
-1- 

 

  

 

 

 

 

 

Comunicado de imprensa - julho 2013 

 

Deixe o seu currículo com a gente e nós retornaremos: Três décadas de evidencia sobre o 

problema do desemprego dos jovens na América Latina 

 

Nos últimos anos, o problema do desemprego dos jovens na América Latina tornou-se um 

importante tema de debate e tem sido abordado a partir de várias perspectivas. As questões 

levantadas neste contexto abrangem um amplo espectro, passando pela visão dos 

executivos de recursos humanos em relação à falta de uma ética de trabalho da Geração Y, 

por um lado, até a preocupação com o aumento do nível de emprego informal encontrada 

neste setor da população, por outro. Nossa análise das dificuldades enfrentadas pelas 

pessoas que fazem a transição da escola para o mundo do trabalho, baseada em três décadas 

de estatísticas de dez países da América Latina, aponta uma situação preocupante: a taxa de 

desemprego entre os jovens na região é mais do que duas vezes maior que a taxa nacional 

de desemprego total em cada um desses países, apesar do fato dos jovens permanecerem 

mais tempo na escola. Além disso, as condições de trabalho em geral, medidas por 

indicadores subjetivos está se deteriorando, e há uma crescente participação do emprego 

informal. 

 

A pesquisa, intitulada "Déjenos su CV y lo llamamos: Três Décadas de Evidencia sobre 

los Desafios del desempleo dos jovens en América Latina" (Deixe o seu currículo com a 

gente e nós retornaremos: Três décadas de evidencia sobre o problema do desemprego dos 

jovens na América Latina), tem um olhar mais atento sobre a evidência estatística 

disponível sobre um problema que afeta um quinto da população nos seguintes dez países: 

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras , México, Panamá, Uruguai e 

Venezuela. A diferença entre as taxas de desemprego de jovens e adultos é de 8 pontos 

percentuais, em média, e tem aumentado. O diferencial foi de 6 pontos percentuais no 

início de 1980 e subiu para 10 pontos no final da década de 2000. Os dados mais recentes 

disponíveis indicam que a taxa média de desemprego entre os jovens é de 16%. Esse 

panorama é resultado de diversas taxas em diferentes países, com taxas de desemprego de 

jovens entre os 25% no Uruguai e 12% em Honduras. 
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As tendências do emprego dos jovens apontam para uma deterioração da qualidade, bem 

como da quantidade. A fim de avaliar o aspecto qualitativo mais subjetivo desta questão, os 

pesquisadores analisaram o percentual de jovens que gostariam de mudar de emprego ou de 

trabalhar mais horas do que fazem atualmente. Eles descobriram que a porcentagem de 

jovens (em todos os níveis de educação) que não estão satisfeitos com seus trabalhos tem 

aumentado desde a década de 1990. O aumento da média para os jovens que tenham 

concluído o ensino fundamental ou médio é de 24%, enquanto que para os jovens que têm 

uma educação superior, o valor é de 30%. A deterioração das condições de trabalho 

também se reflete nos números sobre o emprego informal: no início de 1980, a taxa de 

emprego informal era de 45%, mas subiu para 55% no final da década de 2000. Este 

aumento no percentual de jovens trabalhadores que não têm cobertura previdenciária é 

contabilizado, principalmente por aqueles que são menos instruídos.  

 

A combinação de um aumento da taxa de desemprego entre os jovens e um aumento do 

percentual de jovens que trabalham no setor informal da economia sugere que as pessoas 

estão entrando no setor informal, porque elas estão correndo contra algum tipo de barreira à 

entrada no setor formal, e este parece ser o caso especialmente para esta faixa etária e para 

aqueles que têm níveis mais baixos. A evidência a respeito do forte aumento de 

qualificação da população jovem indicaria que as lacunas educacionais não são a razão por 

trás do aumento da taxa de emprego informal entre os jovens. Em vez disso, parece que 

uma forma de segregação ocupacional está tomando forma pela qual os trabalhos que não 

são cobertos pela seguridade social são aqueles que são os mais acessíveis para os 

trabalhadores jovens.  

 

Uma análise dos indicadores de trabalho cobrindo os indivíduos ao longo de toda a 

extensão do ciclo de vida indica que a perspectiva de emprego para os jovens na década de 

1990 era menos brilhante do que tinham sido para os jovens em gerações anteriores. 

Embora esses jovens tenham melhorado sua situação, enquanto passavam por várias fases 

de sua vida profissional, essa melhora nem sempre foi grande o suficiente para alcançar as 

conquistas das gerações passadas. Isso indica que os jovens que passam mais tempo 

construindo seu capital humano têm perspectivas mais sombrias quando finalmente entram 

no mercado de trabalho: a taxa de desemprego para esse grupo permanecerá maior do que 

era para os trabalhadores de mesma faixa etária no passado, levará mais tempo para 

encontrar emprego, a taxa de emprego informal será maior, e os salários dos membros 

menos educados deste grupo permanecerão baixos.  

 

Os tipos de trabalhos realizados pelas pessoas quando elas são jovens podem ter um 

impacto sobre seu desempenho no trabalho durante sua vida adulta. Estimativas para o 

Brasil e Argentina mostram que, quando os jovens estão desempregados ou estão 

empregados no setor informal, possuem uma chance maior de ficar desempregado ou 

trabalhar no setor informal como adultos, além de ganhar menos. Estes efeitos podem ser 

observados durante os primeiros cinco a dez anos de idade adulta, mas tendem a 

desaparecer com o tempo. Trabalhadores menos qualificados são os mais atingidos: 

enquanto estes efeitos podem ser rapidamente revertidos no caso dos adultos altamente 
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qualificados (os que tiveram ao menos alguma educação superior). Isso é menos provável 

de ocorrer no caso de pessoas com menos capital humano. Por um lado, os resultados 

indicam que a formação serve como um sinal de produtividade. Por outro lado, eles 

contradizem evidências anteriores de que os empregos informais proporcionam aos jovens 

uma forma de obter formação e experiência, uma vez que os resultados mostram que isso é 

verdade apenas para os jovens altamente qualificados.  

 

Um dos dilemas colocados por este estudo é o porquê da situação do emprego continuar se 

deteriorando, apesar do fato de que os jovens em todos os dez desses países estão agora 

mais educados do que aqueles que vieram antes deles. Uma hipótese é que a qualidade do 

sistema educacional da região pode ser questionável. Outra possível explicação está 

relacionada com os processos de integração comercial e financeira em curso, que estão 

alterando a demanda das empresas por trabalhadores, o que pode dificultar a entrada dos 

jovens no mercado de trabalho. Em todo caso, o que está claro é que os latino-americanos 

entre as idades de 15 e 24 anos estão descobrindo que a entrada no mercado de trabalho é 

um processo incerto, difícil, e fortemente afetado por flutuações e choques 

macroeconômicos. As palavras "deixe o seu currículo com a gente e nós retornaremos" (a 

chamada que nunca chega) tornou-se um desestimulante slogan para os jovens que 

procuram dar os primeiros passos no mundo do trabalho. 

 


