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OS EFEITOS DA EXCLUSÃO DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO 

PARA A SEGURIDADE SOCIAL 

 

Resumo: 

A exclusão dos jovens no mercado de trabalho é um fenômeno que causa enorme impacto na 

Seguridade Social. O, os jovens vivem uma realidade de vulnerabilidade que produz diferenciações 

cada vez maiores. Frente a este contexto, a presente pesquisa tem como objetivo investigar o contexto 

de exclusão de jovens no mercado de trabalho, assim como refletir sobre políticas públicas que 

permitam alterar este quadro, com especial atenção aos seus efeitos na Seguridade Social. A pesquisa 

é de cunho bibliográfico, usando de fontes virtuais seguras e variadas, desde revistas virtuais a artigos 

acadêmicos e/ou teses de mestrado. Conclui-se que nossos jovens, hoje fora do mercado de trabalho, 

ou seja, com menos tempo de contribuição, frente ainda às mudanças previdenciárias, que aumentam o 

tempo de trabalho, certamente enfrentarão mais dificuldades em termos de Seguridade Social do que 

aquelas sofridas pela população atual, caso não sejam tomadas providências imediatas, ou seja, 

políticas públicas conjugadas, nos campos da educação e profissionalização e arcabouço jurídico que 

fortalecem a inclusão de jovens no mercado de trabalho. 

Palavras-Chave: Exclusão; Juventude; Mercado de trabalho; Seguridade Social. 

 

Abstract: The exclusion of young people from the labor market is a phenomenon that has a huge 

impact on Social Security. Young people live a reality of vulnerability that produces ever greater 

differences. Faced with this context, this research aims to investigate the context of exclusion of young 

people in the labor market, as well as to reflect on public policies that allow changing this situation, 

with special attention to its effects on Social Security. The research on the subject proposed here is 

bibliographic in nature, using safe and varied virtual sources, from virtual magazines to academic 

articles and/or master's theses. It is concluded that our young people, today out of the labor market, 

that is, with less time of contribution, even in the face of social security changes, which increase 

working time, will certainly face more difficulties in terms of Social Security than those suffered by 

the current population, if immediate measures are not taken, that is, joint public policies in the fields of 

education and professionalization and legal framework that strengthen the inclusion of young people 

in the labor market. 

Keywords: Exclusion; Youth; Labor market; Social Security. 

 

Introdução 

 

O fenômeno do desemprego de jovens possui caráter mundial e reflete contextos que 

se apresentam de formas diferentes, a depender da riqueza e do desenvolvimento de cada país. 

O fato de os jovens estarem numa realidade de mais vulnerabilidade e de exclusão do mundo 

do trabalho mostra como a racionalidade neoliberal contemporânea, que possibilita a criação 

de empregos ao mesmo tempo produz diferenciações e pobreza.  
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 A exclusão de jovens no mercado de trabalho é um fenômeno que causa enorme 

impacto na Seguridade Social. Segunda a Constituição Federal de 1988 a definição de 

Seguridade Social consiste em: 

Art. 1º A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito 

relativo à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. A seguridade 

Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes: a) universalidade da cobertura 

e do atendimento; 
b) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais; c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
d) irredutibilidade do valor dos benefícios; e) eqüidade na forma de participação no 

custeio; f) diversidade da base de financiamento; g) caráter democrático e 

descentralizado da gestão administrativa com a participação da comunidade, em 

especial de trabalhadores, empresários e aposentados. (CF, 1988,planalto.gov.br) 

 

Investigá-lo torna-se relevante a fim de reduzirmos danos e pensarmos na construção de 

políticas públicas adequadas, que permitam a inclusão desse grupo. Assim, neste artigo, 

pretendemos refletir sobre os efeitos da exclusão dos jovens no mercado de trabalho para 

Seguridade Social.  

Posto isto, almeja-se ainda refletir sobre as políticas de inclusão de jovens no mercado de 

trabalho analisando suas propostas para melhorar a inclusão do público-alvo em questão.  

 

Métodos 

Esta pesquisa foi realizada por meio de dados bibliográficos, uma vez que o assunto é 

amplo, exigindo a análise de uma gama de informações que, de certa forma, estão dispersas 

no espaço, demandando uma bibliografia adequada. 

