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RESUMO  

No atual mercado de trabalho o novo entrante ainda encontra diversas dificuldades 
para sua inserção. A necessidade de conciliar estudo trabalho acaba prejudicando 
muitos jovens. O objetivo do trabalho foi identificar as principais dificuldades que os 
jovens encontram ao buscar oportunidades no mercado de trabalho, enquanto ainda 
passa pelo período de formação profissional.  A metodologia utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica e aplicação de uma entrevista com uma profissional envolvida com a 
área de estágio da ACIT – Associação Comercial e Industrial de Toledo – Pr. Como 
principais resultados, obteve-se a timidez, a falta de qualificação e a dificuldade de 
organização de agenda entre estudo e trabalho.  
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INTRODUÇÃO  

 

Mudanças recentes no cenário socioeconômico do país, não tem facilitado para 

os jovens que buscam inserção profissional. O desenvolvimento sistemático de 

habilidades, mais conhecido como “competências” vem valorizando e exigindo dos 

jovens uma formação continuada e não apenas o domino de habilidades motoras e 

cumprimento de ordens. Ser um profissional multi qualificado é atualmente um dos 

requisitos mais exigidos no mercado de acordo com CHIAVENATO (2004), tais 

mudanças geram um grande desafio para as áreas de treinamento e 

desenvolvimento, pois é difícil manter o estimulo diante as várias alterações do 

escopo da qualificação profissional.  

Identificando as principais dificuldades que os jovens encontram ao buscar 

oportunidades no mercado de trabalho, enquanto ainda passa pelo período de 

formação escolar e amadurecimento profissional. Existem diversos motivos que 

elevam o índice de jovens desempregados como as evidencias apresentadas por 

Gonçalves e Monte (2008), deixam claro que alguns fatores como: o baixo 

dinamismo econômico, que intensifica o fenômeno do desemprego entre os jovens e 

a dificuldade de inserção ocupacional, devido à baixa qualidade de ensino, a falta de 

experiência e/ou habilidades exigidas pelas empresas na hora da contração, são 

agravantes para esse cenário. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

1.1 OS DESAFIOS DO MERCADO DE TRABALHO 

 

Segundo Chiavenato (2004, p.112) “recrutamento é um processo de duas 

mãos: ele comunica e divulga oportunidade de empregos, ao mesmo tempo em que 

atrai os candidatos para o processo seletivo”. Sendo assim, buscar os meios de 

captação adequados, influencia e muito no desenvolvimento dos demais processos 

de recursos humanos, já que é na captação que tais processo se iniciam. 

Então, um desafio atual é a captação de pessoas para preencher vagas, 

sendo que a ausência de critérios e instrumentos à seleção pode acarretar 



 

 
 

 

problemas sérios ocasionando perdas financeiras e afastamento de clientes. E, é por 

meio de uma condução eficiente do processo de contratação que se evita muitas 

falhas e resultados negativos, ou seja, quando a empresa precisa buscar novos 

funcionários no mercado, ela precisa respeitar avaliar os candidatos que foram 

escolhidos ou recrutados e observar, se eles estão adequados as vagas existentes, 

e na seleção de pessoas, que candidato é qualificado para exercer a função que a 

organização precisa.  

Desta forma, destaca-se então que o processo de seleção passa a ser 

realizado quando todos os candidatos pretendidos já foram atraídos pela empresa 

através do recrutamento, e cabe ao gestor selecionar o que melhor se encaixa no 

perfil do profissional pretendido. 

Para Faissal et al. (2009) o mercado de trabalho, caracterizado como a oferta 

e procura de profissionais em determinada região, influi na determinação do valor da 

remuneração, dos benefícios e das condições de trabalho para cada tipo de 

profissional. 

Para efeito de discussão, o mercado de trabalho é abordado no aspecto da 

relação entre a oferta e a procura de empregos em um determinado momento, 

influenciado por fatores socioeconômico- políticos, bem como por algumas 

tendências do mundo do trabalho que afetam significativamente essa equação 

(LACOMBE, 2004). 

