclamam do 

excesso de burocracia, particularmente na prestação de contas; reclamam que o 

tempo gasto com atividades administrativas e burocráticas impede a concentração 

nas questões pedagógicas e na preparação dos instrutores. A exigência de muitos 

documentos dificultava também a participação de certas entidades. 

Uma dificuldade central relaciona-se aos desafios de qualificação em face da 

vulnerabilidade do público e do prazo das atividades. Como o programa prioriza 

jovens mais vulneráveis, muitos chegam às oficinas sem saber ler ou escrever, de 

forma que as 140 horas dedicadas ao desenvolvimento escolar, voltadas para 

práticas de leitura, escrita e cálculo, são bem avaliadas, mas insuficientes. Outra 

queixa é que a carga horária é considerada inadequada para as ações voltadas ao 

empoderamento, que requerem práticas prolongadas e mesmo contínuas. Enfim, 

alguns entrevistados questionam a exigência de trabalhar com no máximo 30% de 
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jovens com ensino médio completo, excluindo muitos jovens aptos a se beneficiar 

das oficinas. 

Outra dificuldade relaciona-se à exigência de trabalho voluntário como uma 

condição para o recebimento da bolsa. Segundo alguns entrevistados, a experiência 

tende a trazer efeitos positivos, fortalecendo o protagonismo juvenil. No entanto, 

argumenta-se que os jovens não estão preparados e que a exigência, ao desviar o 

foco, enfraquece as atividades de qualificação. A crítica mais contundente é que 

condicionar a bolsa ao trabalho voluntário é contraditório, dado que a atividade é por 

definição voluntária. Como consequência, muitos jovens participam da atividade 

apenas formalmente, o que prejudica os resultados. Portanto, o melhor seria 

condicionar a bolsa à participação nas atividades de qualificação, forma de 

incentivar e cobrir o custo de oportunidade que a participação no programa implica. 

Outro obstáculo muito destacado diz respeito à exigência de metas de 

inserção. Essa exigência relaciona-se à tendência, presente nas novas práticas de 

administração pública, de criar incentivos e metas de acompanhamento para a 

política. No caso em questão, essas metas trazem uma série de dificuldades. Como 

argumentam muitas entidades, elas são pagas para qualificar e não para inserir no 

mercado de trabalho, função que exige atributos diferentes e que depende de outras 

variáveis, além do controle da entidade. A exigência de metas para inserção torna-se 

mais complicada quando se considera o objetivo do programa de privilegiar um 

público mais vulnerável. Nesse sentido, a ênfase muito rígida em metas de inserção 

poderia levar à discriminação do público mais vulnerável e à seleção de indivíduos 

com maiores chances de inserção. Portanto, o mais adequado seria fazer um 

acompanhamento e monitorar o conteúdo das ações de qualificação. 

Combinando os efeitos positivos e também as dificuldades, é possível levantar 

alguns elementos que tendem a contribuir para o êxito dos consórcios e para a 

política para os jovens em geral. Inicialmente, o desenho do consórcio, a seleção da 

entidade âncora e a escolha das outras entidades são passos essenciais. Nessa 

direção, os resultados tendem a ser favorecidos quando da existência de conselhos 
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e redes reunindo entidades e atores que podem contribuir para o desenvolvimento 

local. Nesse caso, fica mais fácil agregar entidades apropriadas e também captar 

vagas para os egressos do programa. 

Um fator central é a capacidade de construir laços com os empresários. 

Quando há proximidade e os empresários apresentam disposição para cooperar, 

crescem as chances dos objetivos serem atingidos. O conhecimento do teor das 

oficinas e o aval das entidades envolvidas podem implicar o encaminhamento de 

jovens com atributos para suprir os requisitos das empresas, eliminando a exigência 

de critérios adicionais que fechariam as portas a grande parte do público. Nesse 

sentido, o contato desenvolvido com as empresas é essencial para mostrar o 

conteúdo da experiência e reduzir a assimetria de informações que tende a 

acompanhar a contratação de pessoas com pouca experiência. Um procedimento 

que pode ser adotado é encaminhar os jovens para uma experiência de três dias, 

avaliando se os requisitos são adequados. 

