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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto

A difícil inserção dos jovens no mercado de trabalho é reconhecida e analisada por 
diversos autores. A maior parte dos estudos disponíveis tende a priorizar a baixa 
taxa de ocupação e/ou alta taxa de desemprego; ora pela ótica da dificuldade em 
encontrar emprego (Gonzalez, 2009; SNJ e Ipea, 2014) ora pela ótica da dificuldade 
de se manter empregado (Flori, 2005; Corseuil et al., 2014).

Apesar disso, a qualidade do emprego dos jovens é um problema tão ou mais 
grave, em particular as altas taxas de informalidade (Reis, 2014). A alta prevalência 
de emprego informal entre os jovens é preocupante sob ao menos três aspectos:  
i) precarização da relação de trabalho; ii) proteção social deficiente; e iii) trajetória 
profissional comprometida.

A relação entre um contrato informal e a precarização da relação trabalhista 
se dá na medida em que muitos dos direitos que o trabalhador deveria receber 
durante o período empregado são frequentemente negados nesse tipo de relação 
trabalhista (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, adicionais de férias 
e horas extra, extensão de direitos negociados por acordo coletivos da categoria 
profissional são alguns exemplos). Além disso, há indícios de que os acidentes de 
trabalho são bem mais frequentes no setor informal, sugerindo maior precariedade 
desse tipo de posto de trabalho. 

1. Este trabalho foi beneficiado por um esforço coletivo de vários colegas da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais 
(Disoc) para discutir diferentes aspectos da informalidade dos jovens. Tal esforço resultou num relatório publicado pela 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) referenciado ao longo deste texto. Este estudo traz contribuições adicionais 
ao relatório, mas é preciso dizer que a seção 4 deste texto foi bastante influenciada por uma seção do mesmo assunto no 
referido relatório. Os autores aproveitam para agradecer a leitura cuidadosa e os comentários fornecidos por Enid Rocha.
2. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea.
3. Doutoranda na Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisadora no Ipea.
4. Pesquisador no Ipea.
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A proteção social do trabalhador informal é deficiente ao menos em duas 
dimensões. Primeiro porque o seguro-desemprego, principal componente do 
sistema de proteção do emprego no Brasil, é montado em cima do emprego formal. 
Em segundo lugar, a proteção previdenciária depende de contribuição autônoma 
do indivíduo. 

Além da perda de bem-estar no curto-prazo, o emprego informal quando 
jovem também compromete o bem-estar do indivíduo no longo prazo. Há evidências 
(Cruces, Ham e Violas, 2012) de que o jovem que ocupa um posto informal no 
início de sua trajetória profissional tem um crescimento de salário menor que 
outro jovem semelhante que ingressa no mercado de trabalho num posto formal.

Com tudo isso, podemos afirmar que o trabalho informal vai contra a bandeira 
do trabalho decente preconizada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
Vale dizer que o Brasil se comprometeu em 2003 com a promoção do trabalho 
decente.5 Mais que isso, o país foi pioneiro em conduzir processo de diálogo social 
sobre trabalho decente dedicado aos jovens, sobre o qual falaremos mais adiante. 

1.2 Aspectos metodológicos 

Neste capítulo, faremos extenso uso dos dados da Pesquisa Nacional por Amos-
tragem de Domicílios (Pnad) conduzida anualmente pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Optamos por essa pesquisa pela possibilidade de 
analisarmos uma grande extensão do território nacional ao longo do século XXI. 
Para ser mais preciso, os nossos dados cobrem o período de 2001 a 2013 deixando 
de fora apenas a área rural da região Norte. 

A PNAD levanta informações individuais dos moradores dos domiciliados 
amostrados, em particular, um bloco sobre condições de trabalho para aqueles 
com mais de 10 anos de idade. A riqueza de informações disponíveis nos permite 
criar um indicador de informalidade para os indivíduos que se declaram ocupado 
na semana de referência da pesquisa. Consideramos como informal as ocupações 
que se encontram em uma destas situações: i) emprego sem carteira assinada;  
ii) conta-própria que não contribui com a Previdência; e iii) emprego não remunerado. 

Há um grande debate na literatura sobre como mensurar a informalidade. 
Hoje em dia a principal fonte de controvérsia se refere ao trabalhador autônomo. 
Conforme relatado em Hallak Neto, Namir e Kozovits (2012), o sistema de contas 
nacionais do IBGE, seguindo recomendações da OIT, inclui como informal o 
trabalho desempenhado em empresa sem registro. Nesse sentido a Pnad passou 
a levantar, a partir de 2011, informação sobre o registro no CNPJ quando 

5. Naquele ano, foi assinado um memorando de entendimento para a promoção de uma agenda de trabalho decente 
no país, pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o diretor-geral da OIT, Juan Somavia.
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entrevistava indivíduos ocupados como empregador ou conta-própria. Assim talvez 
o melhor critério fosse considerar como informal a parcela de conta-própria que 
não está registrada no CNPJ. Isso não seria possível no horizonte deste estudo. 
Felizmente Corseuil, Reis e Brito (2015) mostram que há uma alta correlação 
entre conta-própria que não tem CNPJ e conta-própria que não contribui com 
a Previdência, que vem a ser uma das situações que consideramos suficiente para 
caracterizar a ocupação como informal.