Segundo Chiavenato (2004) o mercado significa o espaço de transações, o 

contexto de trocas e intercâmbios entre aqueles que oferecem um produto ou 

serviço. O mecanismo de oferta e procura é a característica principal de todo 

mercado. 

Além disso, as características do mercado do trabalho também influenciam o 

comportamento das pessoas e, em particular, dos candidatos a emprego. Quando o 

mercado de trabalho está em situação de oferta, existe excesso de vagas e 

oportunidade de emprego para os candidatos. Nestas circunstancias, eles podem 

escolher e selecionar as organizações que oferecem as melhores oportunidades e 

os maiores salários (CHIAVENATO, 2004). 

Atualmente, valoriza-se um novo perfil que está para além do simples domínio 

de habilidades motoras e disposição para o cumprir de ordens. A modernização 

tecnológica tem exigido um preparo além do simples domínio de habilidades motoras 



 

 
 

 

e disposição para cumprir ordens, fazendo com que a educação continuada se 

tornasse uma nova prática considerada produtiva e competitiva para o trabalhador 

(CHIAVENATO, 2004). 

Segundo Hirata et al. (1994 apud ROCHA PINTO et al., 2007), A distinção 

entre as empresas tradicionais e as novas organizações são as respostas que estas 

têm oferecido às pressões das mudanças no macro ambiente organizacional. Essas 

respostas revelam a tentativa da mudança de escopo: do saber como fazer para o 

saber por que fazer. Nesse processo, a formação profissional passou do simples 

adestramento, para treinamento de operação -  o desenvolvimento sistemático de 

habilidades reunidas sob o nome genérico de “competências’’. De tal mudança 

decorre hoje o grande desafio para a então área de treinamento e desenvolvimento: 

criar as condições para que o aprendizado contínuo seja estimulado diante da 

alteração do escopo da qualificação profissional. 

 Então, o que se percebe é que no mundo do trabalho as empresas agora 

procuram um profissional competente capaz de desempenhar o seu papel. A intensa 

ação da concorrência, na opinião de Machado (1994), impõe um novo modelo de 

gestão do processo produtivo: orientado tanto por uma sistemática racionalização de 

custos quanto pela busca de maior produtividade. Esse modelo requer a aplicação 

de um profissional multi qualificado, capaz de atuar cognitivamente, em contraste 

com o trabalhador fordista, que tinha como uma de suas características principais a 

especialização.  

A esse respeito Machado (1994) destaca que no trabalho em equipe a semi 

autonomia é regulada tanto pelo tempo informático quanto pelos laços de 

responsabilidade e motivação dos trabalhadores com a empresa. No que se refere a 

qualificação, Machado (1994) ressalta que o êxito, bem como a absorção de 

conhecimento de uma equipe, pode não se transmitir em conhecimento para outras 

equipes, ou mesmo para todos os indivíduos que as compõem. As mutações por que 

passa o mundo do trabalho, quer sejam as já consolidadas ou aquelas ainda em 

curso, transcendem a mera concretude do trabalho, deitando efeitos sobre outros 

aspectos do universo sócio laboral. 

 

1.2 DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO DE TRABALHO 



 

 
 

 

O emprego e o desemprego nas faixas etárias mais jovens da população são 

questões que vêm sendo objeto de preocupação não só dos governos, mas de toda 

a sociedade, tendo em vista as altas taxas de desemprego verificadas para esse 

público e as consequências delas advindas, numa realidade verificada não só no 

Brasil, mas em várias economias mundiais. De acordo com Gonçalves e Monte 

(2008), dentre as diversas razões encontradas para explicar o maior o desemprego 

entre os jovens, pode-se destacar: i) o baixo dinamismo econômico, que intensifica o 

fenômeno do desemprego entre os jovens, ii) a dificuldade de inserção ocupacional, 

devido a baixa qualidade de ensino, iii) a falta de experiência e/ou habilidades 

exigidas pelas empresas na hora da contração. 

