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RESUMO 

O objetivo do artigo é relatar como os jovens devem se preparar para o mercado de trabalho, a 
busca por seu primeiro emprego e as tantas dificuldades que enfrentaram ao longo desse 
processo de aprendizagem para desenvolver o potencial em determinado trabalho é um 
assunto que contextualiza a realidade do jovem aprendiz. A falta de conhecimento técnico, a 
falta de partilhar idéias em grupos, de não ter nenhum tipo de experiência, quanto mais cedo o 
jovem procurar estágio de emprego mais serão as chances dele tornar-se um bom profissional 
em sua área. A idéia é aprender o mais cedo possível, quais as responsabilidades dos 
trabalhadores, o cumprimento de normas e horários, habituar-se a trabalhar em equipe, lidar 
com a pressão e também a concorrência. Para realizar esta pesquisa foi utilizada a técnica de 
coleta de dados, para que os jovens aprendizes por meio da entrevista e questionário 
relatassem as maiores dificuldades encontradas no inicio de sua vida profissional. Como 
principal resultado percebeu-se que o jovem deve se organizar, conciliar emprego e estudo, ter 
foco, ser organizado e saber separar as atividades para que sua rotina pessoal e profissional 
seja bem sucedida. 
 

PALAVRAS-CHAVE: dificuldades. organização de rotina. primeiro emprego. 
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INTRODUÇÃO 

O tema de um modo geral retratou a rotina dos jovens no mercado de trabalho, 

caracterizando suas necessidades e a busca por habilidades, aprimorando seus conhecimentos 

e seus desafios. A relação de trabalho e suas expectativas nem sempre são atendidas. O 

mercado encara com certa dificuldade contratar jovens nessa área, pois a experiência e 

habilidades são exigidas e a idade precoce cria certa dúvida para muitas empresas.  

O objetivo desse trabalho é apresentar o panorama de algumas reflexões e das práticas 

aplicadas principalmente sobre as políticas públicas e promoção da inserção do jovem no 

mercado de trabalho. Os desafios às relações de trabalho, as condições de organização da 

rotina, a inserção no mercado e a construção de currículos, são aspectos essenciais que a 

presente pesquisa vai analisar. 

 As tecnologias estão se desenvolvendo cada vez mais em nosso cotidiano, o mercado 

já está com certa dependência dessas transformações. Segundo José Ernesto Lima Gonçalves, 

em seu artigo publicado, os impactos de novas tecnologias como critério da inclusão social 

estão bem avantajados. Essa questão vem recebendo uma atenção renovada em estudos e em 

recentes propostas de organizações sociais, os quais têm em comum a idéia e especificidades, 

desse modo à cobrança pela adaptação com o meio é essencial para o jovem.  

As empresas e suas organizações de rotina tendem a encarar os jovens no mercado 

como o futuro e o crescimento de inovações criativas, e a formação de trabalhadores aptos 

para o mercado. O processo deve ser conduzido para se criar condições de crescimento, as 

oportunidades de estágio para orientar um jovem aprendiz são essenciais e servem para os 

seus ensinamentos práticos, com o objetivo de aumentar suas habilidades específicas. 

Após esta introdução a seção 2 apresenta o referencial teórico que discute aspectos 

relevantes ao tema proposto. A seção 3 apresenta os procedimentos metodológicos que 

explicam como foi realizada a pesquisa empírica. Na seção 4 os resultados discutidos e, na 5 

as considerações finais encerram este material. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

1.1 ADMINISTRAÇÃO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 



 

 
 

 
 

Um dos pontos importantes e principais para uma boa e adequada gestão de 

administração, na área é um projeto de planos de cargos e salários, voltados para a dinâmica e 

estratégia das empresas, a organização está em todas as partes e os setores vão adotando 

alguns métodos para manter seus colaboradores motivados. 

 
São chamados recursos humanos ao conjunto dos empregados ou dos colaboradores 
de uma organização. Mas o mais frequente deve chamar-se assim à função que 
ocupa para adquirir, desenvolver, usar e reter os colaboradores da organização. O 
objetivo básico que persegue a função de Recursos Humanos é alinhar as políticas 
de RH com a estratégia da organização. (CHIAVENATO, 2008, p. 8). 
 