 De acordo com Gil, (2002, apud Ringel e de Paula), por pesquisa bibliográfica 

entende-se a leitura, análise e interpretação de material específico, podendo ser livros de 

referência informativa, livros de referência remissiva ou obras de divulgação. 

Foram realizadas leituras em diversos artigos na base Scielo, google acadêmicos e 

livros virtuais. Para localizar as fontes e selecionar os materiais foram utilizadas como 

palavras chaves: Previdência Social, impactos, exclusão de jovens ao mercado de trabalho, 

reforma da Previdência, políticas sociais para a juventude, análise comparativa, trabalho 

infantil, entre outros. Foram consultados ainda bancos de dados como DataSuas e a Pnad 

(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), a fim de se obter uma melhor compreensão 

do cenário de vulnerabilidade social e econômica no país. Também foram coletados dados do 

portal G1 e portal do MEC (Ministério da Educação). 



 

6 
 

1. Juventude como categoria e políticas públicas 

 

De acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), promulgado em 

1990, é considerada criança toda pessoa até 12 anos de idade; e adolescente toda pessoa entre 

12 anos  e 18 anos de idade. 

Conforme Silva (2011),  

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde 

(OPS/OMS), juventude é uma categoria sociológica que representa um momento de 

preparação de sujeitos - jovens - para assumirem o papel de adulto na sociedade e 

abrange o período dos 15 aos 24 anos de idade. No Brasil, a atual Política Nacional 

de Juventude (PNJ), considera jovem todo cidadão ou cidadã da faixa etária entre os 

15 e os 29 anos. A Política Nacional de Juventude divide essa faixa etária em 3 

grupos: jovens da faixa etária de 15 a 17 anos, denominados jovens-adolescentes; 

jovens de 18 a 24 anos, como jovens-jovens; e jovens da faixa dos 25 a 29 anos, 

como jovens-adultos.  

Diversas literaturas trazem a juventude como a fase transitória para a vida adulta. 

Neste contexto, Aquino (2009 apud Silva, 2011) aponta que neste período de transição 

problemas de ordem social atingem estes jovens como drogas, delinquência, violência, 

preparo para a vida adulta (chefe de família, pai, mãe), associados com a escolarização e a 

entrada no mercado de trabalho. Todas estas questões provocam problemas, desvio e 

disfunção no processo de socialização. 

Assim, ideologicamente a concepção de juventude dá conta da etapa “problemática” 

ou fase preparatória da vida. Nas décadas finais do século XX, essa concepção é submetida a 

novas compreensões pautadas no crescimento do grupo jovem, consequentemente 

representando um aumento da população em idade ativa e interferindo no desenvolvimento 

socioeconômico. Assim, segundo Castro (et al, 2009) sua nova concepção surge como “ator 

estratégico do desenvolvimento”, o que passou a exigir investimentos na área da saúde e 

educação.  

O crescimento demográfico colabora para a crise do emprego nos anos 1990, uma 

vez que o contingente de jovens saídos da escola era elevado. A divisão socioeconômica fica 

evidente, uma vez que os jovens advindos de famílias mais favorecidas financeiramente 

continuam residindo com seus pais e adentram no ensino superior, alcançando assim mais 

qualificação em sua formação profissional. Os menos favorecidos aceitam trabalhos de 

gratificações menores. (Aquino, 2009, apud Silva, 2011) 

Políticas públicas para a juventude começam a ser criadas e fortalecidas. De acordo 

com Aquino (2009 apud Silva, 2011), o surgimento de organizações e grupos juvenis 

impulsionou o diálogo referente a políticas públicas para a juventude.  
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Definindo política, segundo Schmitter (apud Rua, 2009): “a política é a resolução 

pacífica para os conflitos”. Contudo, Rua vai mais além e traz:  

O termo “política”, no inglês, politics, faz referência às atividades políticas: o uso de 

procedimentos diversos que expressam relações de poder (ou seja, visam a 

influenciar o comportamento das pessoas) e se destinam a alcançar ou produzir uma 

solução pacífica de conflitos relacionados a decisões públicas. (2009, pág.18) 

 

Segundo Capella, em seu livro Formulação de políticas públicas, datado de 2018, 

quando um assunto passa a ser considerado importante demandando muita atenção, este é 

considerado como um “problema de política pública”. Para ele, “quando um grupo de 

formuladores de políticas pretende levar adiante sua visão sobre um problema, buscará 

expandi-lo, mobilizando o grupo maior de indivíduos que compõe a audiência”. (Capella, 

2018) A autora complementa que a resolução de um problema de política pública depende da 

elaboração de uma agenda. 

