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Apresenta•‹o
Gelre, empresa especializada em Rela•›es Humanas no
Trabalho, tem a honra de apresentar o segundo exemplar da
Gelre Colet‰nea Ð SŽrie Estudos do Trabalho, ÒOs Jovens no
Mercado de Trabalho do BrasilÓ, de Jo‹o Saboia.
Este ensaio inŽdito resulta, mais uma vez, da parceria entre a
empresa de RH e uma universidade, no caso a Federal do Rio de
Janeiro, onde o autor Ž diretor-geral do Instituto de Economia.
A iniciativa pretende ser uma colabora•‹o para o desenvolvimento
da rede de rela•›es que envolvem o setor trabalhista no Brasil,
agora por meio da discuss‹o da inser•‹o dos jovens no mercado de
trabalho.
O estudo do professor Jo‹o Saboia tem como fonte b‡sica de
dados a PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domic’lios,
sendo analisado o per’odo entre 1993 e 2003. Sua preocupa•‹o
maior foi verificar o que ocorreu nesta ‡rea na œltima dŽcada no
Brasil. Entre outras abordagens, apresenta compara•›es com outros
pa’ses, discutindo a qualidade do ensino, a falta de
prote•‹o da legisla•‹o, a melhoria das condi•›es do trabalho adulto
e, por fim, a forma prec‡ria como os jovens se inserem no mercado
de trabalho atualmente.
Empresa que h‡ mais de 40 anos lida com mercado de trabalho
em todas as regi›es do Brasil, a Gelre, com essa sŽrie de estudos,
consolida seu objetivo de contribuir na dissemina•‹o de bases
s—lidas de estudo e, conseqŸentemente, provocar a discuss‹o entre
todos aqueles que articulam o Trabalho no Pa’s. Sempre, Ž claro, no
sentido de melhorar as condi•›es econ™micas brasileiras, como, por
exemplo, as desses jovens que trilham os primeiros caminhos de sua
firma•‹o como cidad‹os.

A
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| PREFçCIO

Estudo do Trabalho
a ‡rea do trabalho, o objetivo de toda sociedade moderna Ž
atingir o ponto em que h‡ oportunidade para todos. Para que
exista o emprego Ž necess‡rio que tr•s "personagens" participem ativamente: o trabalhador (empregado), o empregador e o cliente (mercado, quem paga pelo que foi produzido). Neste estudo, o Prof. Jo‹o
Saboia enfoca a situa•‹o da inser•‹o do jovem no nosso mercado de
trabalho.
O ensaio abrange todos os aspectos do assunto sem se perder num
excesso de dados. Consegue focar nos pontos cr’ticos que demandam
a atua•‹o dos respons‡veis pelo encaminhamento das medidas que
permitir‹o aos jovens encontrar o caminho para, na sua vez, se
realizarem e cumprirem com suas futuras responsabilidades. Esta
an‡lise mostra de maneira contundente alguns pontos importantes.
Um deles trata das diferen•as regionais, ainda muito grandes. Isto
torna dif’cil a implementa•‹o de receitas gerais v‡lidas com igual peso
para todo o Pa’s. J‡ um dos aspectos que se sobressai Ž a necessidade
de melhora do ensino ˆ disposi•‹o da juventude, principalmente na
quest‹o da qualidade.
Outro grande impasse Ž o crescimento cont’nuo do grau de informalidade no mercado de trabalho, o que dificulta o andamento das
melhorias necess‡rias. O •xito de futuras pol’ticas para melhorar as
oportunidades para os jovens est‡ condicionado pela evolu•‹o do mercado de trabalho em geral. N‹o se pode incluir o jovem tirando
emprego do adulto que o alimenta.
A queda geral do rendimento do trabalho tem efeitos perversos
sobre a inser•‹o do jovem no sistema produtivo da sociedade. Mas,
apesar das dificuldades, o Brasil est‡ melhorando. Houve uma
evolu•‹o positiva entre 1993 a 2003.
Este estudo do Prof. Saboia nos ajuda a compreender com mais profundidade porque o cen‡rio nacional Ž desfavor‡vel ˆ ascens‹o social

N
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Introdu•‹o
do jovem no Pa’s, abordado levemente no nosso primeiro fasc’culo da
Colet‰nea Gelre. Entretanto, o estudo nos surpreende agradavelmente
mostrando que, apesar das dificuldades, a situa•‹o da nossa juventude
apresenta melhorias gra•as, sobretudo, ao seu potencial, seu pr—prio
dinamismo e sua vontade de auto-realiza•‹o.
Esperamos que este trabalho seja mais uma contribui•‹o para a
conscientiza•‹o dos respons‡veis pelo encaminhamento dos jovens. E
entre estes estamos tambŽm n—s que trabalhamos na Gelre, lidando
com as realidades que de um lado nos condicionam, mas que de outro
devem provocar e balizar nossas a•›es.
Ao Prof. Jo‹o Saboia e seus colaboradores, nossos sinceros
agradecimentos pela contribui•‹o e nossa admira•‹o pela qualidade
deste trabalho.
Jan Wiegerinck, presidente da Organiza•‹o Gelre
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iscutir a quest‹o do jovem no mercado de trabalho no Brasil nos
œltimos anos n‹o Ž tarefa f‡cil. J‡ no seu in’cio, o debate
enfrenta problemas de defini•‹o, por exemplo, na denomina•‹o do
objeto - quem s‹o os jovens, qual Ž a faixa et‡ria a que se est‡ referindo,
s‹o jovens ricos ou pobres, com escolaridade formal conclu’da, em que
n’vel etc.
A conceitua•‹o de popula•‹o jovem pelas Na•›es Unidas foi feita,
pela primeira vez, em fun•‹o do ano internacional da juventude em
1985, considerando a popula•‹o de 15 a 24 anos de idade. A escolha
baseou-se em fundamentos apropriados que coincidem com importantes
per’odos de transi•‹o no ciclo de vida. Os 15 anos, no caso das mulheres,
Ž a idade considerada de in’cio da fecundidade e os 24 anos podem ser
considerados como a idade que normalmente o jovem conclui o ciclo
formal da educa•‹o e poderia fazer parte do mercado de trabalho.
A defini•‹o da faixa et‡ria de jovem no Brasil Ž bastante amb’gua,
pois depende de qual —tica est‡ se empregando. Do ponto de vista do
mercado, a lei brasileira permite o trabalho a partir de 14 anos na
condi•‹o de aprendizes, porŽm somente aos 16 anos s‹o assegurados os
direitos trabalhistas e previdenci‡rios previstos na Constitui•‹o.
Entretanto, h‡ pelo menos duas dŽcadas, as estat’sticas oficiais retratam
a situa•‹o de trabalho da popula•‹o a partir de 10 anos de idade. Na
dŽcada de 90, o IBGE iniciou a investiga•‹o do trabalho das crian•as de
5 a 9 anos, verificando a exist•ncia de algumas centenas de milhares de
crian•as nesta faixa et‡ria no mercado de trabalho. Do ponto de vista
pol’tico, por exemplo, basta ter 16 anos para votar, mas a maioridade
penal se inicia aos 18 anos e apenas aos 21, a maioridade civil.
Nessa medida, a faixa et‡ria a ser estudada neste documento ser‡
aquela que vai de 15 a 24 anos, porŽm levando-se em considera•‹o que
tal limite Ž muito extenso e os subgrupos et‡rios contidos em seu interior s‹o muito heterog•neos. Dependendo do indicador, ser‹o apresentados diferentes subgrupos et‡rios dentro deste limite.