Consideramos a administração de recursos humanos como atividades constantes e 

sistemáticas, realizadas ou não por órgão específico e especializado. Tem como objetivos 

suprir e manter a organização com pessoas em quantidade e qualidade necessárias, bem como 

mantê-las dispostas a realizar os objetivos a que a organização se propõe. Quando enfocado o 

sistema de recursos humanos, percebemos que seus limites extrapolam o órgão de RH, pois 

dentro dele estão contidas as relações entre empregado e chefia e empregado e empresa. 

(GOMES, 1978, p. 87). 

Modernamente, o conceito de Administração de Recursos Humanos, passou por uma 

formidável ampliação. Hoje, a ARH é a área da administração que cuida do suprimento, da 

manutenção e do desenvolvimento de todo os recursos humanos da empresa. Ela envolve 

atividades de atrair, manter e desenvolver pessoas nas empresas. Assim a ARH requer, 

necessariamente, a conjunção de duas realidades: empresas e pessoas. Sem empresas e 

pessoas não haveria a administração em Recursos Humanos. Está área esta preocupada em 

fazer com que o relacionamento entre empresas e pessoas seja excelente. (Artigo 

Conhecimentos Específicos - Recursos Humanos, 2010). 

 

1.2 OS DESAFIOS ENCONTADOS PELOS JOVENS 

O primeiro obstáculo enfrentado pelos jovens na procura por emprego é a falta de 

experiência. Muitas empresas não estão à procura de pessoas apenas com formação 

acadêmica, mas também com algum tipo de experiência. Parece uma combinação impossível 

ou mesmo paradoxal. Além de ser jovem, é preciso ter formação de nível superior e mais 

ainda, ter experiência. 



 

 
 

 
 

Para ter experiência é preciso começar sem experiência. Ela vem com o tempo, mas 

infelizmente o mercado ainda não vê dessa forma. Dada à dificuldade de se inserir em uma 

empresa, os jovens estão mais conscientes dos esforços que devem empreender para começar 

a ganhar experiência desde muito cedo. Tal como muitos estudantes ao redor do mundo, os 

jovens brasileiros procuram trabalho durante as férias, tentam algumas práticas de negócios e 

conseguem empregos temporários ou de meio expediente. O trabalho durante os estudos têm 

se tornado crucial e nesse sentido, a maioria das universidades do país também tem 

estabelecido práticas de negócios ou estágio como um requisito para a colação de grau de seus 

estudantes. 

 A idéia é aprender, o mais cedo possível, quais são as responsabilidades dos 

trabalhadores, qual a relação entre chefes e subordinados, como se trabalha em equipe, como 

lidar com a pressão e cumprir horários ou como lidar com a concorrência. Para os jovens, os 

primeiros empregos são como os primeiros amores. A princípio, podem parecer muito 

atraentes, mas ao conhecê-los, eles percebem que não é nada do que se sonhava. 

 

1.3 INSERÇÃO NO MERCADO 

Podemos avaliar a inclusão no mercado de trabalho, a maneira como os jovens são 

recepcionados dentro de uma empresa, como reagem a um teste de entrevista seu grau de 

conhecimento, escolaridade curso técnicos concluídos são pontos importantes para se 

candidatar para uma vaga e estar apto para o mercado, quanto mais conhecimento adquirir 

mais chances vai obter para concorrer a vagas de emprego no mercado e a inclusão pela 

sociedade, que exige um requisito bem qualificado. 

Os jovens buscam inserção no mercado, essa inclusão no âmbito profissional almeja o 

crescimento, aprendizado responsabilidade, experiência e sua autoconfiança, mas nem sempre 

pra alguns se caracteriza como uma tarefa fácil. Pesquisas realizadas com vários constataram 

que o período de amadurecimento e trabalho para o jovem aprendiz causa certa insegurança, 

por se tratar de um ambiente novo cheio de desafios e a relação com colegas já qualificados, 

graduados. 