Já nas pesquisas de Tinoco (et all, 2021), na intenção de compreender as agendas 

políticas, ele cita as pesquisas de Cobb e Elder (1972), John Kingdon (1984) e Baumgartner e 

Jones (1993), apresentando conceitos fundamentais na compreensão da “policy agenda-

setting.” 

Em 2000, A ONU (Organização das Nações Unidas) estabelece o PMAJ (Plano 

Mundial de Ação para a Juventude), em que se reforçam ações contra a violência e as drogas, 

sobretudo aos jovens em situações de vulnerabilidade, acompanhando outras iniciativas. O 

plano reflete um longo processo de discussões anteriores sobre a juventude 

 

Incentivados pela agenda da ONU para a juventude, principalmente após a 

instituição do Ano Internacional da Juventude, uma importante organização entre os 

países ibero-americanos começou a ser gestada. O início do processo de 

aproximação destes países tem como marco o ano de 1987, quando o Instituto da 

Juventude da Espanha convocou a Conferência Intergovernamental sobre Políticas 

de Juventude na Ibero-América. A partir de então, os países participantes decidiram 

ampliar o conhecimento recíproco sobre a situação da juventude, deliberando pela 

realização de reuniões anuais. Em 1992, por ocasião da realização da VI 

Conferência Ibero-Americana de Ministros de Juventude, a Organização Ibero-

Americana de Juventude (OIJ) – instituição internacional de caráter governamental – 

foi criada formalmente. Atualmente, a OIJ é o único organismo multilateral 

governamental de juventude e promove a cooperação e o diálogo, nesta área, entre 

21 países ibero-americanos: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 

Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, 

Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Uruguai, Venezuela e Bolívia. 

(CASTRO, et all. 2009,  pág.47) 

 



 

8 
 

 

A partir de 2004, por sua vez, começa a se intensificar o diálogo entre governos e 

movimentos sociais sobre a necessidade de políticas da juventude com o objetivo de tratar de 

diversas situações de vulnerabilidade desta população. Em 2005, o Informe me sobre a 

Juventude Mundial de 2005 (Brandão, et all) apontava como grande desafio encontrar formas 

sustentáveis para garantir os direitos humanos dos jovens e romper com o ciclo de pobreza. 

Assim, intervenções na área da saúde, da educação e na geração de empregos surgiam como 

soluções, por meio da implementação de políticas públicas voltadas à juventude. 

Ainda em 2005 foi criada a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) elencando nove 

desafios que deveriam pautar a Política Nacional da Juventude.  

 

1. Ampliar o acesso e a permanência na escola de qualidade. 2. Erradicar o 

analfabetismo entre os jovens. 3. Preparar para o mundo do trabalho. 4. Gerar 

trabalho e renda. 5. Promover vida saudável. 6. Democratizar o acesso ao esporte, ao 

lazer, à cultura e à tecnologia da informação. 7. Promover os direitos humanos e as 

políticas afirmativas. 8. Estimular a cidadania e a participação social. 9. Melhorar a 

qualidade de vida dos jovens no meio rural e nas comunidades tradicionais. 

(CASTRO et all, 2009, pág. 50) 

 

Outra reivindicação foi a criação de um programa emergencial capaz de dialogar 

com a dívida social, contemplando os jovens excluídos com educação, formação profissional 

e emprego. 

Desta forma, com objetivo de capacitar os jovens e estimular na formação 

profissional, surge o Programa Jovem Aprendiz, a partir da Lei 10.097/2000, que tem como 

objetivo incentivar as empresas e órgãos públicos a contratar jovens de 14 a 24 anos de idade. 