D
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Caracter’sticas socioecon™micas
da popula•‹o jovem brasileira
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œltimo Censo Demogr‡fico realizado na virada deste sŽculo
revelou um pa’s ainda caracteristicamente jovem. N‹o obstante
o processo de envelhecimento da popula•‹o tenha se acelerado nos
œltimos anos a partir dos avan•os nas ‡reas de medicina, biotecnologia
e saneamento b‡sico Ñ que contribu’ram para elevar a esperan•a mŽdia
de vida do brasileiro em cerca de 27 anos desde o Censo de 1950 Ñ,
mais da metade das pessoas recenseadas pelo Censo 2000 tinham atŽ 24
anos. Em particular, os jovens de 15 a 24 ainda representavam 1/5 da
popula•‹o brasileira, formando um contingente de cerca de 34 milh›es
de pessoas. O grupo et‡rio de 15 a 19 anos, por sua vez, apresentou o
contingente mais expressivo entre os grupos qŸinqŸenais, segundo a
pir‰mide et‡ria da popula•‹o brasileira para o ano de 2000 (Gr‡fico 1)
Esse quadro, no entanto, tende a se reverter com a continuidade das
tend•ncias demogr‡ficas atŽ ent‹o observadas em termos de redu•‹o
das taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade. Como resultado,

O

GRçFICO 1 - PIRåMIDE ETçRIA POR SEXO, SEGUNDO
OS GRUPOS QUINQUENAIS DE IDADE - BRASIL 2000

Fonte: IBGE, Censo Demogr‡fico 2000.

Definida a faixa et‡ria dos jovens, o estudo pretende abordar dois
aspectos considerados os mais importantes em suas vidas: seu n’vel
educacional e de inser•‹o no mundo do trabalho. O aspecto educacional
Ž fundamental, pois cabe a este grupo uma importante parcela no desenvolvimento da sociedade. Por outro lado, as transforma•›es produtivas
e as mudan•as na organiza•‹o social do momento atual exigem dos
jovens uma forma•‹o completa e abrangente que lhes garanta as habilidades necess‡rias para uma inser•‹o digna no mundo do trabalho.
O papel que a educa•‹o tem atualmente Ž indiscut’vel e as evid•ncias cient’ficas sobre suas contribui•›es para o desenvolvimento
econ™mico e social no mundo moderno t•m sido freqŸentemente apontadas. O processo educativo b‡sico contribui para a qualifica•‹o dos
indiv’duos, formando n‹o apenas uma m‹o-de-obra especializada, com
melhores sal‡rios, mas principalmente, cidad‹os capazes de enfrentar as
dificuldades impostas pelo processo de globaliza•‹o da economia
mundial.
Considerando esta premissa, o fio condutor da presente an‡lise Ž o
acesso e perman•ncia dos jovens na escola e a influ•ncia da renda
familiar na decis‹o de ingresso no mercado de trabalho. O universo que
se est‡ tratando compreende um contingente de cerca de 34 milh›es de
pessoas entre 15 a 24 anos, dos quais 17,2 milh›es estavam no mercado de trabalho, em 2003. Destes, 61% eram jovens do sexo masculino,
39% mulheres, 50,2% brancos e 49,4% pretos e pardos. As pr—ximas
se•›es tratam de alguns aspectos da escolariza•‹o, do baixo preparo
profissional e da pouca oferta de ensino mŽdio e profissionalizante,
cujas conseqŸ•ncias podem ser evidenciadas pela posi•‹o na ocupa•‹o
e nos baixos rendimentos dos jovens trabalhadores.
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A Pesquisa Nacional por Amostra de Domic’lios n‹o abrange a popula•‹o rural dos Estados
de Rond™nia, Acre, Amazonas, Roraima, Par‡ e Amap‡. Dessa forma, as informa•›es apresentadas ao longo desta an‡lise para esses Estados, assim como para a Regi‹o Norte, referemse apenas ˆ popula•‹o urbana.
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O acesso ˆ escola tambŽm apresentou melhora significativa na œltima dŽcada. A propor•‹o de jovens de 15 a 17 anos que freqŸentavam
um estabelecimento de ensino passou de 61,9%, em 1993, para 82,4%,
em 2003. Analogamente, a freqŸ•ncia ˆ escola para os grupos de 18 e
19 anos e 20 a 24 anos tambŽm obteve um crescimento expressivo nos
œltimos 10 anos, com destaque para o segundo grupo, cuja propor•‹o
de estudantes aumentou quase 50% (Gr‡fico 3).
GRçFICO 3 - TAXA DE ESCOLARIZA‚ÌO DOS JOVENS DE 15 A 24
ANOS, POR GRUPOS DE IDADE - BRASIL - 1993/2003

Fonte: IBGE,PNADs 1993/2003

projeta-se uma gradativa redu•‹o da popula•‹o jovem tanto em termos
relativos quanto absolutos para os pr—ximos censos. Entretanto, n‹o se
deve perder de vista que os jovens brasileiros ainda representam, hoje,
um grande contingente populacional que demanda a•›es espec’ficas e
determinadas quanto ao acesso ˆ educa•‹o, saœde, oportunidades de
emprego e participa•‹o na vida social do pa’s.
Para o entendimento do universo dos jovens, a educa•‹o Ž um
aspecto central. Por um lado, a j‡ reconhecida rela•‹o direta entre educa•‹o e rendimentos do trabalho mostra que o aumento do n’vel educacional da popula•‹o Ž fator preponderante na redu•‹o da pobreza e
das desigualdades sociais, pensamento hoje corrente entre os estudiosos do tema. Uma popula•‹o mais educada Ž capaz de participar
mais ativamente da vida social, pol’tica e cultural do pa’s. Em œltima
inst‰ncia, a educa•‹o interfere diretamente na qualidade de vida e no
bem-estar desses jovens, representando um valioso instrumento para as
pol’ticas de inclus‹o social.
Nesse sentido, observa-se que a alfabetiza•‹o se encontra praticamente universalizada entre os jovens de 15 a 24 anos, independentemente da idade e do sexo. Pelos dados
da Pesquisa Nacional por
2
Amostra de Domic’lios (PNAD) 2003 , quase 97% dos jovens nessa
faixa et‡ria estavam alfabetizados, com uma ligeira diferen•a em favor
das mulheres. Na œltima dŽcada, os avan•os foram significativos, principalmente no Nordeste, embora esta regi‹o ainda apresente a menor
taxa de alfabetiza•‹o entre as Grandes Regi›es brasileiras (92,1%).
Essa taxa entre jovens de 15 a 24 anos Ž parte integrante do conjunto
de indicadores a serem monitorados para o cumprimento do objetivo atingir o ensino b‡sico universal - das Metas de Desenvolvimento do
Mil•nio (Millenium Development Goals), da ONU.

Fonte: IBGE,PNADs 1993/2003.