De acordo com a Lei nº 10.097/2000 ampliada pelo Decreto Federal nº 5.598/2005, 

houve uma determinação para a inclusão do jovem no mercado, estar devidamente 

matriculado e frequentando uma instituição de ensino, essa lei determina que as empresas de 



 

 
 

 
 

grande e médio porte contratem um numero equivalente a 5% de jovens aprendizes para o 

mercado, as empresas tentam manter uma parceria com as escolas e faculdades, para a 

contratação e aproximação com os jovens. (SILVA, 2016, p. 289). 

 
Constata-se com facilidade que estas mudanças estão levando as organizações 
formais a se reestruturarem o que, inevitavelmente, repercute no delineamento de 
um perfil profissional mais compatível com a nova realidade. O desenvolvimento 
científico e tecnológico, suporte fundamental da globalização, aumenta a 
complexidade do mundo e passa a exigir um profissional com competência para 
lidar com um número expressivo de fatores. (GONDIM, 2002, p. 300). 
 
 

Estar preparado para a entrevista é um fator muito importante e apresentar um bom 

currículo é algo essencial, nem sempre os jovens estão tranquilos quando o assunto é a 

entrevista para concorrer a uma vaga, dicas importantes e manter sempre um belo sorriso ser 

bem comunicativo, tirar todas as duvidas possíveis, organizar seu tempo e espaço para se 

comunicar ser totalmente sincero nas suas respostas, mostrar interesse e uma bela vantagem. 

Manter uma aparência jovial e serena qualifica muito as escolhas do mercado de trabalho. O 

aprendiz tem uma boa chance de ser contratado e mostrar todo seu potencial que foi oferecido 

na hora da entrevista, e o comprometimento para executar todas as tarefas que foram passadas 

com muito zelo a ele. 

 

1.4 A ORGANIZAÇÃO DA ROTINA 

O trabalho contribui para a formação e organização das sociedades, proporcionando a 

sobrevivência do homem e o aumento de capital. A divisão de tempo é consequência da 

importância que se dá aos valores na vida, como o trabalho se torna essencial para a vida do 

homem, as demais atividades se tornam secundárias. 

 O tempo de trabalho pode ser definido como aquele destinado à produção de meios 

para a sua própria sobrevivência, quando este não for o caso, diz-se que o tempo é livre. Boa 

parte dos indivíduos trabalha durante o dia e estuda à noite, ficando em casa apenas para 

dormir. Isso acaba sobrecarregando as pessoas, que muitas vezes não conseguem fazer as duas 

coisas com a mesma qualidade como conseguiria se tivesse que realizar somente uma. 

Muitos estudam para ter uma oportunidade melhor no trabalho e trabalham para arcar 

com os gastos do estudo, e uma boa carreira exige muito investimentos. Se organizar para não 



 

 
 

 
 

deixar o trabalho atrapalhar os estudos e vice-versa é fundamental. Por isso, saber separar as 

coisas, ter foco, disciplina e força de vontade são formas de se organizar melhor para 

conseguir conciliar o emprego e o estudo. 

O jovem deve buscar se aperfeiçoar da melhor maneira possível para enfrentar a 

realidade do mercado de trabalho. As exigências aumentaram, pois as empresas estão 

buscando profissionais qualificados, multifuncionais, flexíveis e que tenham vontade de 

sempre adquirir novos conhecimentos, agregando maior valor ao seu currículo. 

Além da forma dos jovens se aperfeiçoarem a partir de cursos superiores, há também 

outras formas, como: fazer pequenos cursos, paralelos, ou até mesmo um curso técnico, 

procurar fazer um estágio mesmo que seja sem remuneração, mas que possam atribuir grandes 

experiências para o desenvolvimento dos jovens.  

Por fim, o lazer é visto como o tempo que sobra do total de tempo livre seria o tempo 

para descansar e fazer o que quiser. No entanto, o tempo de lazer é cada vez mais usado para 

fins de trabalho. 

 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Toda pesquisa, de modo especial a pesquisa descritiva deve ser bem planejada se 

quiser oferecer resultados úteis e fidedignos. 