 Segundo Pochmann (2000), o baixo dinamismo econômico, é uma tendência 

que se verificou no Brasil no período das décadas de 1980 e 1990, quando a maior 

incidência do desemprego entre os jovens se deveu às transformações econômicas 

e sociais vivenciadas pelo país. Na década de 1980 e 1990, nos anos de 

estagnação e/ou recessão, o desemprego entre os jovens aumentava, mas quando 

a economia voltava a recuperar o volume de jovens desempregados diminuía em 

uma proporção menor em relação ao volume de adultos desempregados. Já na 

década seguinte, sobretudo a partir de 2004, quando a economia ingressou em uma 

trajetória de recuperação econômica, não houve registro da diminuição das taxas de 

desemprego juvenil, apenas a estabilização da referida taxa. (POCHMANN, 2007). 

Isto reforça a perspectiva macroeconômica de análise do mercado de trabalho, 

quando o foco é a mão-de-obra juvenil.  

No entender de Pochmann (2000) as dificuldades adicionais de inserção dos 

jovens na atividade produtiva na década de 1990 têm origem nas profundas 

transformações operadas na economia brasileira ao longo desta década. 

Transformações que contribuíram decisivamente para a piora nas condições de 

acesso ao mercado de trabalho da mão-de-obra juvenil, vis-à-vis período da 

industrialização nacional, 1930-1980, quando se observou expansão significativa 

dos empregos com registro em carteira e queda na participação relativa do 

assalariamento informal e das ocupações autônomas. Nessa fase as condições 

gerais de inserção dos trabalhadores jovens mostraram-se mais favoráveis. 

 Referindo-se às dificuldades força de trabalho juvenil na América Latina em 

se inserir no mercado de trabalho, Cacciamali e Braga (2003) assim se expressam: 



 

 
 

 

 

“A taxa de crescimento econômico durante os anos de 1990, na maior parte 
dos países da região, além de insuficiente ante as necessidades de 
inserção da força de trabalho, se caracteriza pela instabilidade, o que 
restringe ainda mais a sustentabilidade da geração de empregos. A 
introdução de tecnologias poupadoras de trabalho, demandando perfis mais 
elevados de qualificação... restringe ainda mais o crescimento das 
ocupações. O resultado sobre o mercado de trabalho é o racionamento dos 
empregos, dificuldade de acesso a outras formas de ocupação...”. 

 

Nesta mesma linha de compreensão, Gonzalez (2009) argumentando sobre 

políticas de emprego para jovens afirma que “o desemprego juvenil é reflexo das 

mudanças mais amplas no mundo do trabalho que não estão circunscritas aos 

jovens, mas os afetam intensamente em termos de oportunidades de trabalho” (pág. 

111). No seu entender a inserção do jovem no mercado de trabalho não é apenas 

difícil, mas precária haja vista a baixa qualidade dos postos de trabalho ao seu 

alcance. 

 Segundo Cardoso Jr. et al. (2009), o Relatório da Organização Internacional 

do trabalho - OIT de 2007, que trata das tendências mundiais do emprego, chega à 

conclusão de que “para manter ou reduzir a taxa de desemprego deve ser 

fortalecido o vínculo entre crescimento e trabalho” (p. 123). Dentre outras conclusões 

o referido relatório destaca também que: “... o desemprego atinge mais fortemente 

os jovens entre 15 e 24 anos, pois afeta 86,3 milhões de pessoas desse grupo de 

idade, equivalente a 44% de todos os desempregados do mundo em 2006”. (pág. 

124)  

Também em Ribeiro e Juliano (2004), a taxa de desemprego (total e entre os 

jovens) segue o mesmo movimento, uma vez que a origem do desemprego dos 

jovens e das pessoas das demais faixas etárias é a mesma. Entretanto, observam 

que os jovens sempre apresentam uma taxa de desemprego mais elevada. Tal fato, 

pode ser explicado, no início da retomada do crescimento econômico os 

empregadores preferem contratar os desempregados com experiência profissional e 

apenas quando o crescimento se consolida os desempregados pouco experientes 

são contratados. Do contrário, no caso de um cenário adverso, o congelamento das 

admissões penaliza fortemente os jovens, que representam o maior percentual dos 

entrantes, indicando que, tanto no momento de expansão, quanto nos momentos de 

fraco dinamismo essa categoria apresenta as maiores taxas de desemprego.  