Assegura ainda aos jovens ingressos todos os direitos previdenciários e trabalhistas assim 

como a continuidade dos estudos. Esta Lei se apoia em outras legislações como a Lei nº 

8.212/1991:  

 

Art. 14. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos de idade que 

se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, na 

forma do art. 21, desde que não incluído nas disposições do art. 12" (Lei nº 

8.212/1991) 

 

Mais recentemente, os jovens descobriram modalidades novas de trabalho utilizando-

se da evolução da tecnologia, porém, estes são considerados como trabalhos informais, 

contribuindo assim para a precarização do trabalho e, consequentemente, aumentando os 
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obstáculos para os trabalhadores cumprirem com os requisitos necessários para usufruírem 

dos benefícios da Seguridade Social, o que configura novas explorações trabalhistas e 

remunerações variáveis. (Mendes, et al, 2022) 

 

2. Educação e trabalho 

No âmbito da educação, desde 1996, por meio da Lei 9.394, ou Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, a educação básica tem sido obrigatória, com punições às 

famílias que não matricularem seus filhos na escola. Com a Emenda Constitucional 59/2009 a 

educação básica torna-se obrigatória dos 4 aos 17 anos, ou seja, desde a pré-escola até o 

ensino médio. Isto contribuiu com o aumento significativo e a permanência dos alunos na 

escola. Contudo, esta situação não significa que a qualidade da educação melhorou, apenas 

que houve diminuição do número de crianças em idade escolar fora da escola.  

Segundo Unicef (2021) tal obrigatoriedade surge associada:  

 

 I) possibilidade de redução das defasagens originadas pelas desigualdades de 

acessos econômicos e sociais; II) atendimento às necessidades das famílias, 

sobretudo das mulheres; III) possibilidade de melhores resultados no desempenho 

escolar pela maior exposição das crianças aos contextos de escolarização; IV) 

mudanças nas concepções sobre o papel da escola. (UNICEF, 2021) 

 

A lei da empregabilidade que proíbe o trabalho infantil até os 18 anos também 

assegurou a permanência dos alunos na escola, mas isso não melhorou a qualidade de mão de 

obra, não intensificou o mercado de trabalho qualificado, uma vez que o índice de pobreza 

continua altíssimo e os alunos necessitam complementar a renda familiar. 

Apesar disto, segundo dados da Pnad, no ano de 2019, cerca de 1,1 milhões de 

adolescentes em idade escolar obrigatória encontravam-se fora da escola. Isto antes da 

pandemia de Covid-19. Após o período mais crítico da epidemia, esses números aumentaram 

ainda mais. 

Apesar dos esforços, dados do PNAD confirmam que os motivos para que os 

adolescentes ainda se encontrem fora da escola estão baseados nas condições de saúde e 

índices de vulnerabilidade relacionado a pobreza. 

Um questionário feito pelo PNAD em 2019 apontam os motivos mais relevantes para 

não frequentar a escola a cada idade. 
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4 a 5 anos Falta de estrutura dos poderes públicos 

6 a 14 anos Falta de vagas em número suficiente para a demanda 

15 a 17 anos Desinteresse em estudar, trabalho ou procura por trabalho e gravidez 

 

Como forma de fiscalizar e garantir o vínculo empregatício ao menor aprendiz 

(jovens acima de 14 e abaixo de 24 anos), através da Lei 10.097/2000 e do decreto 9.579/2018 

foi criado o Instituto de aprendizagem Profissional. Respaldado pelo artigo 429 da CLT, 

impõe aos empregadores a obrigação de contratar aprendizes baseados no número de 

empregados que possuem, além de garantir formas de proteção para este grupo. 

No Brasil, as crianças e adolescentes de até 13 anos têm garantida em lei a proibição 

de trabalhar. Desde o ano 2000, a Lei 10.097, conhecida como “Lei do Aprendiz”, 

estabelece que dos 14 aos 16 anos é permitido trabalhar às(aos) adolescentes na 

condição de aprendizes, desde que o trabalho não ocorra em situações que possam 

colocar em risco “seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários 

e locais que não permitam a frequência à escola”. (UNICEF, 2021) 

 

Várias foram as ações governamentais para medir a qualidade na educação fornecida 

aos jovens brasileiros, a fim de garantir a permanência destes jovens na escola, almejando 

assim um mercado de trabalho mais qualificado e eficiente. A análise feita por Gonçalves e 

Garcia (2015) nos mostra, porém, dificuldades a serem enfrentadas. 

 

Devido às muitas campanhas que se sucederam à proibição do uso de mão de obra 

até os 14 anos, o trabalho infantil apresenta tendência fortemente decrescente. [...] 