Enfim, melhores resultados em termos de inserção passam pela capacidade de 

montar uma equipe voltada a fazer os contatos com as empresas, apresentar o 

programa, captar vagas, prestar esclarecimentos jurídicos e acompanhar o egresso 

nos processos de seleção. Seria importante acompanhar os jovens na busca de 

emprego, preparando-os para as entrevistas e provendo auxílio material em termos 

de lanche e transporte para o local de seleção. Na mesma linha, seria importante um 

monitoramento dos egressos do curso, acompanhando o acesso ao mercado de 

trabalho e as primeiras experiências profissionais. 

Outro aspecto essencial é procurar integrar as ações de qualificação dos CSJs 

com outras atividades da política de emprego e educação. Assim, as ações de 

estímulo ao empreendedorismo presentes nos CSJs deveriam, por exemplo, ser 

articuladas com o acesso ao microcrédito. Uma direção seria resgatar a concessão 

de subvenção à contratação, utilizando-a de forma mais integrada com as ações de 

qualificação presentes no consórcio. Outra prática poderia ser a concessão de um 
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selo social às empresas que cooperassem e participassem da qualificação mais 

aplicada, aceitando estagiários e contratando os egressos dos consórcios. 

Em síntese, os CSJs trouxeram ganhos quando comparados com iniciativas 

anteriores, tanto em termos de carga horária como de qualidade das ações. No 

entanto, também significativos foram os desafios, destacando-se a dificuldade de 

trabalho em conjunto e de coordenação das partes envolvidas. O desafio principal, 

proporcional à magnitude da tarefa, diz respeito a como reproduzir resultados 

favoráveis em um público tão vulnerável.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com o conteúdo estudado, podemos observar que no Brasil, apenas 

36% dos jovens entre 15 e 24 anos têm emprego, outros 22% já trabalharam, mas 

estão desempregados atualmente. A remuneração é o principal item de satisfação 

dos jovens que trabalham: 17% deles dizem que a remuneração mensal é o fator 

número um de satisfação. A distribuição percentual, conforme a remuneração é a 

seguinte: 

     Conforme a Remuneração 

27% Entre 1 e 2 salários mínimos 

26% Até 1 salário mínimo 

24% Entre 2 e 3 salários mínimos 

19% Mais de 3 salários mínimos 

3% Não responderam 

1% Não é remunerado 

 

 O destino do salário 

57% Parte do que ganham entra no orçamento familiar 

30% Ganham só pra si 

9% Tudo o que ganham entram no orçamento familiar 
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3% Não responderam 

 

 A jornada de trabalho 

34% 8 horas 

14% 6 horas 

13% De 1 a 5 horas 

13% 11 horas ou mais 

10% 10 horas 

9% 9 horas 

6% 7 horas 

2% Outras respostas/não responderam 

 

 O tempo atrás do emprego 

34% Até seis meses 

25% De seis meses a 1 ano 

22% Mais de 2 anos 

14% De 1 ano até 2 anos 

6% Não responderam 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos com este artigo que o desemprego por parte de nossos jovens é 

muito grande, e vem se agravando cada vez mais pela falta de educação e formação 

por parte da maioria. 

Devido a essas dificuldades foi criado o Consórcio Social da Juventude que 

vinha ajudando os jovens de famílias pobres, incluindo desempregados, deficientes, 



ARTIGO 

 
 

 

que recebiam uma bolsa de R$100,00 por 6 meses, condicionada à participação nas 

oficinas de formação e à prestação de trabalho voluntário. 

Teve também a criação do Programa Nacional de Primeiro Emprego (PNPE), 

para os jovens onde o público alvo eram os jovens de 16 a 24 anos, em situação de 

desemprego que não tivessem vínculo empregatício anterior e que estivessem 

cursando ensino médio, fundamental ou outros estabelecimentos de ensino. 

Estatística (IBGE, 2011) nos mostra que o percentual de jovens entre 15 e 24 

anos que fazem parte do mercado de trabalho, diminuiu de 57,7% em 2001 para 

53,6% em 2011. 

Essa é uma questão que merece atenção dedicada da nação, afinal os 

adolescentes são o futuro de nosso País. 
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