 

 
 

 

No Tal fato produz um quadro geral de desânimo juvenil, influenciando, entre 

outros problemas, o exercício das atividades ilegais, estando as raízes da verdadeira 

crise, na transição do sistema educacional para o mundo do trabalho. (POCHMANN, 

2007)  

Corroborando com essa ideia, Novaes (2010), destaca que entre a população 

com 15 a 17 anos que deveria estar no ensino médio, apenas 48% estão 

frequentando esta etapa, 44% ainda não concluíram o ensino fundamental e 18% 

estão fora da escola, muitos pela própria necessidade do trabalho precoce, que 

antecede a saída da escola e tende a dificultar ainda mais as oportunidades futuras. 

A questão do trabalho precoce e da escolaridade, que apresenta o percentual de 

jovens entre 15 e 17 anos, segundo a renda familiar e a condição de estudo e 

trabalho.  Pode-se constatar que uma parcela significativa de adolescentes, entre 15 

e 17 anos, trabalha e estuda, sobretudo na faixa de renda familiar per capita de até 2 

salários mínimos, sendo o sexo masculino o que mais concilia estudo com trabalho.  

Para a faixa de renda per capita superior a dois salários mínimos, o 

percentual de jovens que só estuda e não trabalha é o menor. Já para a faixa inferior 

a meio salário mínimo, verifica-se o maior percentual de adolescentes que não 

estuda e não trabalha especialmente o gênero feminino. 

 Ao contrário da tendência dos países desenvolvidos que postergam o 

ingresso dos jovens no mercado de trabalho, visando a ampliação do nível de 

escolaridade, no Brasil a realidade é diferente. Para muitos jovens brasileiros ou 

concilia-se os estudos com o trabalho precocemente, ou ainda, renuncia-se aos 

estudos para contribuir com o orçamento familiar, sem esquecer-se de que uma 

parte relevante é marginalizada, sem acesso à escola e sem trabalho.  

A título de comparação, nos Países Nórdicos e na Alemanha o desemprego 

dos jovens é muito reduzido, chegando a ser a ser menor que para outras faixas 

etárias. Isto ocorre porque parte de sua formação escolar é realizada no “chão de 

fábrica”. Na Alemanha, por exemplo, existem disciplinas que são cursadas nas 

empresas e estas podem dar certificados de conclusão das mesmas. Dessa forma, a 

transição entre sistema escolar e mundo do trabalho apresenta-se menos 

problemática, traduzindo-se em menores taxas de desemprego. Conforme Ramos 

(2003), essa poderia ser uma saída, para reduzir o desemprego entre os jovens, ou 



 

 
 

 

seja, as políticas públicas poderiam ter como foco a transição entre o sistema 

escolar e o mundo do trabalho e não o nível absoluto de estudos. 

 No que se refere à importância da experiência, Gonçalves e Monte (2008) 

destacam que os jovens brasileiros, embora tenham um nível de escolaridade 

superior aos trabalhadores mais velhos, acabam se inserindo em ocupações de 

baixa qualidade. Já os trabalhadores com experiência profissional possuem maior 

facilidade de inserção em atividades de maior produtividade e rendimento, ou seja, a 

inserção ocupacional dos trabalhadores ocorre de forma heterogênea, quase 

sempre favorável aos trabalhadores com maior experiência.  