Ainda assim, dadas as condições precárias de vida, observa-se nas grandes cidades 

um contingente expressivo de crianças e jovens que passam os dias nas ruas, 

desempenhando atividades - como engraxates, vendedores ambulantes ou outras 

ocupações no mercado informal - para suprirem a renda familiar.  

 

 

Em 2015, Felícia Silva Picanço publicou um artigo em uma revista virtual intitulado 

“Juventude e trabalho decente no Brasil - uma proposta de mensuração”, no qual relatou: “o 

trabalho entre os jovens figura como produtor e reprodutor de desigualdades”. Sua explicação 

salienta como fatores destas desigualdades a pobreza e a falta de escolarização na idade certa, 

em concomitância com mão de obra barata e falta de segurança no trabalho. “É preciso criar 

melhores condições para a juventude que trabalha”.  

A situação tornou-se ainda pior com pandemia de Covid-19, que fez com que as 

escolas fechassem suas portas em 2020. Uma pesquisa feita por Ana Lídia Araújo, publicada 
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em 2021 na revista virtual Agência Senado, reuniu informações alarmantes sobre o tamanho 

do impacto financeiro, educacional e econômico do fechamento das escolas para o Brasil. 

Nesta pesquisa, Araújo juntou dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) relacionados à queda no rendimento educacional, 

que provocou um déficit na educação, percorrendo desde os anos iniciais até os anos finais do 

ensino médio. 

O número de jovens secundaristas que desistiram neste período e os motivos são 

grandes. O número de evasão para o ano de 2021 subiu de 28% para 43%. Os motivos, 

segundo as pesquisas apontadas por Araújo, têm seu maior percentual (21%) ligado à 

necessidade de ganhar dinheiro para ajudar a família. 

 Marcus Barão, presidente da Conjuve (Conselho Nacional da Juventude), citado nas 

pesquisas de Araújo, ressalta que “a evasão escolar custa cerca de 220 bilhões por ano para a 

economia do país”. 

Ainda segundo o mesmo artigo, educação e renda andam lado a lado, sendo assim, a 

queda nos indicadores de aprendizado poderá resultar em grandes prejuízos financeiros para o 

país no futuro. 

De acordo com a referência usada pelo estudo Perda de Aprendizagem na 

Pandemia, do Insper, um jovem com ensino médio completo acumula uma média de 

R$ 430 mil ao longo de toda a vida. No cenário atual, os pesquisadores estimam que 

a perda de proficiência em matemática, por exemplo, acarreta na diminuição de até 

R$ 21 mil na remuneração futura de cada estudante que concluir o ensino médio em 

2021. Na pior das hipóteses, a queda pode chegar a 10% do total que ele alcançaria 

durante a vida — cerca de R$ 43 mil reais. (ARAÚJO, 2021) 

 

Marcus Barão ainda complementa o tamanho deste impacto junto a empregabilidade 

e o desequilíbrio financeiro do país: 

Existe uma relação muito forte entre a educação de qualidade e a empregabilidade, 

pois todo esse processo tem forte influência na inclusão produtiva de jovens. A 

evasão escolar e/ou o déficit educacional causado pela pandemia cria sérios riscos 

para o presente e o futuro dessa, que é a maior geração de jovens da história do país. 

Os impactos também são sentidos na economia, com o risco de desengajamento e o 

aumento da lacuna de competências, além do impacto direto na produtividade do 

país e na capacidade do Estado de fazer investimentos em políticas sociais no curto, 

médio e longo prazo. A maior geração de jovens representa grande potencial para 

crescimento econômico e desenvolvimento social, mas além da pandemia, o país 

vive uma transição demográfica, onde em 2060, um em cada quatro brasileiros e 

brasileiras terá 65 anos ou mais. Por isso, esses investimentos precisam ser feitos 

agora. Amanhã pode ser tarde demais. (ARAÚJO, 2021) 

 

3. Juventude brasileira: entre potenciais, informalidade e precarização de trabalho. 
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Entender a composição da população brasileira ajuda a compreender o declínio na 

educação e consequentemente no futuro do país. 

Segundo o Atlas da Juventude, no Brasil existem cerca de 50 milhões de jovens entre 

15 e 29 anos. A maioria é de pretos e pardos. 

