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1. Introdução

O principal objetivo deste artigo é avaliar um programa de aprendizagem (Lei 
do Aprendiz) que foi adotado em larga escala a partir de 2000 no Brasil. Trata-
-se de um Programa voltado para jovens operado pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego, que concede subsídios via folha de pagamentos a empresas que 
contratem e treinem trabalhadores jovens (de 14 a 17 anos de 2000 a 2005; de 
14 a 24 desde 2005) por meio de contratos temporários especiais. 

O programa pretende fornecer habilidades profissionais a jovens trabalhado-
res e auxiliá-los a completar com sucesso a transição da escola para o traba-
lho. O seu principal objetivo é alocar os participantes em empregos formais 
com treinamento especializado adequado que aumente a empregabilidade no 
início de suas carreiras no mercado de trabalho (Ministério do Trabalho e Em-
prego, 2009). Para além da dimensão do treinamento, o programa também 
conta com um componente de subsídio, isto é, as empresas são isentas de pa-
gar uma multa ao aprendiz em caso de demissão antes do fim do contrato – o 
qual pode durar por até dois anos – e precisam depositar apenas 2% do salário 
mensal do trabalhador (em vez dos 8% habituais) em sua conta de FGTS. 
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1 Esse artigo faz parte de um projeto conjunto CEDLAS-IDRC sobre “Demanda por Tra-

balho e Criação de Emprego: Evidências Empíricas de Empresas na América Latina”. Um ar-

tigo técnico também foi apresentado sob o mesmo título. As visões apresentadas aqui não 

representam as opiniões oficiais das instituições às quais somos vinculados.
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Mostramos em outro artigo (Corseuil et ali 2013) que o escopo e a aplicação do 
programa de aprendiz são limitados, embora tenham aumentado ao longo dos 
anos. O aumento do escopo e da aplicação da Lei do Aprendiz ressalta a im-
portância de uma avaliação de impacto rigorosa, uma vez que uma quantidade 
crescente de recursos vem sendo destinada a esse programa.

Usamos dados administrativos da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS), gentilmente compartilhado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A 
RAIS é um conjunto de dados longitudinal com correspondência empregador-
-empregado que, por lei, cobre o universo de trabalhadores formalmente em-
pregados, o que inclui jovens contratados por meio do contrato de aprendiza-
gem. O uso da RAIS fornece uma rara oportunidade de observar a carreira de 
jovens trabalhadores a partir de seu ponto inicial. 

Uma questão crucial para qualquer programa de treinamento voltado para 
jovens é a delimitação de seus objetivos e grau de sucesso. A finalidade des-
se tipo de programa costuma estar associada à promoção de uma melhor 
integração da força de trabalho jovem ao mercado de trabalho (Biavaschi et 
al. 2012). Definimos um programa bem sucedido como aquele cujo resultado 
final propicia empregos (formais) mais estáveis e bem pagos. Mais especifica-
mente, estimamos os impactos do programa em quatro dimensões: i) proba-
bilidade de emprego formal; ii) experiência no mercado de trabalho formal; iii) 
rotatividade; e iv) salários por hora reais. A análise é efetuada tanto no curto 
(de 2 a 3 anos após o programa) quanto no médio prazo (de 4 a 5 anos após o 
programa).

Uma questão fundamental para a avaliação é a escolha do contrafactual apro-
priado. O ideal seria contrastar os resultados dos aprendizes com os seus 
resultados caso não houvessem se tornado aprendizes. Tal comparação não 
é factível no mundo real. Portanto, é necessário recorrer a resultados ob-
servados em outro grupo de trabalhadores cujos salários e empregabilidade 
evoluiriam da mesma maneira que a alternativa infactível. 

Identificamos o impacto médio do programa sobre os jovens de 17 anos de 
idade que escolheram ingressar no mercado de trabalho como aprendizes. A 
fim de criar um grupo de controle válido, combinamos informações a respeito 
daqueles que ingressam no mercado de trabalho aos 18 anos de idade e infor-
mações sobre aqueles jovens de 17 anos que escolhem ingressar no mercado 
de trabalho por meio de outros trabalhos temporários. A opção de formar o 
controle apenas com jovens que ingressam no mercado de trabalho (formal) 
através de contratos temporários é uma tentativa de reunir uma amostra mais 
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homogênea de trabalhadores.  Com o intuito de identificar os efeitos do pro-
grama de aprendiz, empregamos três métodos que exploram a suposição de 
que os trabalhadores de 18 anos de idade devem ser semelhantes àqueles de 
17 anos, além do fato de que são impedidos de participar do programa. Maio-
res detalhes sobre a nossa estratégia de identificação podem ser vistos em 
Corseuil et ali (2013).