GRçFICO 2 - TAXA DE ALFABETIZA‚ÌO DOS JOVENS DE 15 A
24 ANOS - BRASIL, NORDESTE E SUDESTE - 1993/2003
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Deve-se, todavia, ressaltar que, n‹o obstante a melhoria observada
neste indicador, a situa•‹o de escolariza•‹o encontra-se longe do ideal.
Apenas 51,7% daqueles com 18 e 19 anos e 26,8% dos jovens de 20 a
24 anos freqŸentavam estabelecimento de ensino em 2003. Nas
Regi›es Metropolitanas (RMs), as taxas foram bem mais elevadas. No
caso dos adolescentes de 15 a 17 anos, a freqŸ•ncia escolar atingiu
mais de 96% deste grupo et‡rio. No grupo de 20 a 24 anos h‡ maior
diferencia•‹o, variando de 46,7%, na RM de S‹o Paulo, a 64,7%, em
BelŽm (Gr‡fico 4). A maior freqŸ•ncia escolar dos jovens de 20 a 24
anos em algumas RMs do Norte e Nordeste se deve ao ingresso tardio
e atraso escolar nessas regi›es.
GRçFICO 4 - TAXA DE ESCOLARIZA‚ÌO DOS JOVENS DE 15 A 24
ANOS, POR GRUPOS DE IDADE - REGIÍES METROPOLITANAS - 2003

mente atŽ atingir 94,6% para os 20% mais ricos. Essa diferen•a se
mostrou mais significativa na regi‹o Sul do pa’s, chegando a quase 25
pontos percentuais entre os extremos da distribui•‹o de rendimentos,
com destaque para a Regi‹o Metropolitana de Curitiba, cuja varia•‹o
foi de 65,1% no primeiro quinto para 96,6% no œltimo. Da mesma
forma, a regi‹o Sul tambŽm apresentou maior diferencia•‹o na escolariza•‹o dos jovens de 18 a 24 anos considerando o n’vel de rendimento familiar per capita (43,4 pontos percentuais de diferen•a entre
os extremos). A taxa mŽdia de freqŸ•ncia escolar para este grupo foi
mais elevada na Regi‹o Nordeste do pa’s, onde 37,1% dos jovens de
18 a 24 anos estudavam (Gr‡ficos 5 e 6). A an‡lise desagregada por cor
tambŽm revela uma pequena diferencia•‹o no que se refere ˆ taxa de
escolariza•‹o, uma vez que esta foi superior para os brancos em todos
os subgrupos et‡rios em 2003 (Gr‡fico 7).

Fonte: IBGE,PNAD 2003

Os dados comprovam ainda que o n’vel de rendimento familiar Ž
fator preponderante na escolariza•‹o dos jovens. Para aqueles com
idades entre 15 e 17 anos, a propor•‹o de estudantes foi de 73,6% para
os 20% mais pobres, com essa propor•‹o aumentando sistematica| 14 | Colet‰nea Gelre Ð SŽrie Estudos do Trabalho |

Fonte: IBGE,PNADs 2003

GRçFICO 5 - TAXA DE ESCOLARIZA‚ÌO DOS JOVENS DE 15 A 24
ANOS, POR GRUPOS DE IDADE E QUINTOS DE RENDIMENTO
FAMILIAR PER CAPITA - BRASIL - 2003
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Fonte: IBGE,PNAD 2003

GRçFICO 7 - TAXA DE ESCOLARIZA‚ÌO DOS JOVENS DE 15 A 24
ANOS, POR GRUPOS DE IDADE E COR - BRASIL - 2003
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A quest‹o educacional, todavia, n‹o deve ser analisada unicamente
pela freqŸ•ncia escolar. De uma forma geral, observa-se que, embora
grande parte dos jovens esteja freqŸentando estabelecimentos de ensino, a mŽdia de anos de estudo ainda Ž considerada baixa. Com base na
adequa•‹o sŽrie-idade vigente no atual sistema de ensino brasileiro,
com 15 anos o jovem deveria estar iniciando o ensino mŽdio e, portanto, j‡ deveria ter conclu’do os oito anos do ensino fundamental.
Todavia, aos 15 anos de idade, a mŽdia de anos completos de estudo
era de 6,3 anos. Apenas na idade de 18 anos atingiu-se, no Brasil, o
nœmero de anos de estudo requerido para a conclus‹o do fundamental,
sendo que nesta idade, o jovem j‡ deveria estar cursando o primeiro
ano do ensino superior (Gr‡fico 8). Esses resultados mostram que a
defasagem ou atraso escolar Ž um tra•o marcante do sistema educacional brasileiro, principalmente na regi‹o Nordeste, uma vez que esta
apresenta, relativamente ˆs demais regi›es, elevadas taxas de escolariza•‹o associadas a baixas mŽdias de anos de estudo. Vale ressaltar
que nesta regi‹o, nem no grupo de 20 a 24 anos de idade a mŽdia de oito
anos requerida para a conclus‹o do ensino fundamental Ž alcan•ada.
GRçFICO 8 - MƒDIA DE ANOS DE ESTUDO DOS JOVENS DE 15 A 24
ANOS, POR GRUPOS DE IDADE - BRASIL, NORDESTE E SUDESTE - 2003

Fonte: IBGE,PNAD 2003

Fonte: IBGE,PNAD 2003

GRçFICO 6 - TAXA DE ESCOLARIZA‚ÌO DOS JOVENS DE 15 A
24 ANOS, POR GRUPOS DE IDADE E QUINTOS DE RENDIMENTO
FAMILIAR PER CAPITA - NORDESTE E SUL - 2003
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A defasagem escolar Ž tambŽm importante na an‡lise desagregada
por cor. A pouca diferencia•‹o observada na taxa de escolariza•‹o
entre brancos, pretos e pardos n‹o necessariamente revela um acesso
igual ao ensino mŽdio e superior para os grupos et‡rios de 15 a 17 e 18
a 24 anos, respectivamente. Na verdade, o que se observa Ž uma
defasagem escolar bastante superior para pretos e pardos, fazendo com
que grande parte dos estudantes de 15 a 24 anos que se declararam
dessa cor ainda estejam cursando o ensino fundamental. Com 20 a 24
anos de idade, por exemplo, cerca de 1/3 dos estudantes pretos e pardos ainda estava no ensino fundamental (contra 10% de brancos) e
quase 43% encontrava-se no ensino mŽdio (contra 23% dos brancos),
perfazendo uma propor•‹o de mais de 70% de estudantes defasados
em 2003 (Tabela 1).
Tabela 1 - Distribui•‹o dos estudantes de 15 a 24 anos de idade, por grupos
de idade e cor, segundo o n’vel de ensino freqŸentado - Brasil - 2003
Cor e grupos
de idade
Branca
Preta e Parda
Branca
Preta e Parda
Branca
Preta e Parda

N’vel de ensino freqŸentado (%)
Fundamental
MŽdio
Superior
ou 1¼ grau
ou 2¼ grau
ou 3¼ grau
15 a 17
34.0
64.7
0.7
58.8
40.6
0.2
18 a 19
14.0
53.0
24.5
32.9
57.2
6.0
20 a 24
10.1
23.1
61.4
29.0
42.9
21.6

