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1. Evolução Recente no 

Mercado de Trabalho no Brasil 



Tendências Positivas no M.T. 

• O mercado de trabalho no Brasil tem 

apresentado tendências positivas na última 

década, por exemplo, as taxas de: 

• Desemprego 

• Emprego formal  

• Salário Mínimo  



Queda Significativa do Desemprego  

(Brasil, 2003 a 2012) 
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Emprego Formal Cresceu em 19.1 Milhões 

 (2001-2011, RAIS/MTE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         PNAD 2009 

Sobretudo nas regiões mais pobres e com mercados de trabalho 
menos estruturados.  (Norte: +85,7%) (Nordeste +64,9%). 

 



Evolução do Salário Mínimo Real 

(1990-2012) 
 

 

 

 

Aumento real de 108% de janeiro de 2000 a janeiro de 2012. 



      
 

 

 

 

2. Os Jovens e o Mercado de Trabalho 

no Brasil 



Uma Juventude Trabalhadora 

 

• Jovens demostram uma alta taxa de participação:  

 

• 61% dos jovens (entre 18-24 anos) estavam 

trabalhando ou ativamente buscando o trabalho 

em 2011, segundo a PME (64% masculino, 

58% feminino). 

 

• 34 milhões de adolescentes e jovens na PEA 

(entre 15-29 anos) (PNAD 2009). 



Taxa de Ocupação no Brasil:  Jovens e  

Adultos, Por Sexo (2007,2009, 2011)  

 
 

      Jovens (18-24 anos)                 Adultos (25 anos e mais) 

Fonte: PME/IBGE 



Anos de Escolaridade da PEA: 

Brasil, por Idade e Sexo (2007 e 2011)  
 

           18-24 anos                         25 anos e mais    

Fonte: PME/IBGE 



Jovens no Mercado de Trabalho 
• Prevalecem taxas de desemprego juvenil mais elevadas 

do que para os adultos: 

• Entre 2 e 3 vezes superior à taxa de desemprego 

dos adultos. 

• Desemprego juvenil varia ao nível sub-nacional. 

• De 9,8% no Piauí e 27,0% no Amapá. 

• Informalidade tende a afetar mais os jovens do que os 

adultos 

• Salários mais baixos (falta de experiência e precariedade)  

• Maior poder de barganha salarial nos cargos onde 

existe escassez de M.O. qualificada e 

especializada. 



Taxas de Desemprego no Brasil 

por Idade e Sexo (2007, 2009 e 2011) 

     

Fonte: PME/IBGE 



Examinando as Variações  

nas Situações dos/as Jovens 
 

• Desemprego das mulheres (jovens e adultas) é superior 

ao dos homens.  

 

• Desemprego dos/as jovens negros/as é mais elevado que 

dos/as brancos. 

• Mais expressivo entre homens brancos e mulheres 

negras. 

 

• Em um grupo de dez UFs, a taxa de desemprego juvenil 

feminina era o dobro da masculina (Acre, Goiás e Piauí). 

 



Desemprego Juvenil vs.  

Desemprego Total (PNAD 2009) 
 

 

  

TOTAL 

DESEMPREGADOS 

  

JOVENS 

DESEMPREGADOS 

(15-24 ANOS) 

 TOTAL    8,4% 17,8% 

 HOMENS 6,2% 13,9% 

 MULHERES 11,1% 23,1% 

 BRANCOS 7,3% 16,6% 

 NEGROS 9,4% 18,8% 

 MULHERES 

 NEGRAS 12,8% 25,3% 



Participação dos Jovens:  Principais 

Categorias e por Sexo (2011) 
 

 

Homens Mulheres 

Setor Público 6,2% 6,3% 

Setor Privado 86,0% 82,4% 

Independente 7,0% 5,7% 

Serviço Doméstico 0,23% 4,4% 

Trabalho Familiar não 

Remunerado 0,20% 5,1% 



Papel da Educação nas Tendências  

da Juventude e o Trabalho 
 

• O aumento da escolarização traz impactos importantes 

em relação à participação no mercado de trabalho. 