Por fim, há também uma diversidade de faixas etárias usadas em estudos 
para jovens. Muitos dos estudos mais voltados para o mercado de trabalho usam 
como limite a idade de 24 anos. No Brasil, a Secretaria Nacional de Juventude 
(SNJ) recomenda o uso da faixa de 15 a 29 anos. Seguiremos essa recomendação, 
fazendo recortes por faixas mais estreitas na próxima seção, quando tentaremos 
mostrar um panorama da evolução da informalidade dos jovens. O capítulo segue 
com uma tentativa de interpretar os resultados mais marcantes.

2 UM QUADRO DA INFORMALIDADE DOS JOVENS NO BRASIL

O objetivo desta seção é apresentar um panorama da evolução da informalidade 
no mercado de trabalho brasileiro, no período de 2001 a 2013, com foco especial 
na juventude. 

2.1 A evolução recente da informalidade dos jovens comparada a dos adultos

O gráfico 1 traz a evolução da taxa de informalidade para jovens e adultos entre 
2001 e 2013. Há pelo menos três fatos marcantes a serem destacados nesse gráfico. 
Em primeiro lugar, há uma expressiva tendência de queda desse indicador para 
os jovens, que parte de 55,2%, em 2001, e atinge a marca de 38,2%, em 2013. 
Em segundo, vale dizer que a tendência de queda na informalidade dos jovens se 
espalha por praticamente todo o período analisado, não se concentrando, portanto 
num episódio específico. Por fim, há uma clara convergência entre as taxas de 
informalidade de jovens a adultos. Em 2001, a taxa de informalidade para jovens 
superava em 7 pontos percentuais (p.p.) a dos adultos. Em 2013, essa diferença 
é de apenas 2 p.p. 

As mensagens que podem ser retidas do gráfico 1 são as seguintes. A primeira 
é a de que apesar da queda significativa no passado recente, a taxa de informalidade 
dos jovens ainda é muito alta, beirando os 40%. Sendo assim, é muito importante 
que se crie condições para que o país possa dar seguimento a essa tendência de 
queda na taxa de informalidade dos jovens. Para isso, é fundamental que se entenda 
o mecanismo que determinou a queda aqui reportada para o período de 2001 a 
2013. Dois fatores podem ter contribuído para isso: por um lado, uma cultura 
de direitos sociais que vem sendo paulatinamente cristalizada desde o marco da 
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Constituição Federal de 1988 (CF/1988); por outro lado, um período longo de 
crescimento econômico, entre 2001 e 2013, que tonificou o mercado de trabalho, 
capacitando-o a absorver novas regras de formalização das relações de trabalho.

A segunda mensagem é que, seja qual for a força motriz que empurrou as 
taxas de informalidade do mercado de trabalho brasileiro para baixo, ela atuou 
com mais intensidade para os jovens. Mas é importante saber em que medida 
esse movimento favorável foi compartilhado por diversos segmentos de jovens ou 
concentrado em poucos grupos. Esse esforço pode nos ajudar tanto a identificar 
o que pode ter determinado a diminuição da informalidade como para identificar 
grupos com maior resistência a queda da informalidade; e que poderiam vir a ser 
considerados como prioritários por quem elabora as políticas voltadas ao combate 
da informalidade. 

GRÁFICO 1 
Taxa de informalidade de jovens e adultos
(Em %)
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Fonte: Pnad/IBGE. 
Elaboração dos autores.

2.2 O peso do emprego informal entre os jovens

Analisando a decomposição da taxa de informalidade dos jovens e adultos no 
período de 2001 a 2013, observa-se uma proporção maior de ocupados sem 
carteira entre os jovens (de 15 a 29 anos) e uma maior quantidade de trabalhadores 
por conta-própria que não contribuem para a Previdência entre os adultos (de 30 
a 65 anos), ou seja, o peso dos trabalhadores conta-própria na informalidade é 
muito maior entre os adultos. Essas diferentes proporções fazem com que a taxa 
de informalidade entre esses grupos sejam parecidas, principalmente em 2013. 
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Porém, quando se restringe ao emprego informal (proporção de trabalhadores 
sem carteira e não remunerados), os jovens ainda têm um cenário bem pior que 
os adultos (29,2% nos jovens e 18,7% entre os adultos em 2013).

TABELA 1 
Distribuição dos jovens e adultos ocupados por posição na ocupação
(Em %)

Categoria
Jovens Adultos

2001 2013 2013/2001 2001 2013 2013/2001

Conta-própria não contribuinte 11,88 8,98 -24 23,99 17,50 -27

Sem carteira 34,64 26,73 -23 20,03 17,32 -14

Não remunerados 8,65 2,45 -72 3,88 1,41 -64

Taxa de informalidade 55,17 38,16 -31 47,90 36,23 -24

Fonte: Pnad/IBGE. 
Elaboração dos autores.