Ainda segundo os dados do Atlas da Juventude, as regiões Norte e Nordeste contam 

com uma proporção maior de jovens. Cerca de 28% na região Norte e cerca de 26% na região 

Nordeste. Dentro desta composição ainda há cerca de 6,6 milhões de jovens com deficiência 

(15%), 20 milhões de gays (10%), 12 milhões de lésbicas (6%) e 1 milhão de trans (0,5%). 

Esses dados são importantes quando falamos de mercado de trabalho e de exclusão 

escolar, uma vez que vivemos em uma sociedade com lutas contra desigualdades. Um país 

com esta quantidade de jovens pode significar um avanço enorme em sua economia e 

desenvolvimento promissor. Para tal se faz necessário garantir os direitos da população jovem 

e inclui-la digna e adequadamente no mundo do trabalho. 

De acordo com o Atlas da Juventude, incluir os jovens no mercado de trabalho pode 

evitar prejuízos estimados em 1,5% do PIB do país. Torna-se urgente promover o pleno 

desenvolvimento dos jovens para que esta geração não se torne perdida e desperdiçada. O 

cenário hoje é excludente, violento e desafiador, impondo inúmeras barreiras para o pleno 

desenvolvimento das juventudes.  

Já conforme o Rais (Relação Anual de Informações Sociais), um instrumento de 

coleta de dados do setor do trabalho instituído pelo decreto nº 76.900 de 23/12/75, publicado 

no site Ministério da Previdência e do Trabalho em novembro de 2022, o Brasil registrou uma 

expansão dos vínculos empregatícios de 5,39% relacionados ao ano de 2020. Os jovens de até 

29 anos de idade representaram 27,3% do estoque de vínculos ativos no ano, sendo a maior 

parte de trabalhadores com ensino médio completo. 

Ao todo, foram 8.472.949 estabelecimentos que declararam a Rais em 2021, 

totalizando um aumento de 3,37% em relação ao ano anterior. 

Com a reforma da previdência aprovada em 2019, os trabalhadores passarão mais 

tempo no mercado de trabalho. Pessoas que se aposentavam na casa dos 50 anos passarão a se 

aposentar com 65 anos. Isso não contribui para a entrada dos jovens no mercado de trabalho, 

uma vez que estes, sem experiência, terão que concorrer com os mais velhos e mais 

experientes, ainda atuantes no mercado.  

Nos estudos e pesquisas de Souza e Anunciação (2020), com o título Narrativas de 

sofrimento e trabalho profissional do serviço social em tempos de industrial 4.0, são 
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consideradas sérias críticas ao novo sistema previdenciário proposto pelo governo federal, que 

basicamente diminui a contribuição à Previdência Social. Relatam: 

 

Todavia, é imperativo afirmar que está em marcha um movimento de restrição dos 

direitos sociais, do trabalho e previdenciários, acompanhado do desemprego 

exponencial e acentuada precarização do trabalho. Os avanços da ciência e da 

tecnologia apropriados privadamente pelo capital resultam num falso consenso, no 

qual a linha mestra é que a geração de empregos apareça à sociedade como se fosse 

um favor do capital. [...] Assim, os que conseguirem trabalho o farão a partir de 

contratos mais flexíveis, desprovidos de garantias trabalhistas e mais sujeitos à 

intensificação do trabalho, ainda que aparentemente isso seja visto como autonomia 

e liberdade. 

 

Juliana Inhasz, coordenadora da graduação em economia da Insper, em uma 

reportagem publicada no portal G1 em 2019, já alertava que parte dos jovens estavam optando 

por trabalhos informais ou autônomos, trabalhando na informalidade, não contribuindo com o 

sistema previdenciário e aumentando a ilegalidade e o não recolhimentos de impostos.  

Segundo dados do iDados em 2012
1
, 36,5% dos jovens participavam do sistema 

previdenciário; em 2018, eram apenas 28,5%. Sendo o sistema previdenciário contributivo, 

com menos jovens contribuindo com a previdência e mais brasileiros se aposentando, a 

balança fica completamente em desequilíbrio, ou seja, a conta não fecha, comprometendo 

cada vez mais a Previdência Social. 

Cosmo Donato (apud G1, 2019), economista e consultor da LCA, aponta que “o 

Brasil não está dando oportunidades para uma mão de obra da qual dependerá no futuro”, 

comprometendo assim a produtividade do Brasil, diminuindo o crescimento da economia e 

acarretando prejuízos para as contas da Previdência. 