Fonte: IBGE, PNAD 2003
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Em suma, ao longo dos œltimos anos, o Brasil experimentou
avan•os significativos no que concerne ˆ alfabetiza•‹o de jovens e
adultos e ao acesso ˆ escola. Entretanto, tais avan•os ainda n‹o se
traduziram em um aumento significativo da escolaridade do jovem
brasileiro. AlŽm da mŽdia de anos de estudo se encontrar em patamares
bastante reduzidos, a quest‹o do atraso ou defasagem escolar se configura em um importante desafio para que os jovens consigam n‹o apenas terminar o ciclo b‡sico educacional, mas tambŽm cursar o ensino
superior. A origem deste processo t‹o acentuado de defasagem escolar
est‡ muitas vezes relacionada ˆ qualidade do ensino que est‡ sendo
ofertado nas escolas brasileiras e, tambŽm, ao fato de que muitos
jovens brasileiros dividem seu tempo entre a escola e o trabalho, o que
dificultaria uma maior dedica•‹o aos estudos e, por conseguinte,
favoreceria o atraso escolar.
De fato, em rela•‹o ˆ associa•‹o entre trabalho e estudo, a an‡lise
da condi•‹o de atividade permite observar a aloca•‹o do tempo dos
jovens em diferentes segmentos et‡rios e entre os diversos tipos de
atividade. Para o grupo et‡rio de 15 a 17 anos, a propor•‹o daqueles
que s— estudavam foi de 61% em 2003, com destaque para a Regi‹o
Sudeste (66,4%). Por outro lado, quase 1/3 destes estavam inseridos no
mercado de trabalho, seja conciliando trabalho e estudo (21,4%) ou
apenas trabalhando (7,7%). Essas propor•›es variaram n‹o somente
entre as Grandes Regi›es como tambŽm intra-regionalmente. No
Sudeste, por exemplo, enquanto 9,5% dos jovens de 15 a 17 anos no
Rio de Janeiro trabalhavam e estudavam, essa propor•‹o atingiu
22,5% em Minas Gerais. A menor propor•‹o de jovens nesta condi•‹o
estava no Distrito Federal (8,3%), enquanto no Piau’ quase 35% trabalhavam e estudavam (Tabela 2).
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Tabela 2 - Jovens de 15 a 17 anos de idade, total e sua respectiva distribui•‹o percentual,
por condi•‹o de atividade, segundo as Grandes Regi›es e Unidades da Federa•‹o - 2003
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41.5

52.8

50.2

51.4
Rio Grande do Sul

48.0

52.2
Minas Gerais

51.9
53.6

51.5
52.1
42.1
S‹o Paulo

46.6
Cear‡

43.3
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GRçFICO 9 - PROPOR‚ÌO DE JOVENS DE 20 A 24 ANOS QUE
SOMENTE TRABALHAVAM - UNIDADES DA FEDERA‚ÌO - 2003
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A tend•ncia Ž de redu•‹o do nœmero de jovens que se dedicam aos
estudos na medida em que se avan•am as idades. Para aqueles no subgrupo et‡rio de 18 e 19 anos, a propor•‹o dos que somente estudavam
era de 30,4%, 21,3% trabalhavam e estudavam e quase 27% somente
trabalhavam. J‡ para os jovens de 20 a 24 anos, 11,7% somente estudavam, 15,1% trabalhavam e estudavam e quase a metade apenas trabalhava. Entre as Unidades da Federa•‹o, as regi›es Sul e Sudeste se
destacaram com as maiores propor•›es de jovens nessa œltima
condi•‹o. Isso se deve ˆs maiores oportunidades de trabalho para os
jovens nessas regi›es e tambŽm ˆ defasagem escolar mais acentuada
no Norte e Nordeste, que acaba por reter os jovens desses grupos et‡rio
por mais tempo nas escolas (Gr‡fico 9).
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N‹o realiza
nenhuma
atividade

39.9
42.2
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e Regi›es
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Fonte: IBGE, PNAD 2003
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GRçFICO 10 - DISTRIBUI‚ÌO PERCENTUAL DOS
JOVENS, POR GRUPOS DE IDADE, SEGUNDO A CONDI‚ÌO
DE ATIVIDADE - BRASIL - 1993/2003

Fonte: IBGE, PNAD 1993/2003

De uma forma geral, nos œltimos dez anos, a dedica•‹o integral do
tempo dos jovens aos estudos aumentou. Em 1993, a propor•‹o daqueles que somente estudavam era de 40,7% para o grupo et‡rio de 15 a
17 anos e de 7,5% para os jovens de 20 a 24 anos. Em 2003, tais percentuais subiram para, respectivamente, 60,9% e 11,7%. Entretanto,
ainda permanece significativa a inser•‹o destes no mercado de trabalho. Vale tambŽm chamar aten•‹o para a forte queda do percentual de
jovens nas duas faixas et‡rias acima que somente trabalhavam, o que
revela uma maior procura por uma melhor escolariza•‹o devido ˆs
novas exig•ncias do mercado de trabalho (Gr‡fico 10).
A desagrega•‹o da informa•‹o sobre condi•‹o de atividade por
rendimento familiar per capita evidencia a maior incid•ncia daqueles
que somente estudavam entre os jovens em fam’lias com rendimento
per capita superior a dois sal‡rios m’nimos3. Para o grupo de 15 a 17
anos, 79,1% daqueles em fam’lias com mais de dois sal‡rios m’nimos
de rendimento somente estudavam, contra 55,7% dos jovens em
3

O sal‡rio m’nimo em vigor no m•s de refer•ncia da PNAD 2003 (setembro de 2003) era de
R$ 240 (duzentos e quarenta reais).
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GRçFICO 11 - DISTRIBUI‚ÌO PERCENTUAL DOS JOVENS DE 15 A
24 ANOS, POR GRUPOS DE IDADE, SEGUNDO A CONDI‚ÌO DE
ATIVIDADE E RENDIMENTO FAMILIAR PER CAPITA EM
SALçRIOS MêNIMOS - BRASIL - 2003