3  EXPLORANDO DIFERENÇAS NA EVOLUÇÃO DA TAXA DE INFORMALIDADE 
ENTRE OS JOVENS

3.1 Explorando diferenças por faixa etária

As discussões no âmbito das políticas públicas de juventude costumam dividir 
esses jovens em três faixas: de 15 a 17 anos; de 18 a 24 anos; e de 25 a 29 anos. 
Para o contexto de informalidade também é muito oportuno a separação dos 
menores de 18 anos num grupo específico, dado o marco jurídico (e até simbólico) 
conferido a maioridade no Brasil. Em particular, a legislação que regula a 
inserção desses jovens no mundo do trabalho é diferente daquela que rege a dos 
demais grupos. Ela preconiza que o trabalho no Brasil é proibido para menores de 
14 anos e, desta idade até os 15 anos, só é permitido na condição de aprendiz. 
E mesmo para os jovens de 16 e 17 anos há restrições legais para o trabalho, 
específicas para os menores de idade, para que a atividade não prejudique o 
desenvolvimento físico e mental ainda em curso para essa faixa etária.6 O grupo 
de 25 a 29 anos também merece estar destacado dado que em muitas análises 
de mercado de trabalho ele sequer é relacionado entre os jovens. 

O gráfico 2 traz a evolução da taxa de informalidade em cada uma das três 
faixas etárias mencionadas antes. Podemos observar que os valores referentes 
aos jovens de 15 a 17 anos (linha azul no gráfico) se destacam por dois motivos.  

6. Sendo assim, não pode ser em horário noturno, nem em atividades perigosas, insalubres. Os Decretos nos 3.597 e 6.481, 
de 12 de setembro de 2000, e, junho de 2008, respectivamente, são os marcos legais embasando as restrições mencionadas. 
O último decreto traz em seu anexo uma lista de atividades proibidas para os menores de 18 anos, que ficou conhecida 
como lista TIP – lista das piores formas de trabalho infantil.
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Em primeiro lugar, as taxas de informalidade nessa faixa etária são muito mais 
altas em todo o período analisado. A taxa de informalidade média entre 2001 e 
2013 foi de 86% para a faixa de 15 a 17 anos. Para as faixas etárias de 18 a 24 e de 
25 a 29, as taxas médias do período foram de 48,5% e 40,3%, respectivamente.

A evolução da taxa de informalidade para a faixa de 15 a 17 anos também 
destoa das demais faixas etárias, que registram uma tendência quase contínua de 
queda da taxa de informalidade entre 2001 e 2013. Na faixa de 15 a 17 anos, a 
informalidade oscilou entre 2001 e 2006, atingindo seu valor máximo em 2007, 
com 92,5% dos adolescentes em ocupações informais. A partir daí a taxa segue uma 
trajetória decrescente chegando a 76,5% em 2013, o menor valor da série. Esse valor 
é 12% abaixo do verificado em 2001; contrastando com uma queda de 32,3% para 
os jovens de 25 a 29 anos entre 2001 e 2013, e de 30,2% na faixa de 18 a 24 anos. 

GRÁFICO 2 
Taxa de informalidade dos jovens por faixa etária 
(Em %)
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Fonte: Pnad/IBGE. 
Elaboração dos autores.

Há alguns indícios de que o grupo de 18 a 24 anos comporta uma hete-
rogeneidade que justifique um desmembramento. Para estudos do mercado de 
trabalho como o nosso, há que se notar uma heterogeneidade na decisão de ofertar 
trabalho ou de se dedicar aos estudos dentro dessa faixa etária. Por exemplo, cerca 
de 45% dos jovens de 18 e 19 anos ainda estão estudando, sendo que 23,3% deles 
ainda frequentam o ensino médio; que representa uma formação mais ampla e 
não direcionada para o mercado de trabalho. Para os jovens de 20 a 24 anos, 24% 
estavam estudando e apenas 3,9% no ensino médio. Assim, iremos considerar 
separadamente os jovens de 18 a 19 anos.
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No gráfico 3, separamos as faixas de 18 e 19 anos e de 20 a 24. Podemos 
observar que a taxa de informalidade dos jovens de 18 e 19 anos é bem mais alta 
que a do grupo de 20 a 24 anos em todo o período analisado, com este último 
grupo bem mais próximo da faixa de 25 a 29 anos. Por sua vez, as taxas de infor-
malidade do grupo de 18 e 19 anos ainda são consideravelmente mais baixas que 
as do grupo de 15 a 17 anos. Além disso, a evolução da taxa de informalidade 
do grupo de 18 e 19 anos também é distinta daquela registrada para o grupo de 
15 a 17 anos de idade. A queda de aproximadamente 27% para o grupo de 18 e 
19 se aproxima bem mais das marcas registradas para as faixas etárias superiores 
do que da queda de apenas 12% mencionada para a faixa de 15 a 17 anos. 

Em suma, a faixa etária de 15 a 17 anos aponta um comportamento peculiar e 
preocupante no que diz respeito à informalidade. Por seu turno, a partir dos 20 anos a 
dinâmica da informalidade se assemelha bastante com a dos adultos de 30 a 65 anos. 
Esse ponto será explorado em mais detalhe a seguir.

GRÁFICO 3 
Taxa de informalidade dos jovens por faixa etária
(Em %) 
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Fonte: Pnad/IBGE. 
Elaboração dos autores.