 

• Principal efeito: reduzir o trabalho na adolescência (15-

17 anos)  

 

• Sem implicar numa redução da participação na PEA a 

partir dos 18 anos 

 

• Uma porcentagem elevada busca conciliar escola e 

trabalho. 



  

 

• O ensino médio completo é condição fundamental 

para aumentar as oportunidades de acesso a um 

melhor trabalho. 

• 70% dos novos empregos formais gerados em 2010 

foram ocupados por pessoas com Ensino Médio 

completo. 

• 23% da PEA entre 16-29 anos não completou nem o 

Ensino Fundamental (PNAD 2009).  



Salário Médio no Brasil: 

por Educação e por Sexo (2001-2009)  

Fonte: PME/IBGE 



Entrada Precoce no Mercado de  

Trabalho e Suas Consequências  
 

• O trabalho realizado na adolescência reflete a influência 

das desigualdades sociais.  

 

• Mais intenso entre os jovens das famílias mais pobres. 

• Principalmente pela necesidade 

• Também envolve outras dimensões:   

- Busca da independência; autonomia; realização 

pessoal 



Entrada Precoce no Mercado de  

Trabalho e Suas Consequências  
 

• Jovens de baixa renda: Conciliar a qualificação e o 

trabalho para obter melhor reinserção no futuro.  

 

• Risco de ser exercido fora das condições protegidas pela 

Lei de Aprendizagem.  

 

• Risco de envolver as piores formas de trabalho infantil e 

adolescente (proibidas até os 18 anos). 

 



     

• A partir dos 18 anos, manifesta-se um grande diferencial 

nas oportunidades e nas condições de emprego.  

 

• Jovens de baixa renda:   Mais afetados/as pelo 

desemprego, pelas más condições de trabalho e pelo 

risco de não completar o Ensino Fundamental. 

 

• Jovens de renda mais elevada:   Tendem a ser 

menos afetados pelo desemprego e encontram 

melhores empregos.  



Educação e Trabalho dos Jovens:  

Brasil, 15-24 Anos (2011)  
•      

Fonte: PME/IBGE, 2011 



Educação e Trabalho dos Jovens:  

Brasil, por Sexo, 15-24 Anos (2011)  

Fonte: PME/IBGE, 2011 



“Nem-Nem” 
• Tendência preocupante:  5,3 milhões de jovens de 18-25  

18-25 anos de idade no Brasil (Censo 2010). 

• Na União Europeia, aumentou em 17,6% entre 2008 e 

2011 (de 13,2% a 15,4%) 

• Custo em benefícios anuais: 153 bilhões de Euros  

• Alemanha na contra-mão: reduziram “nem-nem” em 

11.8% entre 2008 e 2011 (11,6% a 9,7%).  Políticas? 

 

• Maior proporção de mulheres jovens que não estudam 

nem trabalham do que a dos homens. 

• Apesar de maiores níveis de escolaridade em geral. 



Os “Nem-Nem” 

• Maternidade precoce é um fator importante. 
  

• Em 2009, entre as jovens “nem nem”, mais da 
metade (53,5%) já eram mães e dedicavam, em 
média, 32,5 horas semanais aos afazeres 
domésticos.  

• Entre as inativas que estudavam, apenas 5,0% eram 
mães.  

• Esta realidade se manifesta também na América 
Latina. 
 

• A necessidade de políticas para facilitar a conciliação das 
responsabilidades nos tres âmbitos: dos estudos; do 
trabalho; e da vida familiar. 