2. Resultados 

Nesta seção apresentamos nossas estimativas dos efeitos do programa de 
aprendiz sobre diversas dimensões relacionadas a inserção dos jovens no 
mercado de trabalho. Os resultados de interesse para o presente artigo são 
classificados em quatros grupos de variáveis: i) probabilidade de emprego for-
mal (global e para trabalhos não temporários); ii) medidas de experiência no 
mercado de trabalho formal (número de horas e meses acumulados em tra-
balhos no setor formal; probabilidade de permanecer na mesma empresa ou 
ocupação); iii) medidas de rotatividade (número acumulado de contratações e 
demissões; probabilidade de demissão voluntária); e iv) salário por hora real.

Nossa amostra é composta por grupos de jovens de 17 ou 18 anos idade que in-
gressaram no mercado de trabalho formal pela primeira vez em 2001, 2002 ou 
2003. Acompanhamos esses grupos por até 5 anos após seu ingresso no mer-
cado de trabalho. Dado que acompanhamos os trabalhadores por um período 
relativamente longo, estimamos os impactos do programa no curto prazo (2-3 
anos após o programa) e no médio prazo (4-5 anos após o programa).

De modo geral, os resultados sugerem resultados positivos em pelo menos 
duas dimensões. Primeiro, o programa é capaz de elevar a empregabilidade 
de aprendizes em empregos não temporários. Segundo, o programa tem um 
impacto grande sobre salários reais. 

Os resultados sobre outras dimensões são mais difíceis de serem classifica-
dos entre bons ou maus. Também verificamos uma taxa de rotatividade muito 
menor para participantes do programa e um efeito negativo sobre a experiên-
cia acumulada no mercado de trabalho formal. Esses efeitos parecem estar 
decrescendo em valores absolutos ao longo do tempo.

Essas constatações são compatíveis com a seguinte interpretação otimista. O 
programa pode aumentar ou o salário de reserva ou a “qualidade de emprego 
de reserva” dos participantes. Como resultado, os aprendizes tendem a dedi-
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car relativamente mais tempo no curto prazo à procura por empregos está-
veis e com salário altos, possivelmente enquanto não empregados. Depois de 
um tempo eles tendem a encontrar esses empregos de qualidade superior. 

Essa interpretação se alinha a: i) empregabilidade um pouco menor no curto 
prazo; ii) chances maiores de conseguir um contrato não temporário no médio 
prazo; iii) níveis mais baixos, mas relativamente ascendentes, de experiência 
do curto ao médio prazo; iv) rotatividade mais baixa no curto e no médio prazo; 
e v) salários reais maiores que aumentam ao longo do tempo.

Referências

Biavaschi, C., W. Eichhorst, C. Giulietti, M. Kendzia, A. Muravyev, J. Pieters, N. 
Rodríguez-Planas, R. Schmidl, and K. Zimmermann (2012), “Youth Unem-
ployment and Vocational Training”, IZA Discussion Paper n. 6890, Institu-
te for the Study of Labor.

Corseuil, C. H., Foguel, M. and Gonzaga, G. (2013) “The effects of an appren-
ticeship program on labor market outcomes of youths in brazil” mimeo 

Ministério do Trabalho e Emprego (2009), Manual da Aprendizagem: O que 
é preciso saber para contratar o aprendiz, 4. ed. – Brasília: MTE, SIT, 
SPPE, ASCOM.



// EFEITOS DE UM PROGRAMA DE APRENDIZ SOBRE SALÁRIOS E EMPREGABILIDADE DE JOVENS NO BRASIL  



 EFEITOS DE UM PROGRAMA DE APRENDIZ SOBRE SALÁRIOS E EMPREGABILIDADE DE JOVENS NO BRASIL   //

JUVENTUDE
E RISCO
JUVENTUDE
E rISCO

PERDAS E GANHOS 
SOCIAIS NA CRISTA DA 
POPULAÇÃO JOVEM

International Development Research Centre

Centre de recherches pour le développement international