Nas tabelas a seguir, tem-se a proporção de jovens separados por faixa etária 
e adultos em cada posição na ocupação que compõe os trabalhadores informais: 
conta-própria não contribuinte, empregados sem carteira e empregados não 
remunerados. Optamos por mostrar apenas os pontos extremos do nosso período 
analisado: de 2001 e 2013. Duas mensagens aparecem de forma bem clara.

Em primeiro lugar há um padrão bem nítido, em ambos os anos, entre o 
peso de cada um dos componentes da informalidade e a faixa etária considerada. 
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As tabelas 2 e 3 revelam que quanto maior a faixa etária menor o peso do emprego 
informal (seja sem carteira ou não remunerado). Entre os ocupados de 15 a 17 
anos, cerca de 60% trabalham sem carteira assinada em 2013. Entre aqueles de 18 
e 19 anos, 35,3% dos ocupados também estão nesse grupo no mesmo ano. Para 
os jovens com mais idade (25 a 29 anos), 19,7% estão trabalhando sem carteira 
em 2013. O mesmo ocorre com os empregados sem remuneração. Os jovens 
mais novos são os que apresentaram a maior proporção desse tipo de ocupação, 
8,6% em 2013. Entre os jovens de 25 a 29 anos, apenas 1,3% dos ocupados são 
empregados sem remuneração. Na tabela 4, vê-se que há uma tendência reversa 
para o conta-própria não contribuinte, cujo peso tende a aumentar com a idade.

Outro fato relevante diz respeito à evolução registrada para o grupo de 15 a 
17 anos de idade. Para essa faixa etária, cresce a participação dos dois componen-
tes de maior peso na informalidade. Em particular, há um aumento de 18% na 
participação do conta-própria não contribuinte entre 2001 e 2013, e de 14% na 
participação do empregado sem carteira. Esses aumentos contrastam com reduções 
na participação desses grupos nas demais faixas etárias consideradas. Com relação 
aos trabalhadores sem remuneração, vale destacar que todas as faixas etárias regis-
traram uma queda acentuada no período de 2001 a 2013. 

TABELA 2 
Jovens e adultos ocupados – sem carteira
(Em %)

Jovens e adultos 2001 2013 2013/2001

De 15 a 17 anos 52,88 60,20 14

De 18 a 19 anos 43,25 35,29 -18

De 20 a 24 anos 33,90 25,12 -26

De 25 a 29 anos 26,60 19,74 -26

Adultos (de 30 a 65 anos) 20,03 17,32 -14

Fonte: Pnad/IBGE. 
Elaboração dos autores.

TABELA 3 
Jovens e adultos ocupados – não remunerado
(Em %)

Jovens e adultos 2001 2013 2013/2001

De 15 a 17 anos 27,30 8,56 -69

De 18 a 19 anos 12,04 3,65 -70

De 20 a 24 anos 6,31 2,10 -67

De 25 a 29 anos 4,01 1,32 -67

Adultos (de 30 a 65 anos) 3,88 1,41 -64

Fonte: Pnad/IBGE. 
Elaboração dos autores.
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TABELA 4 
Jovens e adultos ocupados – conta-própria não contribuinte 
(Em %)

Jovens e adultos 2001 2013 2013/2001

De 15 a 17 anos 6,57 7,76 18

De 18 a 19 anos 8,00 7,00 -12

De 20 a 24 anos 10,67 7,98 -25

De 25 a 29 anos 16,19 10,65 -34

Adultos (de 30 a 65 anos) 23,99 17,50 -27

Fonte: Pnad/IBGE. 
Elaboração dos autores.

Os resultados das tabelas de 2 a 4 nos permite refinar alguns pontos des-
tacados anteriormente. Em primeiro lugar, que a faixa de 15 a 17 anos é de 
longe aquela na qual o problema da ocupação informal é o mais grave. Além de 
registrar uma queda menor para a taxa de informalidade entre 2001 e 2013, é 
possível dizer que só não houve aumento da taxa de informalidade para essa faixa 
devido à queda expressiva de empregados não remunerados. Em segundo lugar, 
a aparente semelhança na dinâmica da informalidade entre adultos e jovens a 
partir dos 20 anos é desconstruída quando percebemos que as diferenças entre 
esses grupos são ainda marcantes para o emprego informal (seja ele sem carteira 
ou sem remuneração).

3.2 Explorando diferenças de acordo com a jornada 

Uma característica importante da inserção dos jovens no mercado de trabalho é 
a necessidade de conciliar o trabalho com o estudo, principalmente para os ado-
lescentes, de 15 a 17 anos que ainda estão em idade escolar, e para aqueles que 
buscam uma formação de nível superior. Nesse sentido, uma jornada de trabalho 
mais flexível, com até 30 horas, permite ao jovem conciliar a experiência de trabalho 
com a continuidade dos estudos.

Nesse sentido, é preocupante notar que, entre os jovens, uma grande parcela 
dos empregos em jornada parcial se caracteriza por vínculos informais. De acordo 
com o gráfico 4, a taxa de informalidade dos jovens em jornada parcial era extre-
mamente alta, em média de 80% durante o período analisado. Isso vem a ser o 
dobro da taxa de informalidade registrada para os jovens com jornada de trabalho 
integral (acima de 30 horas), cuja taxa de informalidade média ficou em torno de 
40% entre 2001 e 2013. 