Fonte: IBGE, PNAD 2003

fam’lias menos favorecidas. Chama aten•‹o o elevado percentual de
jovens de 18 a 24 anos com rendimento familiar per capita de atŽ 1/2
sal‡rio m’nimo envolvidos apenas em afazeres domŽsticos. Em sua
maioria, s‹o mulheres que se ocupam do servi•o de casa e do cuidado
com filhos e irm‹os mais novos, que ou abandonaram os estudos precocemente ou n‹o seguiram adiante para n’veis mais elevados de escolariza•‹o. (Gr‡fico 11).
A an‡lise dos dados mostra, portanto, que qualquer pol’tica pœblica
direcionada ao jovem brasileiro, seja ela educacional ou de inser•‹o no
mercado de trabalho, deve considerar que embora este jovem esteja
mais escolarizado e se dedicando mais exclusivamente aos estudos que
h‡ dez anos atr‡s, seu n’vel de escolaridade ainda est‡ aquŽm das crescentes exig•ncias de qualifica•‹o de grande parte dos postos de trabalho. AlŽm disso, Ž fato que uma parcela significativa desses jovens
concilia trabalho e estudo, seja para complementa•‹o do rendimento
familiar seja para custear os pr—prios estudos, e que fatores como o
rendimento familiar s‹o preponderantes na freqŸ•ncia escolar e na aloca•‹o do tempo do jovem entre trabalho e estudo.
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Jovens no mercado
de trabalho
mercado de trabalho est‡ muito associado ao comportamento
da economia. Segundo algumas estimativas, o Brasil precisa
crescer pelo menos 4% ao ano para poder absorver cerca de 1,5 milh‹o
de pessoas que chegam ao mercado de trabalho anualmente.
Nos œltimos anos, o Pa’s tem apresentado pouco crescimento
econ™mico, o que tem se refletido no aumento das taxas de desemprego. Tal fato prejudica aqueles segmentos da popula•‹o que est‹o
entrando no mercado de trabalho, principalmente os mais jovens. Em
2003, a situa•‹o foi muito desfavor‡vel: a economia estagnada provocou forte queda dos rendimentos e aumento do desemprego. Em 2004,
entretanto, a economia voltou a crescer, com repercuss›es positivas
sobre o mercado de trabalho.
A inser•‹o dos jovens no mercado de trabalho Ž bastante diferenciada por sexo e subgrupos et‡rios, o que pode ser observado por meio
da an‡lise do indicador "taxa de atividade". Para o ano de 2003, os
jovens de 15 a 17 anos apresentaram uma taxa de atividade de 39,4%,
ou seja, uma parcela significativa dos jovens na referida faixa et‡ria
estava ocupada ou procurando ocupa•‹o de acordo com a PNAD. Para
o grupo et‡rio de 18 a 24 anos, a taxa de atividade mŽdia, em 2003,
foi 73,2%. Historicamente, observa-se que a taxa de atividade para os
jovens de 15 a 17 anos apresenta uma tend•ncia declinante, reduzindo-se bastante na œltima dŽcada. Enquanto isso, a taxa de atividade
para aqueles com idades entre 18 a 24 anos mostra um comportamento mais uniforme, permanecendo pouco acima de 70% no per’odo
(Gr‡fico 12).
Por outro lado, na desagrega•‹o deste indicador por sexo, foi poss’vel verificar que a taxa de atividade masculina foi bem superior ˆ
feminina em todas as regi›es brasileiras. No Brasil, 47,3% dos jovens
de 15 a 17 anos do sexo masculino eram economicamente ativos em
2003, enquanto para as mulheres na mesma faixa et‡ria esse percentual foi de 31,3%. As taxas de atividade mais expressivas foram encon-

GRçFICO 12 - TAXA DE ATIVIDADE DOS JOVENS DE
15 A 24 ANOS, POR GRUPOS DE IDADE
BRASIL - 1993/2003

O
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Fonte: IBGE, PNADs 1993/2003

tradas nas regi›es Sul (46,8%) e Nordeste (40,2%). Cabe chamar
aten•‹o que, no Sul, mais da metade dos jovens de 15 a 17 anos do
sexo masculino e quase 40% das jovens da mesma idade estavam ocupados ou procuravam ocupa•‹o em 2003 (Gr‡fico 13).
GRçFICO 13 - TAXA DE ATIVIDADE DOS JOVENS DE
15 A 17 ANOS DE IDADE, POR SEXO
BRASIL E GRANDES REGIÍES- 2003

Fonte: IBGE, PNAD 2003.
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GRçFICO 14 - DISTRIBUI‚ÌO DOS JOVENS DE 15 A 24 ANOS DE
IDADE ECONOMICAMENTE ATIVOS, POR GRUPOS DE IDADE,
SEGUNDO AS CLASSES DE RENDIMENTO MƒDIO MENSAL DE
TODOS OS TRABALHOS EM SALçRIOS MêNIMOS - BRASIL - 2003

ƒ importante observar que entre os jovens economicamente ativos
havia uma maior participa•‹o no mercado de trabalho para aqueles que
possu’am atŽ 1/2 sal‡rio m’nimo (SM) de rendimento familiar per capita.
Enquanto quase 40% dos jovens de 15 a 17 anos e 36% dos jovens de 18
a 24 anos que estavam ocupados ou procurando ocupa•‹o em 2003 vinham de fam’lias com rendimento atŽ 1/2 SM familiar per capita, a participa•‹o dos jovens que tinham mais de 2 SM de rendimento familiar per
capita no total dos economicamente ativos foi de 8,2% para o grupo de
15 a 17 anos e 15,8% para o grupo de 20 a 24 anos de idade (Gr‡fico 14).
De uma forma geral, a taxa de desocupa•‹o (desemprego) dos
jovens de 18 a 24 anos (18%) foi significativamente mais elevada que
a mŽdia nacional de 9,7% verificada para 2003. No Sudeste, essa taxa
atingiu 20,5% para os jovens. No Rio de Janeiro e no Distrito Federal,
a taxa mŽdia de desocupa•‹o dos jovens foi de quase 25% (Gr‡fico
15). Tais dados confirmam as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores jovens para entrar no mercado de trabalho em um ano de
baixo crescimento econ™mico.
Ainda de acordo com os dados da PNAD 2003, o contingente de
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GRçFICO 15 - TAXA DE DESOCUPA‚ÌO PARA
OS JOVENS DE 18 A 24 ANOS - GRANDES REGIÍES E
UNIDADES DA FEDERA‚ÌO - 2003

jovens de 15 a 24 anos ocupados era de aproximadamente 17,2 milh›es,
o que representava 21,7% do total de pessoas ocupadas no Brasil naquele ano. Entretanto, h‡ uma diferencia•‹o significativa na participa•‹o de
cada grupo et‡rio analisado entre os ocupados brasileiros: 4% para aqueles com idades entre 15 e 17 anos, 4,2% para os jovens de 18 e 19 anos e
13,5% para o grupo de 20 a 24 anos.
Todavia, Ž importante analisar as condi•›es de inser•‹o dos jovens no
mercado de trabalho. Primeiramente, para quase 40% dos jovens de 15 a 24
anos ocupados em 2003, o rendimento mŽdio mensal proveniente do trabalho n‹o passava de 1 sal‡rio m’nimo (Gr‡fico 16). No Norte e Nordeste, essa
propor•‹o ultrapassou a metade dos jovens ocupados e no Sudeste atingiu
um ter•o desse segmento. Por outro lado, em sua grande maioria, os
jovens ocupados enfrentavam jornada de trabalho integral: quase 70%
trabalhavam mais de 40 horas semanais. A regi‹o Sudeste apresentou
a maior propor•‹o de jovens trabalhando mais de 40 horas semanais,
sendo que em S‹o Paulo essa propor•‹o foi de 80% (Gr‡fico 17). Tais
dados indicam que parcela significativa dos jovens est‡ subempregada,
trabalhando longas jornadas e sendo sub-remunerada.
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GRçFICO 16 - DISTRIBUI‚ÌO DOS JOVENS DE 15 A 24 ANOS
DE IDADE OCUPADOS, POR CLASSES DE RENDIMENTO MƒDIO
MENSAL DE TODOS OS TRABALHOS EM SALçRIOS MêNIMOS
BRASIL E GRANDES REGIÍES - 2003

GRçFICO 18 - DISTRIBUI‚ÌO PERCENTUAL DA POPULA‚ÌO
OCUPADA DE 15 A 24 ANOS DE IDADE, POR SEGMENTOS DE
ATIVIDADE - BRASIL - 2003