Este planejamento envolve também a tarefa de coleta de dados, que corresponde a uma 

fase intermediária da pesquisa descritiva (CERVO e BERVIAN). A coleta de dados ocorre 

após a escolha e delimitação do assunto, a revisão bibliográfica, a definição dos objetivos, a 

formulação do problema e das hipóteses e a identificação das variáveis. 

A preocupação básica ao elaborar as perguntas deve ser além da validade, a finalidade 

e a relação das questões com o objetivo da pesquisa. As perguntas, em maior ou menor 

número, devem sempre colher informações a respeito das variáveis e hipóteses do trabalho. 

Em geral, as questões alheias aos objetivos da pesquisa não se justificam. 

Trataremos, em tópicos distintos, as técnicas de aplicação do formulário e do 

questionário, mas podemos antecipar os diversos passos a serem observados na elaboração 

das perguntas: 

a) identificar os dados ou as variáveis sobre as quais serão feitas as questões; 



 

 
 

 
 

b) selecionar o tipo de pergunta a ser utilizada diante das vantagens e desvantagens de cada 

tipo, com vistas ao tempo a ser consumido para obter os dados e a maneira de tabulá-los e 

analisá-los; 

c) elaborar uma ou mais perguntas referentes a cada dado a ser levantado; 

A entrevista não é simples conversa. É conversa orientada para um objetivo definido: 

recolher, por meio do interrogatório do informante, dados para a pesquisa. 

A entrevista tornou-se, nos últimos anos, um instrumento do qual se servem 

constantemente os pesquisadores em ciências sociais e psicológicas. Recorrem esses à 

entrevista sempre que têm necessidade de obter dados que não podem ser encontrados em 

registros e fontes documentais e que podem ser fornecidos por certas pessoas. Esses dados 

serão utilizados tanto para o estudo de fatos como de casos ou de opiniões. Devem-se adotar 

os seguintes critérios para o preparo e a realização da entrevista: 

a) o entrevistador deve planejar a entrevista, delineando cuidadosamente o objetivo a ser 

alcançado; 

b) obter, sempre que possível algum conhecimento prévio acerca do entrevistado; 

c) marcar com antecedência o local e o horário para entrevista. Qualquer transtorno poderá 

comprometer os resultados da pesquisa; 

d) criar condições, isto é, uma situação discreta, para entrevista, pois será mais fácil obter 

informações espontâneas e confidenciais de uma pessoa isolada do que de uma pessoa 

acompanhada ou em grupo; (CERVO e BERVIAN, 2004, p. 44 e 46). 

A pesquisa foi aplicada no período de duas semanas em uma faculdade e uma empresa 

onde há vários jovens estagiários, no município de Assis Chateaubriand – PR. Foram 

questionados 70 pessoas, com idade média entre 16 a 24 anos, que apresentam uma rotina de 

trabalho e estudo, com a finalidade de coletar dados que mostrem a dificuldade do jovem 

aprendiz no mercado de trabalho.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Quadro 1 – Roteiro da Pesquisa Empírica 
1- Qual o principal obstáculo encontrado pelos jovens na busca pelo primeiro emprego? 
(  ) inexperiência 
(  ) não conseguir organizar a rotina 
(  ) a falta de qualificação 
2- É possível conciliar emprego e estudo?  
(  ) sim 
(  ) não 
3- É importante o jovem se qualificar mesmo já estando contratado? 
(  ) sim 
(  ) não 
4- Fazer estágio é essencial? 
(  ) sim 
(  ) não 
5- Começar cedo a busca pelo primeiro emprego é uma vantagem? 
(  ) sim 
(  ) não 
6- O que não colocar em um currículo? 
(  ) pretensão salarial 
(  ) especificar cargo 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Avaliou-se em forma de questionário alguns pontos que são relevantes como: a 

inexperiência, não conseguir organizar sua rotina e a falta de qualificação. A principal 

dificuldade que os jovens possuem é a inexperiência, 57,14% dos entrevistados são barrados 

pela dificuldade de conseguir o primeiro emprego, independente da área de atuação ou do 

curso superior de formação, uma vez que o fator determinante para o novo profissional é a 

experiência e para o mercado são as regras e exigência já definidas por um mercado 

competitivo que exige cada vez mais atributos e habilidades para superar os desafios da nova 

realidade, produzindo e gerando resultados eficazes.  