Outro fato marcante ilustrado no gráfico 4 se refere à diferença na evolução da 
taxa de informalidade dos jovens por duração da jornada. A taxa de informalidade dos 
jovens em jornadas parciais manteve-se praticamente estagnada entre 2001 e 2009.  
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A partir de 2009, verifica-se uma queda, e a taxa de informalidade desse grupo 
de jovens encerra o período em 71,8%. A taxa de informalidade dos jovens que 
trabalham em jornada integral apresenta tendência de queda contínua entre 2002 
e 2013, atingindo a marca de 30% no final do período.

GRÁFICO 4 
Taxa de informalidade dos jovens por jornada de trabalho
(Em %)
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Fonte: Pnad/IBGE. 
Elaboração dos autores.

É interessante notar que o contraste da evolução da taxa de informalidade 
dos jovens de 15 a 17 anos com os demais jovens guarda semelhanças com o 
contraste na evolução da taxa de informalidade dos jovens que trabalham em 
jornada parcial e aqueles que trabalham em jornada integral. Tanto o grupo 
de 15 a 17 anos quanto o grupo de jornada parcial apresentam uma evolução 
menos favorável na taxa de informalidade, que já era significativamente maior 
no início do período. Seria isso uma coincidência ou há uma correlação entre 
esses dois grupos?

A tabela 5 mostra que a ocorrência de jornada parcial é bem maior entre 
os adolescentes de 15 a 17 anos. Em 2013, cerca de 50% dos ocupados nessa 
faixa etária trabalhavam em jornada parcial, um aumento de 18% em relação à 
proporção observada em 2001. Para as demais faixas etárias, a parcela dos ocupados em 
jornada parcial é inferior a metade da parcela registrada para o grupo de 15 a 17 anos. 
Nos grupos etários de 18 a 19 anos e de 20 a 24 anos, 21,6% e 17,1% trabalhavam 
menos de 30 horas, respectivamente. Entre os mais velhos, de 25 a 29 anos, essa 
porcentagem era de 15% em 2013.
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TABELA 5 
Proporção de jovens ocupados com jornada parcial
(Em %)

Faixa etária 2001 2013 2013/2001

De 15 a 17 anos 42,3 49,9 18,1

De 18 a 19 anos 21,2 21,6 2,1

De 20 a 24 anos 16,4 17,1 4,2

De 25 a 29 anos 15,8 15,3 -3,2

Jovens (de 15 a 29 anos) 19,8 19,4 -2,1

Fonte: Pnad/IBGE. 
Elaboração dos autores.

3.3 Informalidade e nível de escolaridade 

É sabido que indivíduos mais escolarizados têm menor propensão à informalidade. 
O gráfico 5 confirma essa relação para os jovens brasileiros, quando divididos em 
três grupos educacionais: i) ensino fundamental incompleto; ii) ensino médio 
incompleto (e fundamental completo); iii) ensino médio completo (pelo menos). 

GRÁFICO 5 
Taxa de informalidade dos jovens por nível de escolaridade
(Em %)
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Fonte: Pnad/IBGE. 
Elaboração dos autores.

Com relação à evolução das taxas de informalidade durante o período de 2001 
a 2013, é possível notar que ocorreu uma queda da informalidade em todos os 
níveis educacionais. No entanto, há um fato curioso a ser destacado. A magnitude da 
queda nos três grupos é relativamente menor que a queda na taxa de informalidade 
agregada dos jovens. Além disso, de 2001 a 2006 houve um aumento na taxa de 
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informalidade dos jovens de todos os níveis educacionais, mas a taxa de informalidade 
agregada dos jovens diminui nesse mesmo período; conforme atestado no gráfico 1. 
Isso sugere uma forte mudança na composição entre os grupos educacionais com 
crescimento relativo daquele com menor taxa de informalidade.

O gráfico 6 confirma esse movimento de aumento da parcela dos jovens mais 
escolarizados. A proporção daqueles que estão ocupados e não completaram o ensino 
fundamental (de 0 a 7 anos de estudo) diminuiu significativamente; passou de 43,8%, 
em 2001, para 16,6%, em 2013, uma redução de 62%. A contrapartida foi um aumento 
de 81% na porcentagem de jovens com pelo menos o ensino médio completo 
(11 anos ou mais), cuja participação passou de 32,9%, em 2001, para 59,6%, em 2013.

GRÁFICO 6
Distribuição dos jovens ocupados por nível de escolaridade
(Em %)

43,8 41,3 37,5 34,8 31,9 29,2 26,5 24,1 22,5 18,9 17,9 16,6

23,3 22,9
23,3 24,1

23,6 23,9 24,1 23,9 23,1
23,5 23,9 23,8

32,9 35,8 39,2 41,0 44,5 46,9 49,5 51,9 54,4 57,6 58,2 59,6

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013

De 0 a 7 anos de estudo De 8 a 10 anos de estudo De 11 anos ou mais

Fonte: Pnad/IBGE. 
Elaboração dos autores.

3.4 Nível de informalidade por sexo e cor/raça

O gráfico 7 revela que as taxas de informalidade de homens e mulheres jovens 
são muito próximas e exibem a mesma tendência de queda (de 30%) em todo o 
período. Em 2013, 38,8% dos jovens homens estão na informalidade e entre as 
mulheres, 37,3% são informais. 