Fonte: IBGE, PNAD 2003

Fonte: IBGE, PNAD 2003. Nota: Exclusive as pessoas sem rendimento e sem declara•‹o de rendimento.
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GRçFICO 19 - DISTRIBUI‚ÌO DOS ESTUDANTES DE
15 A 24 ANOS DE IDADE, POR SEGMENTOS DE ATIVIDADE,
SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE - BRASIL - 2003
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Esp’rito Santo

Fonte: IBGE,PNAD 2003.
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GRçFICO 17 - PROPOR‚ÌO DE JOVENS DE 15 A 24 ANOS DE IDADE,
OCUPADOS, COM JORNADA DE TRABALHO IGUAL OU SUPERIOR A
40 HORAS SEMANAIS - UNIDADES DA FEDERA‚ÌO - 2003

No que se refere ao tipo de atividade desenvolvida pelos jovens ocupados, de uma forma geral, observou-se uma forte predomin‰ncia das atividades relacionadas ao comŽrcio e servi•os (51% dos jovens de 15 a 24 anos
estavam ocupados nessas atividades). Entretanto, a agricultura ainda apresenta uma participa•‹o expressiva, em particular para aqueles com idades
entre 15 e 17 anos (33,4%). O trabalho agr’cola decresce significativamente
para as idades mais elevadas, com o segmento de servi•os tornando-se a
atividade predominante para os grupos et‡rios mais velhos, chegando a
ocupar quase 31% dos jovens de 20 a 24 anos (Gr‡ficos 18 e 19).

Fonte: IBGE, PNAD 2003
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Um importante indicador de caracteriza•‹o da inser•‹o ocupacional no mercado de trabalho refere-se ˆ posi•‹o na ocu- Sexo e grupos
de idade
pa•‹o no trabalho principal. Em 2003, a maior parte dos jovens
encontrava-se ocupada na posi•‹o de empregados (66,1%). Isso
ocorre, principalmente, para os grupos com idades mais elevadas (48,8% para o grupo de 15 a 17 anos, 66% para os jovens Total
de 18 e 19 anos e 71,3% no grupo de 20 a 24 anos) e para o sexo 15 a 19 anos
masculino (71,7%, contra 57,4% para as mulheres). As demais 15 a 17 anos
18 e 19 anos
posi•›es na ocupa•‹o apresentam comportamentos bem dife- 20 a 24 anos
renciados em fun•‹o da idade e do sexo.
Homens
Para os homens, a ocupa•‹o n‹o-remunerada Ž bastante re- 15 a 19 anos
presentativa, abrangendo, em mŽdia, 13,5% dos jovens ocupa- 15 a 17 anos
dos. Entretanto, essa propor•‹o varia de 31,4% para os jovens 18 e 19 anos
20 a 24 anos
de 15 a 17 anos a 7,3% para aqueles com idades entre 20 e 24 Mulheres
anos. Os jovens na categoria de conta-pr—pria tambŽm apresen- 15 a 19 anos
tam uma participa•‹o expressiva na m‹o-de-obra masculina, 15 a 17 anos
passando de 8,1% no grupo de 15 a 17 anos para 12,8% no de 18 e 19 anos
24 anos
20 a 24 anos. As posi•›es de "n‹o-remunerados" e "conta- 20 a Fonte:
IBGE,
pr—pria" tambŽm foram representativas para o sexo feminino,
mas em menor intensidade. Chama aten•‹o, no caso das mulheres, o elevado percentual de trabalhadoras domŽsticas (19,3%),
principalmente, para as mais jovens (Tabela 3).
A simples observa•‹o da predomin‰ncia da ocupa•‹o de empregados entre os jovens n‹o evidencia uma caracter’stica que tem sido marcante do mercado de trabalho brasileiro: a crescente informaliza•‹o
das rela•›es de trabalho. Entre os jovens de 15 a 24 anos de idade,
embora cerca de 64% ocupassem a posi•‹o de empregados em 2003,
48% destes n‹o tinham carteira de trabalho assinada. Para o grupo de
18 a 24 anos, a participa•‹o de empregados sem carteira tambŽm se
mantŽm elevada (43%). O emprego sem um contrato formal de trabalho est‡ associado ˆ situa•‹o de precariedade, na medida em que o tra| 30 | Colet‰nea Gelre Ð SŽrie Estudos do Trabalho |

Tabela 3 - Pessoas de 15 a 24 anos de idade, ocupadas na semana de
refer•ncia, por posi•‹o na ocupa•‹o no trabalho principal, segundo o
sexo e os grupos de idade - Brasil - 2003
Pessoas de 15 a 24 anos de idade, ocupadas na semana de refer•ncia
Posi•‹o na ocupa•‹o no trabalho principal (%)
Total

17 199 773
6 520 417
3 173 746
3 346 671
10 679 356
10 494 521
4 138 857
2 038 425
2 100 432
6 355 664
6 705 252
2 381 560
1 135 321
1 246 239
4 323 692

Empregados

Trabalhadores
domŽsticos

Contapr—pria

66.1
57.6
48.8
66.0
71.3
71.7
63.8
55.5
71.9
76.8
57.4
46.9
36.7
56.1
63.2

8.0
9.1
9.8
8.5
7.3
0.7
0.7
0.6
0.8
0.7
19.3
23.7
26.1
21.4
16.8

9.9
8.2
7.8
8.6
11.0
11.3
8.9
8.1
9.7
12.8
7.9
6.9
7.2
6.7
8.4

Trabalhador na proN‹oEmpredu•‹o para o pr—prio
remuneragadores
consumo ou construdos
•‹o para o pr—prio uso
0.8
0.3
0.1
0.4
1.1
0.9
0.3
0.1
0.4
1.3
0.6
0.2
0.2
0.3
0.8

12.4
21.0
28.7
13.6
7.2
13.5
23.1
31.4
14.9
7.3
10.7
17.4
23.8
11.5
7.0

2.8
3.9
4.8
2.9
2.2
1.9
3.2
4.2
2.3
1.1
4.2
4.9
6.0
4.0
3.8

Pesquisa Nacional por Amostra de Domic’lios 2003.

