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Introdução 

• Tanto desemprego como informalidade 

tendem a afetar mais os jovens do que os 

adultos (Gonzalez 2009). 

• Há portanto uma dificuldade de integrar o 

jovem ao setor formal do mercado de 

trabalho brasileiro.  

• De onde vem essa dificuldade? 



Objetivos 

• Ter um diagnóstico sobre a integração dos 

jovens no mercado de trabalho formal 

brasileiro. 

• A novidade deste trabalho é a opção por 

analisar indicadores de fluxo (admissão e 

desligamento) para complementar aqueles 

de estoques (desemprego, informalidade). 

 



Metodologia 

• Explorar dados de fluxos da RAIS 

• Período: 1996 a 2010 

• Faixa etária: 14 a 24 anos 

• Incorporar dimensões novas na análise. 

• Nat. jurídica e tipo de vínculo nas admissões 

• Motivos do desligamento 

 

 



   Taxas de admissão e desligamento por grupos 
etários,1996 - 2010 

 

  
Fonte: Elaboração dos autores baseada nos dados da RAIS/MTE. 



Evidência I 

• Temos poucas admissões de jovens ou 

muitos desligamentos?  

• Resp: muitos desligamentos. 

 

 



Participação de contratos temporários em 

admissões por grupos etários, 1996-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração dos autores baseada nos dados da RAIS/MTE. 



Participação de cooperativas em 

admissões por grupos etários, 1996-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração dos autores baseada na RAIS/MTE.  



Evidência II 

• As admissões de jovens são mais 

concentradas em formas de emprego 

“mais instáveis”?  

• Resp: Sim, mas a diferença não é muito 

significativa. 

 

 



 
Motivos para o desligamento, 1996-2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração dos autores baseada nos dados da RAIS/MET.  



Evidência III 

• Os desligamentos voluntários tendem a 

ser mais frequentes entre os jovens?  

• Resp: sim, mas a magnitude não é suficiente 

para explicar a diferença de desligamentos 

entre jovens e adultos. 

 

 



Participação do desligamento por tipo: Destruição e 

substituição de emprego no interior ou entre os grupos 

etários, 1996-2010 

Fonte: Elaboração dos autores baseada nos dados da RAIS/MTE.   



Evidência IV 

• Os postos vagos por jovens tendem a ser 

preenchidos por adultos?  

• Resp: não. 

 

 



Rotatividade e participação de emprego 

dos jovens na indústria 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Elaboração dos autores baseada nos dados da RAIS/MTE.  



As estimativas de risco para a 

separação de um trabalhador do atual 

empregador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  com efeito fixo sem efeito fixo 

Variável Coeficiente Desvio-padrão Coeficiente Desvio-padrão 

[14-17] 
0.06839 0.00190 0.13461 0.00154 

[18-23] 
0.09718 0.0008832 0.16531 0.0007722 

[24-30] 
0.04727 0.0008430 0.06041 0.0007701 

Educação muito baixa 
0.16722 0.00155 0.69838 0.0009425 

Educação baixa 
0.10209 0.00121 0.27499 0.0008598 

Educação média 
0.06648 0.00116 0.09331 0.0008985 

Homem  
0.01825 0.0009346 0.01230 0.0006907 

Meio período 
0.06070 0.00239 -0.13722 0.00158 

1996 
-0.04523 0.00141 -0.06877 0.00122 

1997 
-0.03690 0.0007298 -0.03153 0.0006214 

Fonte: Elaboração dos autores baseada nos dados da RAIS/MTE.  



Evidência V 

• Será a alta taxa de desligamento de 

jovens um problema de alocação em 

firmas com alta rotatividade?  

• Resp: em parte sim. 

 

 



Conclusões 

• Nossas evidencias são compatíveis com o 

diagnóstico de que pouca experiência / 

qualificação podem empurrar os jovens 

para firmas com empregos mais instáveis. 

• Nesse sentido a aposta do governo 

federal na ampliação do uso do contrato 

de aprendizagem para jovens pode 

contribuir para mitigar o problema de 

integração do jovem no emprego formal. 