Os autores mostraram que os trabalhadores que buscam o primeiro emprego 

encontram maiores dificuldades para se inserir no mercado de trabalho, devido à 

falta de experiência. Segundo estes, no ano de 2005, foram admitidos 9.956.354 

trabalhadores no mercado de trabalho formal do Brasil, dos quais 22,96% foram 

trabalhadores admitidos por primeiro emprego e 77,06% foram admitidos por 

reemprego. Ao analisar a situação do primeiro emprego por regiões, verificaram que 

as regiões menos desenvolvidas do Brasil (Região Norte e Nordeste) contrataram 

um percentual maior de trabalhadores de primeiro emprego (37,36%) quando 

comparadas às regiões mais desenvolvidas (Região Centro-Oeste, Sudeste e Sul). 

Tal fato, segundo os autores, está associado à dinâmica regional, especificamente 

ao surgimento de novas oportunidades de emprego, com menor concorrência e 

salários inferiores.  

Monte et al (2005) analisaram a inserção ocupacional e a duração do estado 

de desemprego nas regiões metropolitanas de Recife e Salvador de duas classes de 

desempregados: a dos indivíduos que procuram o reemprego e a dos indivíduos que 

procuram o primeiro emprego. Para avaliar as características do indivíduo que 

interferem na sua inserção ocupacional utilizaram um modelo Logit bivariado, tendo 

como base os micro dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), de 2000 e 

2001. Entre os resultados encontrados pode-se destacar que, em média, os 

indivíduos que já tiveram ocupação anterior têm suas chances aumentadas em 

relação àqueles que procuram do primeiro emprego e apresentam menores períodos 

de desemprego (25,6 meses contra 19,8 meses), nas regiões pesquisadas, 

demonstrando como a experiência é determinante na busca pelo emprego. 



 

 
 

 

Destacados os fatores que influenciam no desemprego entre os jovens, a evolução 

do emprego e primeiro emprego no Brasil, no período entre 1996 e 2009. 

Observa-se, quanto ao emprego total que, na maioria dos anos no período de 

1996 - 2003 houve a queda ou o baixo crescimento do emprego, com exceção dos 

anos de 2000 e 2001, verificando-se uma baixa capacidade da economia de gerar 

postos de trabalho formais. Observa-se também, que nos anos de baixo crescimento 

ou mesmo recessão (1998, 1999 e 2009), quem mais sofreu foram as pessoas que 

estão em busca do primeiro emprego. Por exemplo, no ano de 1998, quando o PIB 

teve um crescimento pífio (0,25%), houve uma queda de 5,7% na quantidade de 

pessoas admitidas por primeiro emprego. Da mesma forma, com a queda do PIB no 

ano de 2009, houve uma variação negativa na contratação formal total (1,09%), 

sendo que a queda foi bem maior para as pessoas admitidas por primeiro emprego 

(11,5%).  

Diante do exposto, considera-se relevante a investigação mais detalhada do 

comportamento do emprego e do primeiro emprego no mercado de trabalho 

brasileiro. 

O primeiro emprego representa uma situação decisiva sobre a trajetória 
futura do jovem no mercado de trabalho. Quanto melhores as condições de 
acesso ao primeiro emprego, proporcionalmente mais favorável deve ser a 
sua evolução profissional. O ingresso precário e antecipado do jovem no 
mundo do trabalho pode marcar desfavoravelmente o seu desempenho 
profissional. (POCHMANN, 2000, p. 9). 

 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A entrevista foi realizada, com Danielle Fontana, que atua como 

coordenadora da área de estágios na ACIT – Toledo – Pr. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

QUADRO 1 – Resumo da Entrevista 
1- Qual a sua avaliação sobre a inserção do jovem no mercado de trabalho? 
R: Os jovens nos dias de hoje estão procurando se inserir no mercado de trabalho muito tarde, 
muitos preferem concluir o ensino médio ou até mesmo a graduação para após se inserirem ao 
mercado. Porém já estão com 20 a 22 anos de idade e chegam ao mercado de trabalho sem 
experiência alguma, o que dificulta inseri-los. 
 

2- Quais as oportunidades que os jovens dispõe para facilitar sua inserção no mercado de trabalho? 
R: ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ 
 

3- Existe dificuldade na inserção de um jovem sem experiência mercado de trabalho? 
R: Sim, a timidez é um fator de atrapalha os jovens no momento da procura de uma oportunidade de 
emprego. 
 