O gráfico 8 mostra que a informalidade também cai entre 2001 e 2013 
tanto para o grupo de jovens brancos e amarelos quanto para o grupo de jovens 
formados por pretos, pardos e índios. A queda registrada para o segundo grupo 
é ligeiramente maior em termos absolutos que a do primeiro, contribuindo para 
diminuir a diferença das taxas de informalidade; que ainda são maiores em 2013 
para os jovens pretos, pardos e índios. 
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GRÁFICO 7 
Taxa de informalidade dos jovens por gênero
(Em %)
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Fonte: Pnad/IBGE. 
Elaboração dos autores.

GRÁFICO 8 
Taxa de informalidade dos jovens por raça/cor
(Em %)
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Fonte: Pnad/IBGE. 
Elaboração dos autores.

3.5 Algumas hipóteses para a evolução da informalidade entre os jovens

Os resultados mostram que a taxa de informalidade vem caindo em diversos grupos 
da população jovem, porém não em todos. As exceções mais notáveis são os jovens de 
15 a 17 anos e aqueles que trabalham em regime de jornada parcial.
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Uma possível interpretação para esses fatos é que o bom momento vivenciado 
pelo mercado de trabalho brasileiro entre 2001 e 2013 tenderia melhorar de forma 
geral a qualidade da inserção dos jovens neste mercado, no entanto algumas barreiras 
específicas a certos grupos o impediram de se beneficiar desse momento favorável. 

Essa interpretação tem como respaldo o fato estilizado amplamente documentado 
que o desempenho dos jovens no mercado de trabalho é bem mais sensível ao ciclo 
econômico que o dos adultos. No que diz respeito às barreiras específicas a certos 
grupos, é interessante notar que tanto a contratação formal de menores de idade 
quanto por jornada parcial são foco de regulações específicas. No caso dos menores 
de idade, como foi mencionado antes, há uma restrição a determinados tipos de 
atividade. No caso da jornada parcial, há um piso salarial proporcionalmente maior 
nesse tipo de contrato, visto que o salário mínimo não pode ser ajustado para baixo 
de acordo com a jornada (salvo no caso dos aprendizes).

Não obstante, outras interpretações também são compatíveis com os dados 
mostrados até aqui. Por exemplo, uma interpretação alternativa pode ser construída 
atribuindo um papel preponderante à melhora do nível educacional dos jovens na 
queda da informalidade. Essa interpretação teria um respaldo maior se fosse verificado 
um menor avanço nos indicadores de escolaridade nos grupos com menor queda na 
taxa de informalidade: a faixa etária de 15 a 17 anos e os ocupados em jornada parcial.

GRÁFICO 9 
Atraso escolar dos jovens1 
(Em anos)
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Fonte: Pnad/IBGE. 
Nota: 1  O atraso escolar corresponde à diferença entre a idade do aluno e o número de anos de estudo acumulado por este, menos 

sete, que é a idade de entrada no sistema educacional até 2006. Para os jovens com mais de 23 anos, considerou-se  
como desejável o total de quinze anos de estudo, que equivale à conclusão do ensino superior.

Elaboração dos autores.
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O gráfico 9 mostra a evolução de um indicador de atraso escolar dos jovens 
por faixa etária. O indicador, no caso, mede a defasagem entre os anos de estudo 
acumulados pelo indivíduo e o número de anos de estudo adequado para a respec-
tiva idade. Percebe-se que o atraso diminuiu em todas as faixas etárias entre 2001 
e 2013. Em termos absolutos, a queda registrada para o grupo de 15 a 17 anos é 
a menor de todas. Porém em termos percentuais a queda de 43,2% do grupo de 
15 a 17 anos é a maior de todas.

O gráfico 10 mostra a evolução dos anos médios de estudo para os 
jovens ocupados em jornada parcial, bem como de todos os jovens ocupados. 
É possível notar que a escolaridade dos jovens ocupados em jornada parcial 
avançou mais que a dos jovens em geral, passando de 7,7 anos de estudo, 
em 2001, para 10 anos, em 2013. Para o agregado dos jovens, a escolaridade 
passou de 7,4 para 9,4 anos de estudo.

Em suma, as evidências que acrescentamos nesta subseção não corro-
boram a hipótese de que os grupos de jovens com menor queda na taxa de 
informalidade teriam sido menos beneficiados pelo avanço na escolaridade. 
Logo não temos elementos para refutar a hipótese de haver barreiras impe-
dindo a queda na informalidade dos jovens de 15 a 17 anos e/ou com jornada 
parcial. Parece-nos uma tarefa essencial aprofundar as investigações nessa 
direção em estudos futuros.

