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1. RESUMO  

A pesquisa científica bibliográfica explora a relação entre o jovem 

contemporâneo e o mercado de trabalho, evidenciando as tendências deste 

mercado, bem como os desafios que devem ser sobrepujados pelo jovem que 

deseja conseguir a sua inclusão e permanência no âmbito profissional, até 

porque as equipes estão cada vez mais enxutas devido a atual situação 

econômica do país e para conquistar uma boa colocação é preciso estar 

preparado visto que dados do IBGE apontam que cerca de 10,2% dos 

brasileiros estão fora do mercado. Ademais apresenta de que maneiras pode 

este jovem se destacar expandindo seus conhecimentos e explorando suas 

habilidades através da disciplina e estabilidade emocional, sendo estes fatores 

comprovados de sucesso. 

2. INTRODUÇÃO  

O mercado de trabalho está em contínua expansão e a demanda por indivíduos 

qualificados, estáveis e que tenham um bom relacionamento interpessoal 

cresce no mesmo ritmo, mas em contra partida, o ser humano é uma 

verdadeira máquina de emoções e através do seu comportamento expressa as 

características de sua personalidade de modo que convém elucidar as 

determinantes de um nivelamento emocional e foco nos objetivos, pois 

segundo Gramigna, Maria Rita “É preciso criar uma atitude vencedora. O 

pensamento positivo estimula a confiança e a determinação de vencer. Adote a 

atitude de nunca desistir. Por meio do pensamento positivo, as pessoas podem 

transformar obstáculos em degraus e criar novas maneiras de pensar.” (2002, 

p.44). 

3. OBJETIVOS 

Desenvolver uma pesquisa bibliográfica que objetiva o autodesenvolvimento a 

fim de promover a reflexão e instigar a ação ao abordar a postura desejável e 

representatividade do jovem no mercado de trabalho atualmente, além de 

destacar requisitos necessários para a conquista de uma boa colocação. 

 



4. METODOLOGIA  

A pesquisa bibliográfica consiste na análise de conteúdos a fim de investigar e 

confrontar informações e dados, pois segundo Gil “A pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos”. (2002, p. 44). Partindo de abordagens elucidadas 

busca expor o quão importante é nivelar o equilíbrio emocional e ter foco no 

aprimoramento contínuo para a partir disso, de maneira concisa, apontar as 

instituições intermediadoras e de que forma elas podem facilitar e enriquecer o 

aprendizado e ganho de experiência deste jovem.  

5. DESENVOLVIMENTO  

Cada pessoa possui uma personalidade marcante. A personalidade segundo 

Robbins, Judge e Sobral “é a soma total das maneiras como uma pessoa reage 

e interage com as demais” (2010, p. 127). Pesquisas demonstram que testes 

de personalidade são muito úteis na hora de avaliar um candidato para uma 

vaga de emprego. Através dos testes de auto-avaliação é possível saber de 

maneira objetiva diversas informações fundamentais sobre o indivíduo avaliado 

e sobre o seu comportamento no ambiente de trabalho.     

Portanto, para se alcançar uma boa colocação no mercado de trabalho é 

preciso especialmente de inteligência emocional, ainda mais quando se trata 

de jovens que inegavelmente encaram seu período de amadurecimento efetivo. 

O indivíduo que possui inteligência emocional consegue entender as 

dificuldades alheias, consegue entender o que acontece de errado consigo, 

consegue se ajustar e também consegue criar uma boa política com a 

empresa, com concorrentes e fornecedores. Diante disso, é possível enxergar 

o quão importante é a inteligência emocional e a facilidade para 

relacionamentos interpessoais dentro das empresas. Segundo Gramigna, 

Maria Rita “Hoje em dia, mais do que nunca, busca-se maximizar resultados 

pelo trabalho sinérgico e voltado para resultados”. (2002, p.122). 

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Há muitas oportunidades sendo ofertadas para os jovens estudantes de todos 

os níveis na modalidade de estágio especialmente, onde existe a atuação de 

instituições que intermediam o vínculo empresa vs estagiário com a finalidade 

educacional e propositora de bons resultados. 

Contudo, é preciso investir na autopercepção para poder enxergar a si próprio 

no novo ambiente de trabalho e ter autogestão para administrar a vivência em 

novas rotinas, por fim ter uma boa percepção social, observar as pessoas nos 

momentos onde não se tem participação direta, estudar a maneira como as 

pessoas da empresa se comunicam, riem e interagem, pode fornecer dicas 

valiosas e facilitar o relacionamento com os demais. Segundo Marques, José 

Roberto “Inteligência emocional é saber compreender e gerenciar suas próprias 

emoções e também das pessoas a sua volta. Saber gerir as próprias emoções 

é muito importante para qualquer profissional, pois assim é possível identificar 

como elas podem afetar o nosso próprio desempenho e também de outros. 

Além disso, facilitará a percepção do comportamento de cada pessoa da 

equipe ou com as quais se relaciona.” (2012, p. 96). Ter controle sobre o fluxo 

das emoções e a capacidade de refrear impulsos, é uma qualidade essencial 

para se conseguir o sucesso e um bom relacionamento interpessoal com todos 

ao redor. Quanto mais se desenvolve a inteligência emocional, mais seguro e 

confortável para a resolução de problemas se está frente às complicações 

eventuais nas empresas e ambientes de trabalho. 
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