América Latina: Jovens que  Nem Estudam 

e Nem Trabalham (OIT/CEPAL, 2012)  

                                                   Por Motivo de  

           Os “Nem-Nem”             Afazeres Domésticos 



Jovens que Nem Estudam e Nem  

Trabalham no Brasil (PNAD, 2009) 

 

 
PEA (%) 

Jovens (15-24 Anos) 18,4 

Homens 12,1 

Mulheres 24,8 

Homens Brancos 16,1 

Homens Negros 20,4 

Mulheres Brancas 21,1 

Mulheres Negras 28,2 



Variação ao Nível Sub-Nacional… 

 

 

 

Jovens que Nem Estudam  

e Nem Trabalham (PNAD, 2009)  

Estado Taxa (em %) 

Pernambuco 36,7% 

Rio G. do Norte 36,0% 

Alagoas 34,9% 

Pará 33,7% 

Piauí 14,0% 

Santa 

Catarina 11,0% 



As Diversas Dimensões  

da “Inatividade Juvenil” 

• Jovens que não procuram trabalho devido ao 

desalento (mas aceitariam oportunidade). 

• Jovens num período de trânsição ou espera entre 

determinadas situações. 

• Jovens que trabalham em atividades não 

remuneradas (muitas vezes no âmbito familiar). 

• Jovens que se dedicam às tarefas domésticas 

(cuidando de filhos, irmãos, parentes idosos). 

 

• Difícil conciliação entre trabalho, estudos e família. 



     

• O contexto atual do mercado de trabalho no 
Brasil apresenta oportunidades, mas de difícil 
acesso para muitos/as jovens. 
 

• Existe uma grande diversidades nas situações e 
necessidades dos jovens.  
 

• As situações dos jovens diferam em muitas 
dimensões da realidade dos adultos 
trabalhadores, merecendo assim politicas 
dirigidas para eles/elas.  
 



     

 

 

 

3. Considerações para a Formulação de 

Políticas 



Alguns Elementos da Discussão 

Internacional (CIT, 2012) 

Para enfrentar o ciclo vicioso do desemprego juvenil:   

 

                                       Pobreza 

        Precariedade               Desigualdade/Discriminação  

                                 Baixa Qualificação 

 

É necessário adotar un novo marco de políticas públicas 

para os jovens, com uma definição clara e integrada de 

prioridades.  



     
 

• Um marco integrado e coerente de políticas públicas 

deve combinar intervenções macroeconômicas e 

microeconômicas, tanto pelo lado da oferta quanto da 

demanda por trabalho assalariado, considerando tanto a 

sua quantidade quanto a sua qualidade.  

 

• Oferta da M.O.:  Escolarização e Qualificação. 

• Fortalecer a Demanda: Política indústrial, setores 

novos (“economia verde”), trabalho e renda, 

empreendedorismo e economia solidária. 

• Considerar a diversidade das situações dos jovens. 



Alguns Elementos da Discussão 

Internacional (CIT, 2012) 
 

São poucos os marcos de política para a juventude com 

uma definição clara e integrada de prioridades. 

 

Em geral os recursos alocados para a sua execução são 

insuficientes.  

 

A maior parte das intervenções se dá pelo lado da oferta 

de força de trabalho (escolarização e qualificação) com 

pouca atenção para o lado da demanda. 

 



Alguns Elementos da Discussão 

Internacional (CIT, 2012) 
• Ampliar os esquemas de proteção social para os/as 

jovens, inclusive nos momentos iniciais de inserção no 
mercado de trabalho. 
 

• Políticas ativas de mercado de trabalho (Sistema Público 
de Emprego, Trabalho e Renda) para facilitar a transição 
escola/trabalho, tendo uma adequação pelas 
necessidades específicas dos/das jovens (capacitação e 
recursos humanos e materiais). 

 

• Importância de manter o respeito aos direitos no trabalho: 
Convenções da OIT/legislação trabalhista/rede de 
proteção são marcos fundamentais. 

 

• Importância do diálogo social. 
 