GRÁFICO 10 
Anos de estudo do total de jovens e dos jovens ocupados em jornada parcial
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Elaboração dos autores.
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4 INICIATIVAS DE COMBATE OU PREVENÇÃO À INFORMALIDADE DOS JOVENS

Tomando como base o levantamento, elaborado pela SNJ, de políticas federais 
que podem vir a beneficiar os jovens, não há uma política cujo objetivo primordial 
seja o de combater a informalidade dos jovens. O que temos são iniciativas para 
combater a informalidade de forma geral, bem como outras visando melhorar a 
inserção dos jovens no mercado de trabalho de forma geral. Priorizaremos aqui 
as iniciativas do segundo grupo. Dividiremos essas iniciativas em duas frentes de 
ação: i) as iniciativas de qualificação de jovens voltadas ao mercado de trabalho;  
e ii) o diálogo social como forma de promover o trabalho decente para os jovens.  
A seguir relataremos separadamente as principais ações em cada uma dessas frentes.

4.1 Iniciativas de qualificação dos jovens 

Neste grupo, merecem destaque o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 
(ProJovem) e a Aprendizagem. O Projovem foi iniciado em 2005 e reformulado 
em 2008, quando passou a denominar-se ProJovem Urbano. Seu público-alvo 
são jovens com idade entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e não tenham 
concluído o ensino fundamental. Para esse grupo, é ofertada a modalidade de 
educação de jovens e adultos integrada à qualificação profissional. Infelizmente não 
se sabe muito a respeito da efetividade dessa iniciativa dada a escassez de avaliações 
de impacto conduzidas.7 

No Brasil, o advento da aprendizagem data dos anos 1940, mas havia sido 
deixada de lado até que voltou a ter a atenção do governo federal nos anos 2000. 
Os marcos institucionais dessa retomada da aprendizagem são as Leis nos 10.097, 
de dezembro de 2000 e 11.180, de setembro de 2005.

A aprendizagem consiste num contrato de trabalho formal a ser oferecido 
pelas empresas formais a trabalhadores jovens, que devem combinar a sua jornada 
de trabalho na empresa com um curso de qualificação. Esse curso de qualificação 
deve ser feito em instituições credenciadas pelo governo federal, ou em instituições 
provedoras do ensino fundamental quando o trabalhador não tiver completado 
essa etapa.

As empresas têm uma redução na alíquota de contribuição para o FGTS 
(de 8% para 2% do salário mensal do trabalhador), mas por sua vez são responsáveis 
pela matrícula e o acompanhamento dos jovens no curso de qualificação. Até 2015, 
as micro e pequenas empresas não participavam do programa. Para as demais 
empresas privadas, exigia-se a oferta de vagas para aprendizes numa faixa de 5% a 
15% dos postos em atividades que exigem formação profissional.

7. Esse fato se torna ainda mais preocupante quando se atenta para o fato de haver evidências de que programas 
desse tipo tendem a ter baixo impacto entre os jovens, ainda que, em países em desenvolvimento, o impacto tenda a 
ser um pouco maior que em países desenvolvidos.
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A aprendizagem inova em relação a programas tradicionais de qualificação por 
incluir uma experiência in-loco como parte do programa. Isso coloca os jovens em 
contato direto com as empresas formais, o que pode ser uma forma de estimular 
o emprego formal entre os jovens. De fato, há evidências de que a aprendizagem 
aumenta as chances de o jovem conseguir um emprego subsequente com contrato 
formal por prazo indeterminado. Relatório elaborado pelo Ipea8 aponta que a chance 
de um jovem que ingressa no mercado de trabalho pela aprendizagem conseguir 
um contrato formal por tempo indeterminado de dois a três anos após o início 
da aprendizagem é 8% maior que a chance de um jovem que ingressa por outro 
contrato temporário atingir o mesmo feito.

É importante ressaltar que o efeito da aprendizagem na promoção do emprego 
formal de jovens pode ser ainda ampliado com revisões no seu aparato legal. 
Essa ampliação pode se dar em duas margens que chamaremos de extensiva e de 
intensiva. Na primeira margem, pode-se pensar em como ampliar a capacidade 
de oferecer contratos de aprendizagens. Na segunda margem, pode-se pensar em 
como aumentar a efetividade desses contratos no que diz respeito à integração dos 
jovens ao setor formal.

No que diz respeito à primeira margem, o governo federal já tem agido.  
O advento recente do Pronatec-aprendiz estende à micro e às pequenas empresas 
a possibilidade de ofertar vagas de aprendizagem. Há também a possibilidade de 
se estender a aprendizagem ao setor público.

No que diz respeito à margem intensiva, há uma preocupação constante do 
governo em fazer com que a capacitação oferecida ao jovem aprendiz seja de fato 
útil para as empresas que podem vir a contratá-lo após o período de aprendizagem. 
Ainda nessa margem há espaço para aumentar a chance de o jovem aprendiz ser con-
tratado após a aprendizagem pela mesma empresa onde exerceu o cargo de aprendiz. 