Outro critério de avaliação respondeu que foi a falta de qualificação, que influencia as 

dificuldades ligadas a processos seletivos e situação do mercado de trabalho são escolhidas 

como principais barreiras entre os desempregados, pelo menos 28,57% citaram a qualificação 

como principal obstáculo na busca por vagas. Alguns dos entrevistados responderam 14,28% 

não conseguir conciliar e organizar sua rotina com estudo e trabalho a falta de tempo, e até 

mesmo a questão dos horários que são cronometrados pra executar suas tarefas básicas 

influencia, alguns até mesmo abandonam seus estudos e optam somente pelo trabalho. 

 



 

 
 

 
 

Gráfico 1  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 As dificuldades apresentadas no questionário de acordo com os entrevistados foram 

em relação a conciliar emprego e estudo, 85,71% dos entrevistados responderam que sim é 

possível conseguir conciliar o emprego com a rotina de estudos para os jovens também é bem 

evidente a necessidade de escolaridade elevada, ate mesmo para contribuir com a mudança de 

cargo a renda maior e o reconhecimento no mercado. Ser flexível organizar seus horários abrir 

mão de alguns lazeres do seu fim de semana, estabelecer prioridades são pontos essenciais 

para conciliar sua rotina com estudos. O importante é ter foco, disciplina e força de vontade 

para enfrentar todas as dificuldades. 

Para outros, como 14,29% dos jovens responderam que não é possível conciliar 

emprego e estudo, pois sua rotina de trabalho é bastante conturbada, e como os estudos 

exigem disponibilidade de tempo atenção e para uma minoria não conseguem conciliar os 

dois e acabam deixando os estudos de lado e se acomodando somente com o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Gráfico 2  

85,71%

14,29%

Conciliar  emprego e estudo

Sim

Não

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

Dentro do questionário apresentamos a seguinte questão: é importante o jovem se 

qualificar mesmo já estando contratado. A maioria dos jovens 82,85% respondeu com o 

seguinte critério, que sim o mercado exige, mesmo depois de ser contratado para ocupar um 

bom cargo na empresa é ideal o profissional se capacitar de acordo com o desenvolvimento da 

empresa, a busca por cursos técnicos, novos idiomas cursos de aperfeiçoamento hoje são 

imprescindíveis para aqueles que almejam grande sucesso, o reconhecimento de seu trabalho, 

pois o processo de qualificação deve ser contínuo para melhor desenvolvimento. Para alguns 

como 17,15% avaliaram como não sendo tão importante essa qualificação, pois para eles o 

profissional já capacitado para determinado cargo, esta apto a trabalhar e executar sua função 

delegada, sem necessidade de se capacitar.  

Gráfico 3 
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Fonte: Dados da pesquisa (2016). 



 

 
 

 
 

O estágio constitui o primeiro passo para o mercado de trabalho, propicia o 

desenvolvimento de habilidades, atitudes e competências individuais cujo possibilita a 

percepção das próprias deficiências e a busca pelo aprimoramento profissional e pessoal, os 

critérios para o estágio é essencial oferece maneiras de o aluno conhecer e aprender as 

habilidades essenciais para a prática e aprimoramento de sua carreira profissional. Sendo 

assim, os jovens enfatizaram como de extrema importância a pratica em desenvolver o 

estágio, 92,85% responderam que sim, a busca em se aprimorar na sua formação acadêmica, 

ele acaba se tornando uma oportunidade de formação continua, pois em alguns casos os 

jovens são até efetivados na vaga de estágio e assim conquista uma boa colocação profissional 

no âmbito de profissional. 