Diante de todo este cenário, fica claro que o nível de instrução da população juvenil 

contribuirá para determinar o índice de desemprego. Apesar dos jovens concorrerem com os 

mais velhos por uma vaga, o nível de instrução ajudará a garantir a permanência no 

emprego. Assim sendo, novamente o jovem é prejudicado porque, entre um jovem de 18 

anos e um indivíduo de 30 com maior nível de instrução, a vaga provavelmente irá para o 

segundo.  

 

4. Políticas públicas e inclusão do jovem no mercado de trabalho 

 

                                                           
1
 disponível no site do G1.globo escrito por Gebelli e Cavalline publicado em 2019 
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Como forma de melhorar as condições de vida diante da busca ao trabalho, o 

governo federal em 2004 criou o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo 

de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), programas de estudos relacionados a 

bolsas e a financiamento educacional para que os alunos de classe média ou baixa que 

concluíram o 3º ano do ensino médio conseguissem ingressar no ensino superior. (Andriolla; 

Barrozo, 2020) 

Estes programas ajudaram muitos alunos, mas infelizmente a grande maioria ainda 

não conseguiu acesso ao nível superior, não tendo possibilidades de concorrer a uma vaga 

justa no mercado de trabalho. 

Andriolla e Barrozo (2020) analisaram também o nível de satisfação com a educação 

e o nível de empregabilidade com o programa Prouni. Tal pesquisa foi realizada com um 

grupo de alunos do nordeste do país e reforçou a tese de que pessoas com formação em nível 

superior têm mais chances no mercado de trabalho. Afirmou-se ainda que os alunos 

pertencentes ao programa Prouni tiveram qualidade satisfatória em sua formação, revelando 

que o programa é um ganho não somente aos alunos como também para a sociedade. 

Em 2011, o governo federal criou o Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino técnico e Emprego), ofertando ensino técnico profissionalizante para um amplo 

público como  

 

Os estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e 

adultos;  os trabalhadores;  os beneficiários dos programas federais de transferência de 

renda e; os estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede 

pública (Portal MEC
2
). 

Outros programas, como Minha Casa Minha Vida, buscaram dar melhores condições 

de vida as famílias em condições de vulnerabilidade.  

A Política Nacional de Assistência Social, sem dúvida, merece destaque neste 

sentido, ao ampliar as formas de melhorar e favorecer a entrada dos jovens ao mercado de 

trabalho. O Programa Bolsa Família, por exemplo, veio auxiliar os ‘desprotegidos’, (famílias 

em condições de pobreza ou de extrema pobreza), estabelecendo a condicionalidade dos 

estudos. Esse programa, segundo o Pnud e o MDS (Ministério do Desenvolvimento Social), 

teve uma influência muito significativa junto à redução do trabalho infantil.  

Apesar desta redução, os números ainda continuavam alarmante. Assim, o governo 

federal criou ainda o ProJovem (atingindo jovens de 18 a 29 anos), unindo o Consórcio 

Nacional da Juventude, empreendedorismo juvenil, juventude cidadã e escola de fábrica. O 

                                                           
2
 http://portal.mec.gov.br/pronatec 
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Projovem concede auxílio aos participantes mediante a comprovação de 75% nas aulas dos 

cursos de qualificação. 

No âmbito da Previdência Social, há um alto nível de informalidade do trabalho e do 

emprego, ou seja, grande parte da população juvenil trabalha por conta própria, não 

contribuindo com o sistema previdenciário. Além disso, o impacto demográfico é grande e 

altamente penoso para os jovens no futuro. Enquanto a população de 65 anos ou mais cresce, 

a população dos economicamente ativos, de 20 a 64 anos de idade decresce, causando 

impacto significativo entre contribuintes e beneficiários, pois o país enfrenta o fim de seu 

bônus demográfico histórico, quando a população juvenil era a mais elevada.  

Nossos jovens, hoje fora do mercado de trabalho, ou seja, com menos tempo de 

contribuição, frente ainda às mudanças previdenciárias, que aumentam o tempo de trabalho, 

certamente enfrentarão mais dificuldades em termos de Seguridade Social do que aquelas 

sofridas pela população atual, caso não sejam tomadas providências imediatas, ou seja, 

políticas públicas conjugadas, nos campos da educação e profissionalização e arcabouço 

jurídico que fortalecem a inclusão de jovens no mercado de trabalho. 