O referido relatório do Ipea mostra que a chance de permanência na mesma 
empresa na qual se exerceu o contrato de aprendizagem é menor que a chance 
de permanência de um jovem contratado de forma temporária sem o contrato de 
aprendizagem. Empresários consultados atribuem esse resultado a própria existência 
de uma cota rígida de vagas a ser preenchida por aprendizes. Para entender o 
argumento, considere o seguinte exemplo. Uma empresa com vinte funcionários 
em atividades que exigem formação profissional, deve contratar ao menos um 
aprendiz (5% de 20). Se ao término do contrato de aprendizagem, a empresa 
oferecer outro contrato formal àquele jovem aprendiz em função que demande 
formação profissional, seu contingente de funcionários para computo da cota passa 
a ser de 21. Com isso o número de aprendizes requeridos por lei seria dois ao invés 
de um (a lei diz que frações devem ser computadas como um número inteiro). 
Ou seja, uma empresa que operava com vinte funcionários e mais um aprendiz, 

8. Para mais informações, ver Ipea (2015). 
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teria que passar a operar com 21 funcionários e mais dois aprendizes. Para que 
isso fosse eficiente, teria que haver um aumento na escala de produção, que por 
sua vez requer um aumento de demanda. Não havendo esse cenário favorável, é 
esperado que a empresa não ofereça oportunidade para o aprendiz continuar, e 
contrate outro jovem para cumprir a cota de aprendizes (mantida em um jovem).

4.2 O diálogo social

Conforme mencionado na introdução deste texto, criou-se no Brasil uma esfera 
de diálogo social para discutir a questão da promoção do trabalho decente para 
os jovens. Trata-se do subcomitê da Agenda Nacional de Trabalho Decente para a 
Juventude (ANTDJ). A existência desse espaço resulta dos esforços despendidos 
pela OIT, pelo Ministério do Trabalho Emprego (MTE), pela Secretaria Nacional 
de Juventude e pelo Conselho Nacional de Juventude (Conjuve). Sua constituição 
demandou esforço de articulação e de diálogo entre o governo, as centrais sindicais 
e as confederações empresariais.

O subcomitê da ANTDJ é o espaço público, institucionalizado pelo governo 
brasileiro, que reúne os atores fundamentais para discutir e encontrar caminhos 
para a inclusão, com qualidade, dos jovens no mercado de trabalho, incluindo a 
redução da informalidade do trabalho da juventude brasileira. É composto por 
32 representantes. Desses, treze são representantes do governo federal e representam 
os mais diferentes ministérios que desenvolvem políticas públicas para juventude; 
quatro são representantes das principais confederações nacionais de empregadores; 
sete são representantes de centrais sindicais de trabalhadores;9 e outras sete 
instituições são do tipo organizações não governamentais (ONGs) envolvidas 
na área dos direitos do trabalho dos jovens, incluindo a OIT, configurando um 
espaço tripartite ampliado. 

Entre os principais resultados apresentados até o momento pelo subcomitê, 
destacam-se a própria elaboração da ANTDJ, que contém propostas e prioridades 
acordadas entre os membros do comitê, e os debates em curso em torno da 
elaboração do Plano Nacional do Trabalho Decente da Juventude, que conterá 
ações e estratégias para o alcance das prioridades estabelecidas na ANTDJ.

Em dezembro de 2014, uma equipe do Ipea conduziu entrevistas com membros 
do subcomitê. Todos os representantes entrevistados concordam que as instituições 
que representam no subcomitê têm um papel importante a desempenhar na 
promoção do trabalho decente para a juventude. As entrevistas também mostram 
que há consciência do papel distinto de cada segmento em relação ao problema da 
informalidade do trabalho juvenil, mas que também reconhecem, quando e onde, 

9. Embora o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) não seja central sindical, 
foi incluído entre esse grupo de representantes em razão de sua vinculação ao movimento sindical.
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empregadores, governo e trabalhadores devem atuar conjuntamente. As entrevistas 
revelam ainda o engajamento marcante com a promoção do trabalho decente de 
todos os entrevistados e a elevada dimensão de consensos entre representantes 
governamentais, de empregadores e de trabalhadores sobre as principais causas da 
precariedade do trabalho da juventude no Brasil. Mais detalhes do conteúdo e a 
forma como foram estruturadas essas entrevistas podem ser obtidos na OIT (2015).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A taxa de informalidade dos jovens caiu sensivelmente entre 2001 e 2015. 
No entanto, nem todos os segmentos dos jovens experimentaram uma evolução 
tão favorável desse indicador. Em particular a evolução da taxa de informalidade 
dos jovens de 15 a 17 anos e dos jovens trabalhando em jornada parcial destoaram 
dos demais jovens.

Por sua vez, vale destacar que no Brasil há um programa federal que promove 
a inserção de jovens em empregos formais com jornada parcial. Trata-se do contrato 
de aprendizagem, que por sinal atinge, sobretudo, os jovens entre 16 e 19 anos. 
Logo, é plausível considerar que a expansão em curso desse programa contribua para 
reduzir as altas taxas de informalidade dos jovens. Essa hipótese ganha mais força 
quando notamos que há ainda um enorme espaço para a expansão desse programa 
e que há avaliação de impacto apontando resultados positivos na probabilidade 
de o jovem arrumar um emprego formal após a aprendizagem. Por outro lado, 
há que se atentar para as possibilidades de tornar o programa ainda mais efetivo, 
em particular, no que se refere à contratação por tempo indeterminado do jovem 
aprendiz pela mesma empresa após o término desse contrato. 

O combate à informalidade dos jovens não precisa se resumir a promoção 
da aprendizagem. Há que se continuar tentando compreender os determinantes 
da informalidade entre os diversos segmentos dos jovens para que haja um 
embasamento na formulação de eventuais outras políticas complementares. 
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