4- Na sua opinião quais são as principais barreiras que impedem os jovens de começarem a 
trabalhar? 
R: Comodismo, interesse. 
 

5- O jovem costuma apresentar uma ideia de carreira definida ou interesse por área específica? 
R: Nenhum uma nem outra, com essa idade mudam de opinião muito rápido. 
 

6- Qual foi o maior motivador para ingresso no mercado de trabalho? 
R: Ter seu próprio dinheiro. 
 

7- Qual a idade média que os jovens começaram a procurar o primeiro emprego? 
R: 16 anos 
 

8- Em qual faixa etária que as empresas demonstram maior interesse pela mão de obra? 
R: 17 a 21 anos 
 

9- Qual o principal motivo para jovem não buscar o inserção no mercado de 
( x ) comodismo 
( ) dificuldade de conciliar estudos com o trabalho 
( ) baixa remuneração 
 

Fonte: Desenvolvido pelos autores (2016). 

 

 A avaliação de Cacciamali e Braga (2003) e da profissional entrevistada é 

concordante se referindo-se que os jovens nos dias de hoje estão procurando se 

inserir no mercado de trabalho muito tarde, muitos preferem concluir o ensino médio 

ou até mesmo a graduação para após se inserirem ao mercado. Porém já estão com 

20 a 22 anos de idade e chegam ao mercado de trabalho sem experiência alguma, o 

que dificulta inseri-los. 

Algumas das oportunidades que os jovens dispõe para facilitar sua inserção 

no mercado de trabalho com maior aceitação São os estágios e programa Jovem 

Aprendiz. 



 

 
 

 

Existe varias outras dificuldade na inserção de um jovem sem experiência 

mercado de trabalho uma sendo muito recorrente é a timidez um dos fator que mais 

atrapalha os jovens no momento da procura de uma oportunidade de emprego. 

De acordo com a opinião da profissional outra grande barreiras que impedem 

os jovens de começarem a trabalhar, comodismo em suas casa ou convívio, e a falta 

de interesse dos jovem e algumas vezes dos próprio âmbito familiar inibem o inicio 

de suas carreiras. 

O jovem não costuma apresentar uma ideia de carreira definida ou interesse 

por área específica com essa idade mudam de opinião muito rápido dificultando ter 

uma carreira pre determinada na grande parte das vezes. 

Foi constatado que o maior motivador para ingresso no mercado de trabalho. 

Ter seu próprio dinheiro a tão desejada "independência financeira" continua sendo 

uma dos maiores influenciadores para os entrantes no mercado. 

Com 16 anos idade em média os jovens começaram a procurar o primeiro 

emprego. Enquanto a faixa etária que as empresas demonstram maior interesse 

pela mão de obra 17 a 21 anos. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O primeiro emprego tem influência decisiva na vida profissional do jovem, o 

ingresso errôneo pode resultar de forma bastante desfavorável deixando marcada o 

seu desempenho profissional, mesmo possuindo uma escolaridade maior os jovens 

acabam se inserindo em ocupações de baixa qualidade ante aos trabalhadores já 

inseridos no mercado. Trabalhadores com experiência profissional possuem maior 

facilidade de inserção em atividades de maior produtividade e rendimento, ou seja, a 

inserção ocupacional dos trabalhadores ocorre de forma heterogênea, quase 

sempre favorável aos trabalhadores com maior experiência. 

O desemprego atinge os jovens entre 15 e 24 anos, essa circunstancia afeta 

drasticamente os jovens reduzindo suas oportunidades de emprego, pois os 

empregadores tem preferência por profissionais com experiências, apenas com um 

cenário de crescimento solido os novos entrantes tem boas chances de ingressar no 

mercado sendo assim, quando se fortalece o vínculo do crescimento e trabalho 

pode-se reduzir a taxa de desemprego entre os jovens. 
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