A Agenda Nacional de Trabalho Decente 

para a Juventude (ANTDJ) 
2009: Decreto Presidencial (4/junho): 

• Cria o Comitê Executivo Interministerial da Agenda 
Nacional de Trabalho Decente 

• Cria o Subcomitê de Juventude, coordenado pelo MTE e 
pela SNJ da Secretaria Geral da Presidência da República 
 

2010: 
•  Criação do Grupo Consultivo Tripartite 
•  Construção da Agenda Nacional de Trabalho Decente 

para a Juventude por consenso tripartite 
 

2011: Discussão do tema nas Conferências Estaduais de             
Emprego e Trabalho Decente 
 
2012: Discussão do tema na Conferência Nacional de Emprego 
e Trabalho Decente  
 
2013: Construção do Plano Nacional de Trabalho Decente para 
a Juventude 

 



Prioridades da ANTDJ 

1. Mais e melhor educação 

 

2. Conciliação entre estudos, trabalho e vida familiar 

 

3. Inserção digna e ativa no mundo do trabalho com 

igualdade de  oportunidades e tratamento 

 

4. Diálogo social: juventude, trabalho e educação 

 



Prioridade 1: Mais e Melhor Educação 

• Elevação do acesso e qualidade em todos os níveis de 

ensino para os/as jovens, com igualdade de 

oportunidades e tratamento de gênero e raça: 

 Ensino médio profissionalizante e tecnológico 

 Ampliação do acesso ao ensino superior 

 

• Implementação da política pública de educação no 

campo. 

 

• Implementação de políticas públicas para garantir a 

observância efetiva da idade mínima de ingresso no 

mercado de trabalho conforme legislação vigente. 

 

 



Prioridade 2: Conciliação entre Estudos, 

Trabalho e Vida Familiar 
 

• Compatibilizar as jornadas de trabalho e a 

permanência na escola. 

 

• Ampliar as oportunidades para jovens de ambos os 

sexos compatibilizarem trabalho, estudos e vida 

familiar. 

 



Prioridades 3: Inserção Digna e Ativa no 

Mundo do Trabalho 
 

• Promoção das condições de saúde e segurança no local 

de trabalho. 

• Combate às causas da rotatividade. 

• Acesso à terra, trabalho e renda no campo. 

• Melhorias na qualidade dos empregos, com ampliação 

das oportunidades no campo dos “empregos verdes”. 

• Geração de trabalho e renda através da economia 

popular e solidária, associativismo rural e 

empreendedorismo. 



 
Prioridade 4: Diálogo Social 

 
• Ampliar e fortalecer o debate sobre as alternativas e 

condicionantes para a melhor inserção juvenil no 

mercado de trabalho. 

 

• Estimular as condições de participação juvenil urbana e 

rural nos instrumentos de defesa de direitos do trabalho, 

na organização sindical e nas negociações coletivas. 

 

• Qualificar a gestão e implantação da Agenda de Trabalho 

Decente para a Juventude. 

 



As Políticas Públicas para a Juventude e 

o Trabalho  
 

• Ausência de uma política estrutural de emprego para os 

jovens.   

• Melhor articulação entre as políticas existentes 

 

• Foco central dos programas: ações de elevação de 

escolaridade e qualificação profissional. 

 

• PRONATEC: aumentar a oferta e o acesso à formação 

profissional técnica. 

 



As Políticas Públicas para a Juventude e 

o Trabalho  
• Necessidade de construir outras saídas no campo da 

demanda por trabalho. 

• Prospecção de demandas futuras de qualificações e 
carreiras - - para informar a elaboração dos currículos. 

• Lei de Aprendizagem 

• Programas de aprendizagem, com objetivo de facilitar 
a formação técnico-profissional de adolescentes a 
partir dos 14 anos.  

• Atendem a uma série de condições específicas, para 
garantir que o trabalho não prejudique o cotidiano e a 
vida escolar do jovem, entre outros aspectos.  

• Baixa execução da ação de subsídio do Programa 
“Primeiro Emprego”: encerramento da ação sem 
avaliação clara.  

 



Muito Obrigada!  
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