balhador perde uma sŽrie de garantias definidas pelas leis trabalhistas
(FGTS, seguro de desemprego, fŽrias, 13¼ sal‡rio, etc).
Assim, os indicadores de mercado de trabalho revelam que se por
um lado a taxa de desocupa•‹o Ž bastante elevada para os jovens, por
outro, mesmo para aqueles que se encontram ocupados, as condi•›es
de inser•‹o ocupacional no mercado de trabalho (baixos rendimentos,
longa jornada de trabalho e elevada representatividade de ocupa•›es
consideradas pouco qualificadas, como n‹o-remunerados e trabalhadores domŽsticos), de uma forma geral, n‹o favorecem a concilia•‹o
entre trabalho e estudo, e acabam por gerar impedimentos e mesmo um
desest’mulo ˆ busca por maior qualifica•‹o e progress‹o em dire•‹o a
n’veis mais elevados de escolaridade.
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Pol’ticas voltadas para a inser•‹o
de jovens no mercado de trabalho
m termos de pol’ticas pœblicas que visem aumentar a escolaridade do jovem no Pa’s, o grande desafio atualmente consiste na
ado•‹o de medidas que combatam a elevada defasagem escolar dos
estudantes e a•›es de incentivo ˆ progress‹o escolar em dire•‹o ao ensino mŽdio, tŽcnico e superior. Todavia, tais pol’ticas, para se tornarem
efetivas, devem considerar os aspectos socioecon™micos da popula•‹o
jovem brasileira, principalmente no que concerne ˆ sua inser•‹o no
mercado de trabalho.
A legisla•‹o que organiza o sistema de ensino para os n’veis mŽdio
e tŽcnico tem sofrido muitas modifica•›es nas œltimas dŽcadas. A institui•‹o da Lei de Diretrizes e Bases para a Educa•‹o Nacional (LDB) de
1971 previa um ensino tŽcnico equivalente ao mŽdio, ministrado em 4
anos via curr’culo integrado de matŽrias acad•micas e tŽcnicas.
Entretanto, Òeste modelo tinha como premissa que a maior parte da popula•‹o, e em especial os que potencialmente pudessem estar interessados na educa•‹o profissional de n’vel tŽcnico, estariam completando o
ensino fundamental regular na idade adequada, o que n‹o era a realidade brasileiraÓ (Sab—ia, Soares e Kappel, 2004). Nesse sentido, esse
sistema gerava distor•›es significativas considerando que o atraso escolar da popula•‹o jovem trabalhadora acabava por impedir o acesso
desta ao ensino tŽcnico de n’vel mŽdio e os jovens que freqŸentavam as
escolas tŽcnicas, em geral, buscavam mais uma prepara•‹o para o
ingresso nas universidades que propriamente uma forma•‹o tŽcnica.
A institui•‹o da LDB de 1996 buscava corrigir tais distor•›es a partir de uma maior diferencia•‹o entre os ensinos tŽcnico e mŽdio formal.
No novo sistema, a forma•‹o tŽcnica estaria associada a uma s—lida
educa•‹o b‡sica: o ensino mŽdio apresentaria um car‡ter de forma•‹o
geral, com dura•‹o de 3 anos e correspondente ao œltimo n’vel da
Educa•‹o B‡sica, e a educa•‹o profissional de n’vel tŽcnico passaria a
contar com uma organiza•‹o curricular independente porŽm articulada
ao ensino mŽdio, tambŽm ministrada em 3 anos.

E

| 32 | Colet‰nea Gelre Ð SŽrie Estudos do Trabalho |

Em suma, o novo marco legal promoveu a separa•‹o do ensino tŽcnico do ensino mŽdio, tornando-o complementar, e flexibilizou a estrutura curricular para permitir o retorno dos egressos ao sistema.
Entretanto, tal reforma apresentou grandes dificuldades de implementa•‹o em fun•‹o dessa separa•‹o: Òa dupla jornada escolar submetida
aos jovens que pretendem concluir, simultaneamente, o ensino mŽdio
regular e o profissionalizante, acaba prejudicando justamente o segmento daqueles em situa•‹o mais desfavor‡vel e que, em geral, precisam conciliar estudo e trabalho para complementa•‹o da renda familiarÓ (Saboia, Soares e Kappel, 2004).
Levando em considera•‹o os obst‡culos encontrados e a realidade
do jovem brasileiro, uma nova reforma foi proposta pelo Decreto n¼
5.154 de julho de 2004, prevendo v‡rias alternativas de articula•‹o
entre o ensino mŽdio e o ensino tŽcnico de n’vel mŽdio. O novo decreto permite que as institui•›es e os jovens escolham o caminho mais adequado para a sua realidade: freqŸentar ambos ensinos ao mesmo tempo,
na mesma grade curricular e na mesma escola ou buscar outros modelos alternativos de integra•‹o. Assim, a possibilidade de integra•‹o
entre o ensino mŽdio regular e tŽcnico resgata a chance dos estudantes
sa’rem desta fase do ensino j‡ com qualifica•‹o profissional para disputar uma oportunidade no mercado de trabalho.
Em rela•‹o a pol’ticas espec’ficas para ingresso de jovens no mercado de trabalho, cabe observar que, no Brasil, existe a lei do aprendiz,
ali‡s, bastante antiga, criada em 19434. Essa lei define a aprendizagem
como o processo educacional e met—dico, caracterizado por uma
altern‰ncia entre atividades pr‡ticas (desenvolvidas nas empresas) e
te—ricas (desenvolvidas em institui•›es de ensino), dentro de um pro4

A lei do aprendiz consolidou as disposi•›es da Constitui•‹o Brasileira e do Estatuto da
Crian•a e do Adolescente - ECA, e alterou a Consolida•‹o das Leis Trabalhistas - CLT, de
1943, dando uma nova regulamenta•‹o ˆ aprendizagem e permitindo a forma•‹o tŽcnicoprofissional de adolescentes entre 14 e 18 anos, dentro dos princ’pios da prote•‹o integral.
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Conclus›es
grama que tem come•o, meio e fim. Antes da regulamenta•‹o da lei,
apenas o Senai podia formar o jovem. Atualmente, a lei do aprendiz
permite que todo o Sistema S (Senai, Senac, Senar, Senat e Sescoop),
as escolas tŽcnicas e as organiza•›es n‹o-governamentais tambŽm
assumam esse papel.
O est‡gio Ž mais uma alternativa para a inser•‹o de jovens no mercado de trabalho. A lei de 1977, que criou o est‡gio curricular de estudantes regularmente matriculados e com freqŸ•ncia efetiva nos cursos
vinculados ao ensino oficial e particular, em n’vel superior e de 2¼ grau
regular e supletivo, proporciona ao estudante a participa•‹o em situa•›es reais de trabalho em empresas pœblicas ou privadas, sob responsabilidade e coordena•‹o da institui•‹o de ensino. N‹o h‡ obrigatoriedade das empresas oferecerem est‡gios e o instrumento jur’dico
necess‡rio Ž apenas um termo de compromisso, sem criar qualquer v’nculo empregat’cio. Com isso, n‹o h‡ encargos sociais sobre a m‹o-deobra utilizada, o que representa um est’mulo ao uso de estagi‡rios pelas
empresas. A falta de um programa eficaz de fiscaliza•‹o das atividades
de est‡gio resulta muitas vezes em experi•ncias pouco construtivas de
forma•‹o de habilidades para os jovens no mundo do trabalho.
Recentemente, foi criado o Programa Nacional de Est’mulo ao
Primeiro Emprego para Jovens (PNPE) atravŽs da lei 10.748, de outubro de 2003, tendo sido regulamentada pelo decreto-lei 5.199, de
agosto de 2004. Este programa pretende beneficiar jovens de 16 a 24
anos com escolaridade inferior ao ensino mŽdio completo, cuja renda
familiar per capita seja de atŽ meio sal‡rio m’nimo e sem v’nculo anterior de trabalho formal. Os empregadores recebem um benef’cio monet‡rio do governo federal e o emprego criado Ž regido pela CLT. AtŽ o
presente momento, os resultados do PNPE t•m sido insignificantes. Seu
pouco tempo de exist•ncia, entretanto, n‹o permite que sejam tiradas
conclus›es definitivas.