 O principal objetivo do estágio é proporcionar para os alunos os instrumentos de 

preparação para a introdução e inserção no mercado de trabalho. Com a pesquisa alguns 

entrevistados discordam com a prática do estágio 7,15% relata a experiência do estágio como 

algo desnecessário, pois o jovem pode buscar sucesso profissional sem ter efetuado o estágio 

na sua área, alguns até mesmo qualifica a remuneração como problema para conseguir se 

mantiver e prefere não estagiar na sua área. 

Gráfico 4 
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Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

Através dos resultados apresentados pela pesquisa, verificamos que 100% dos 

entrevistados disseram que a busca pelo emprego cedo é vantagem sim, pois entendem que 

quanto mais cedo eles conseguirem um emprego, mais experiência eles terão.  Além de que 

com o aumento do desemprego, cresceu também a necessidade dos jovens auxiliarem a 

família financeiramente, além de outros casos que se enquadram em situações de 

vulnerabilidade social. 



 

 
 

 
 

Gráfico 5 
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Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 Muitas empresas não colocam a informação sobre o salário na descrição da vaga, e a 

maioria dos candidatos não está preparada para responder a essa pergunta. Através dos 

resultados da pesquisa sobre o que não colocar no currículo, 52,85% dos entrevistados 

afirmou que não se deve especificar cargo no currículo. Quando se constrói um currículo 

almejando uma vaga específica, o profissional põe como seu objetivo ocupar apenas aquela 

posição, colocando em risco sua contratação por não exercer outra função dentro da empresa. 

Já 47,15% dos entrevistados disseram que não se deve colocar no currículo a pretensão 

salarial, ressaltaram ainda, que somente fale sobre salário se for uma exigência da empresa, 

caso contrário não mencione no currículo. 

Gráfico 6 
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Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 

 



 

 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se que a discussão proposta nesse trabalho sobre os desafios dos jovens 

para entrar no mercado de trabalho, deveria ter uma preocupação maior, porque os jovens 

apresentam muitas dificuldades para conseguir um emprego, pois não tem experiências. 

Diante disso, deve-se valorizar mais esses jovens, pois muitos estão em busca de 

aperfeiçoamento e qualificação maior e não tem oportunidade para se desenvolver. 

O mercado de trabalho encara muitos desafios ao contratar um jovem aprendiz, a 

qualificação é a base essencial para um currículo, saber conciliar todas suas tarefas com o 

estudo é uma questão de organização e planejamento. 

Um fator negativo dessa dificuldade dos jovens aprendizes ingressarem no mercado de 

trabalho é a falta de orientação durante a fase escolar. No entanto, há oportunidades e pouco 

interesse muitas vezes dos jovens, também, sabemos que há uma escassez em relação à 

empregabilidade dos jovens em nosso país. Mas, quando há essas oportunidades de emprego, 

é de grande importância trabalhar com os jovens a realidade e a competitividade do mercado 

de trabalho o qual vão ter que enfrentar para se tornarem jovens conscientes e cada vez mais 

direcionados profissionalmente.  

A gestão de pessoas é um setor que pode modificar cada vez mais o cenário 

corporativo e, para tal, o profissional de RH deve posicionar-se de maneira estratégica com o 

modelo de negócio das corporações.  O mercado vem mudando e atualmente solicita 

profissionais cada vez mais habilitados para preparar pessoas que impactam em negócios. Um 

bom profissional deve ter aptidões e técnicas avançadas, para ter um destaque no ambiente 

das organizações. Um futuro gestor além de estabelecer o bom relacionamento com seus 

colegas de trabalho deve desenvolver pessoas, manter um bom clima organizacional e reter 

talentos. O profissional de RH neste ambiente terá que ser treinado no uso de avaliações e ter 

um alto nível de inteligência, para o futuro gestor de RH, o mercado busca jovens proativos e 

mais participativos. 

 Entretanto, sabemos das dificuldades encontradas pelos jovens ao longo desse 

caminho, pois também somos jovens e vivenciamos essas barreiras. Porém, como futuros 

profissionais de Recursos Humanos devemos dar mais atenção a esse público na hora da 

contratação, orientando, dando oportunidade e desenvolvendo seus conhecimentos e talentos, 

assim, talvez podemos mudar esse cenário do mercado de trabalho. 
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