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Um dos fatos estilizados mais preocupantes em diversos países é a observação de taxas muito 

baixas de emprego para trabalhadores jovens, geralmente levando a altas taxas de desemprego. 

O Brasil não é uma exceção nessa matéria. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD/IBGE), a taxa de desemprego entre os jovens de 15-24 anos foi de 16,3% 

em 2011, enquanto as taxas observadas para as idades de 25-49 e 50 + foram de 5,7% e 2,8%, 

respectivamente, no mesmo ano. 

Os níveis de emprego aumentam se as entradas são maiores do que as saídas e vice-versa. 

Grandes fluxos de saída podem ser o sinal de curtos períodos de emprego, os quais geralmente 

estão associados à baixa qualidade do posto de trabalho ou a baixos níveis de formação dos 

trabalhadores. As consequencias de elevadas taxas de saída involvem a sensação de insegurança 

no emprego e a destruição do capital humano específico acumulado na empresa. 

Pretendemos contribuir para a política pública fornecendo uma visão abrangente do mercado de 

trabalho de jovens através da abordagem de fluxos em que são utilizadas medidas de entradas e 

saídas dos trabalhadores nos empregos (contratações e desligamentos). O uso dessa abordagem 

de fluxos é possibilitado pela disponibilidade de uma base de dados muito rica no Brasil, a 

Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, que registra anualmente o total de contratações e 

desligamentos (tanto os involuntários quanto os voluntários), e que inclui informações 

detalhadas do trabalhador contratado ou desligado pelas empresas formais do país, com um 

olhar de longo prazo de 1996 a 2010. Aqui, são considerados jovens entre 14 e 23 anos de 

idade. Os trabalhadores adultos são considerados de 24 a 60 anos de idade.  

O primeiro fato surpreendente é que não é difícil para um jovem conseguir um cargo iniciante. 

Em um determinado ano, a taxa de contratações em percentagem é o dobro para os jovens do 

que para os adultos. A média de contratação de 92,6% para os jovens sugere que, para quaisquer 

dez jovens empregados, nove foram contratados ao longo do ano, ressaltando que a mesma 

pessoa pode ser contratada mais de uma vez ao longo do ano. O mesmo valor para adultos é 

inferior 
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¹ Esta Nota é derivada de um documento técnico entitulado "YOUTH LABOR MARKET IN BRAZIL THROUGH 

THE LENS OF THE FLOW APPROACH". O documento por sua vez é parte de um projeto conjunto CEDLAS-

IDRC sobre "A demanda por trabalho e criação de emprego: Evidências Empíricas de empresas na América Latina". 
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à metade, em 42,8%. O fluxo para os jovens é, portanto cerca de duas vezes maior que para os 

adultos.  

No entanto, muitas vezes um jovem sai ou é demitido. Os trabalhadores mais jovens perdem 

seus empregos com mais freqüência do que os trabalhadores mais velhos. A taxa de 

desligamento, que mede o número de trabalhadores que deixam seus postos de trabalho, ou 

porque foram demitidos ou sairam, relativamente ao número de jovens empregados é de 72,4%. 

Sete em cada dez trabalhadores, em média, elas podem deixar postos de trabalho durante um 

ano. A taxa de desligamento dos trabalhadores mais velhos é um pouco mais que a metade, 

oscilando em torno de 41,3%%. Taxas de crescimento líquido do emprego são 15 pontos 

percentuais maiores para os trabalhadores mais jovens do que para os trabalhadores mais velhos.  

Em suma, maiores taxas de contratação e desligamento indicam um mercado de trabalho mais 

turbulento para a juventude. Curtos períodos de emprego, associados a taxas mais elevadas de 

desligamento, coexistindo com taxas de contratação mais elevadas. Por um lado, transitando em 

muitos trabalhos diferentes podem levar a uma melhor compatibilidade com as empresas. Por 

outro lado, a entrada e saída de trabalhos com muita frequência tendem a impedir a aquisição de 

uma experiência geral e específica em uma empresa. Uma vez que o acúmulo deste tipo de 

capital humano é importante, a alta taxa de rotatividade experimentada por jovens no Brasil é 

um fator que dificulta o aumento da sua (futura) produtividade e salários. 

O grande número de transições de jovens dentro e fora do trabalho levanta algumas pergunta. 

Primeiro, se algumas empresas de maneira consistentemente substituem trabalhadores mais 

velhos por mais jovens, ou, na verdade, se as suas oportunidades de emprego são segregadas. 

Partindo do conjunto de todos os desligamentos de trabalhadores jovens no país, em qualquer 

empresa formal, estima-se que a percentagem de substituição de um tipo de trabalhador para o 

outro (jovens e adultos) para estes desligamentos nunca ultrapassa o nível de 5% no período 

analisado. Substituição dentro da mesma faixa etária é a perspectiva mais comum após um 

desligamento. E cerca de 40 a 30% dos desligamentos não são substituídos, isto é, o posto de 

trabalho é extinto. Também podemos investigar em que medida os contratos temporários são 

mais frequentes entre jovens. No entanto, surpreendentemente, o padrão de contratação de 

trabalhadores jovens ou em contratos temporários ou em cooperativas é semelhante entre os 

grupos etários e representam uma diminuta parcela de empregos. Estas posições de baixa 

estabilidade, com pouca acumulação de capital humano e sem benefícios trabalhistas, não 

explicam as grandes figuras para a rotatividade dos trabalhadores. 

Isto leva a uma pergunta importante: As políticas de emprego para jovens devem ser 

direcionadas aos trabalhadores ou as empresas?  

Isso depende se os trabalhadores mais jovens são desproporcionalmente alocados para as 

empresas que apresentam altas taxas de rotatividade. Por exemplo, os trabalhadores jovens 

podem ser alocados para os setores de alta rotatividade, como a construção ou comércio 

varejista. Nossas estimativas mostram claramente que os estabelecimentos em setores de alta 

rotatividade tendem a empregar uma parcela maior de trabalhadores jovens. Portanto, a alta 

rotatividade observada para os trabalhadores jovens podem ser, pelo menos em parte, devido à 

alocação deste grupo entre os setores. Se for realmente o caso, uma redução na rotatividade 

pode ser obtida concentrando as políticas em empresa de setores de alta rotatividade.  



Antes de passar para os nossos comentários finais, é preciso primeiro reconhecer que outros 

fatores que contribuiem para alta rotatividade, como o nível de escolaridade do trabalhador. 

Para finalizar, destacamos que os trabalhadores jovens experimentam altas taxas de rotatividade 

no Brasil devido a taxas altas tanto de contratação quanto de desligamento, mesmo em face de 

custos relativamente elevados para padrões internacionais. Para reduzir a turbulencia no 

mercado de trabalho, a margem principal da política deve ser a taxa de desligamento. Apesar de 

contratações e desligamentos estarem inter-relacionados, abordando alto desligamento, parece 

mais eficiente, pois diretamente tenta manter os trabalhadores mais tempo em seus trabalhos. 

A busca de iniciativas de assistência de emprego não deve fazer muito. O foco deve ser a 

criação de incentivos para empresas e trabalhadores jovens para aumentar o valor das relações 

de trabalho mais longas. Subsídio firme para prorrogar o mandato dos jovens deve ser pensado 

com muito cuidado, em especial por causa dos seus potenciais custos elevados. Finalmente, os 

cursos de treinamento parcialmente financiado pelo trabalhador e a empresa pode criar 

incentivos para ambas as partes para investir em outro a longo prazo. 