| 34 | Colet‰nea Gelre Ð SŽrie Estudos do Trabalho |

jovem Ž um ator privilegiado no processo de desenvolvimento,
pois s— ele Ž capaz de decifrar os novos c—digos e conteœdos
que est‹o emergindo no atual modelo de sociedade. Segundo Madeira
(1998), somente os jovens ser‹o capazes de conseguir minar o imobilismo e o conservadorismo que persistem em grande parte das
sociedades atuais, vencendo a pobreza e erradicando a viol•ncia.
Acrescenta ainda que Òa dificuldade de acesso ao trabalho se agrava
nos grupos de menor escolaridade e se transforma na maior parte dos
casos, em uma exclus‹o estendida dado que n‹o tem rendimento
pr—prio e, portanto n‹o possui nem condi•‹o de vivenciar a sua pr—pria
juventude, nem motiva•‹o e disposi•‹o de elaborar projetos de futuro
para sua vida adultaÓ.
A discuss‹o sobre os jovens no mercado de trabalho deve passar
necessariamente pela quest‹o da educa•‹o e das pol’ticas espec’ficas
de forma•‹o profissional existentes no pa’s. As dificuldades encontradas n‹o s‹o um privilŽgio da sociedade brasileira Ð o emprego e
desemprego dos jovens - sendo fen™menos conhecidos em v‡rias
partes do mundo, inclusive em pa’ses desenvolvidos. Usualmente, a
taxa de desemprego dos jovens Ž cerca do dobro da taxa global de
desemprego de cada pa’s. Segundo a Organiza•‹o Internacional do
Trabalho (2003), considerando uma amostra de pa’ses europeus, a
Espanha e a It‡lia s‹o os que possuem as maiores taxas de desemprego
entre os jovens de 15 a 24 anos, enquanto a Alemanha apresentava a
menor, provavelmente, em fun•‹o do seu sistema de ensino4.
Conforme foi discutido ao longo do texto, a inser•‹o do jovem
brasileiro no mercado de trabalho se d‡ de forma bastante insatisfat—ria, muitas vezes abaixo da idade m’nima legal. Seu futuro fica

O

5
O sistema educacional alem‹o Ž desenvolvido sobre a base da articula•‹o trabalho-escola
mesclando o aprendizado na escola e na empresa e sendo um programa formal de aprendizado industrial compuls—rio para todos os alunos, exceto aqueles que t•m inten•‹o de ingressar
nas universidades.
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no mercado de trabalho est‡ fortemente associada ao n’vel de rendimento familiar, fazendo com que muitos jovens aceitem trabalhar
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Portanto, a melhoria das condi•›es do jovem no mercado de trabalho n‹o passa apenas por melhorar as leis e programas j‡ existentes ou
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econ™micas mais favor‡veis para a popula•‹o de baixa renda, de modo
a n‹o estimul‡-la a enviar seus filhos ao mercado de trabalho precocemente. Por outro lado, passa tambŽm pela melhoria do ensino oferecido ao jovem, como forma de mant•-lo na escola e prepar‡-lo melhor
para a entrada futura no mercado de trabalho.
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Sobre o Instituto de
Economia da UFRJ
Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, IE - UFRJ, surgiu em 1996 a partir da fus‹o entre o
Instituto de Economia Industrial, dedicado ˆ pesquisa e ao ensino de
p—s-gradua•‹o, e o Departamento de Economia da ent‹o Faculdade de
Economia e Administra•‹o da UFRJ, que se ocupava do ensino de
gradua•‹o em economia. Esta fus‹o tornou o novo instituto capaz de
desenvolver um programa integrado de ensino e de pesquisa em economia.
O compromisso do IE - UFRJ Ž apresentar e discutir, de forma aprofundada e cr’tica, os principais paradigmas que constituem a teoria
econ™mica moderna, a vis‹o que informa cada um deles, suas fronteiras interdisciplinares, seus instrumentos anal’ticos, seu poder de
explica•‹o da realidade das economias atuais e os confrontos entre
suas proposi•›es. O IE - UFRJ Ž um dos centros brasileiros de excel•ncia no ensino e pesquisa em economia, desempenhando importante
papel na forma•‹o de profissionais de alto n’vel para institui•›es pœblicas e privadas do pa’s e na produ•‹o de conhecimento te—rico e aplicado de relev‰ncia.
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Sobre a Organiza•‹o Gelre
Mais de 40 anos de excel•ncia no
recrutamento,sele•‹o e administra•‹o
de profissionais em todo Brasil
ioneira em trabalho tempor‡rio no Brasil, a Gelre Ž uma empresa focada nas Rela•›es Humanas no Trabalho, atuando h‡ quatro dŽcadas no Pa’s. Atualmente, tambŽm abrange as ‡reas de trabalho
efetivo e est‡gios. S‹o mais de dois milh›es de curr’culos em banco de
dados, 4.500 clientes e quase 40 mil trabalhadores administrados por
m•s. Suas principais ‡reas de atua•‹o s‹o: varejo, constru•‹o civil,
industrial, administrativo, cont‡bil, agr’cola, inclus‹o social, inform‡tica, treinamento, sele•‹o de executivos e promo•‹o e eventos.
Para atender a esta demanda de vagas e candidatos, a Organiza•‹o
possui 90 unidades no Brasil e 8 na Argentina, onde oferece assessoria
para empresas que desejam operar no Mercosul.
Os profissionais que buscam coloca•‹o ou recoloca•‹o no mercado
de trabalho, por sua vez, contam com a facilidade de se candidatar ˆs
vagas de todas as regi›es do Pa’s sem nenhum custo, pois os encargos
ficam reservados ˆs empresas e aos parceiros que utilizam os servi•os
da organiza•‹o.
Para otimizar ainda mais a rela•‹o entre empregado e empregador,
o portal Gelre.com.br oferece as mais avan•adas solu•›es on line de
recursos humanos. Os clientes podem divulgar suas vagas, reduzindo
custos e ganhando agilidade no processo de recrutamento e sele•‹o.
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Ultrapassando obst‡culos
Segundo o IBGE, 14,7% da popula•‹o brasileira apresenta algum
tipo de defici•ncia. Sens’vel a esses dados, a Gelre criou a Divis‹o de
Responsabilidade Social, que busca incluir o profissional com defi| 42 | Colet‰nea Gelre Ð SŽrie Estudos do Trabalho |
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ci•ncia, bem como o de terceira idade, na sociedade por meio de seu
trabalho.
AtŽ hoje, quatro anos ap—s sua inaugura•‹o, esta Divis‹o encaminhou mais de 1.500 profissionais com defici•ncia para o mercado de
trabalho, nas mais diversas atividades. AlŽm disso, conta com um
banco de dados com mais de mais de 9.640 curr’culos cadastrados pelo
Brasil.
Primeira oportunidade
Atuando como agente de integra•‹o entre empresa, estudante e
institui•‹o de ensino, a Central de Est‡gios Gelre busca proporcionar
aos alunos de ensino mŽdio, profissionalizante, universit‡rio e de educa•‹o especial a oportunidade de uma coloca•‹o no mercado de trabalho por meio da pr‡tica do est‡gio. A divis‹o oferece entre seus
servi•os amplo cadastro regionalizado de estudantes, relat—rio de
acompanhamento e controle de freqŸ•ncia.
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