 

Considerações finais 

 

Sendo o objetivo deste trabalho refletir sobre exclusão dos jovens no mercado de 

trabalho e as políticas públicas pertinentes, analisando ainda o impacto na Previdência Social, 

conclui-se que o país evoluiu quanto às políticas públicas voltadas para a inclusão escolar, o 

combate à extrema pobreza e ao trabalho infantil, que impactam diretamente na inserção do 

jovem no mercado de trabalho. 

A composição da população brasileira é de uma grande pluralidade. Cerca de ¼ da 

população brasileira (aproximadamente 50 milhões de pessoas) são jovens. Dentre estes, há 

uma predominância de jovens negros e pardos contabilizando 51% de pardos e 10% de 

negros. Infelizmente a estes as condições são as mais precárias constituindo assim o grupo dos 

jovens mais vulneráveis e submetidos ao racismo estrutural. Dentre os 10% dos brasileiros 

com menor renda familiar, 75% são negros.  

Políticas foram desenvolvidas com a prioridade de manter os jovens na escola, mas 

também de diminuir a vulnerabilidade e as desigualdades sociais. Os esforços do sistema 

governamental em garantir essas políticas tem gerado sucesso gradativo, embora não tanto 

quanto o esperado e nem tão rápido.  
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Com o objetivo de proporcionar uma colocação no mercado de trabalho com uma 

concorrência justa e pensando nas necessidades econômicas das famílias, em 2004 o governo 

federal cria o Prouni. Um grande salto para diminuir a desigualdade social e dar 

oportunidades aos excluídos. Sem dúvidas um importante auxílio ao ingresso no mercado de 

trabalho. 

O governo federal também criou alguns planos de investimento para as famílias, como 

o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida, a fim de diminuir a vulnerabilidade e a situação 

de extrema pobreza. Todos estes programas foram pensados e estruturados para colocar o 

Brasil em melhores patamares no ranking mundial de desigualdade e desenvolvimento e para 

recolocar os jovens no mercado de trabalho. Ainda para incentivar os estudos e atingir jovens 

de 18 a 29 anos de idade, o governo federal criou o ProJovem. 

Este programa também recolocou na vida escolar Jovens fora da idade certa. A EJA 

(Educação de Jovens e Adultos) é um exemplo. Por inúmeros motivos pessoas que na idade 

certa necessitaram abandonar seus estudos puderam retornar e concluir seus estudos. Também 

através do ProJovem se instituiu o Jovem Aprendiz com parcerias de várias empresas de 

grande e médio porte e para mudar este quadro, é fundamental o fortalecimento de políticas 

públicas estruturadas que visem minimizar as diferenças raciais.  

Contudo, o país sofreu um grande impacto advindo da pandemia de Covid-19. Esta 

ocasionou o isolamento dos jovens em suas casas e o número de trabalhadores empregados 

formalmente caiu. Como consequência aumentou o desemprego. O isolamento social também 

aumentou a violência doméstica. Muitas famílias voltaram à alta vulnerabilidade 

socioeconômica. 

Surgem os trabalhadores de aplicativo como Uber, os entregadores de alimentos fast 

food e entregadores delivres dos mais diversos produtos. Aumentando assim o número de 

trabalhadores informais e os trabalhadores autônomos sem vínculos empregatícios e 

consequentemente sem contribuições ao sistema previdenciário. A reforma da previdência em 

2017 também não favorece este cenário atual, uma vez que ela aumenta o tempo de 

contribuição trabalhista para se alcançar a aposentadoria. 

Os jovens fora do mercado de trabalho formal desequilibram significativamente a 

balança de contribuição previdenciária, gerando menos arrecadação (jovens contribuindo) e 

mais beneficiários (contribuintes já existentes se aposentando). 

Há que se promover a entrada dos jovens no mercado de trabalho de forma 

qualitativa e quantitativa para que as contribuições previdenciárias e em suas vidas sejam 



 

17 
 

maiores e melhores. Há que se fazê-lo imediatamente para eu seja possível a construção de 

um Sistema de Seguridade Social viável. 
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