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  RESUMO 

 

Como proceder em um momento no mundo, onde para ingressar no mercado 

de trabalho, os jovens deparam-se com um nível de exigência cada vez maior, cada 

vez mais cedo. E por muitas vezes com concorrências desleais. Para adquirirem 

mais competências/ experiência tão cedo, esses jovens correm atrás de programas 

que facilitem seu ingresso no mercado. Eis que entramos no assunto em questão 

(Inserção do Jovem no Mercado de Trabalho). 

Este artigo tem como base fundamentada em livros e uma pesquisa de 

mercado, na qual identifica-se com clareza a real situação e pensamento do jovem 

no mercado de trabalho. Uma breve definição do que é o mercado de trabalho e a 

finalidade deste objeto nos mostra como funciona este mercado. 

 

Para que este mercado atenda a todos os públicos a CLT (Consolidação das 

Leis Trabalhistas) criou uma lei com a finalidade de enquadrar o publico jovem sem 

que haja uma interferência na vida acadêmica, nem desgaste físico ou moral.  

 

Realizamos uma pesquisa de mercado com jovens do programa Aprendiz 

Legal e após analisar os dados ficou clara a visão que o jovem tem do programa e 

dos benefícios que a inserção no mercado lhes ajudou. 

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa com objetivo 

exploratório, sendo este o mais apropriado para o tipo de análise que se pretende 

realizar. Tendo em vista as ciências sociais, a pesquisa qualitativa se ocupa em um 

nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Isto é, ela trabalha 

com universo, motivos, crenças e valores. (MINAYO, 2015) 

 

 A pesquisa realizada foi uma importante ferramenta para obtermos 

informações sobre as motivações, influências nos estudos e vida social do jovem ao 

ingressar no mercado de trabalho.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 Para Chiavenato (2004) o objeto do mercado de trabalho consiste entre oferta 

de trabalho e procura de trabalhadores em que época e lugar provocam o 

surgimento e as condições desta relação. Sendo assim, o mercado de trabalho é a 

relação dentre a oferta de trabalho e a procura de trabalhadores.  

 

 Atualmente, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente e concorrido, 

isto ocorre devido à pouca demanda de vagas de emprego e maior procura por parte 

do profissional. A qualificação do profissional é o grande diferencial, devido às 



exigências do empregador. Sendo os pontos mais exigidos: experiência e formação 

técnica e/ou superior. 

 

 O mercado hoje está mais exigente, independente do cargo pretendido, o 

profissional irá se sobressair no mercado de acordo com suas experiências, 

competência, habilidade e atitudes.  A qualificação do profissional faz toda a 

diferença no momento da escolha sendo mais exigidos das empresas experiência na 

área ou formação técnica e/ou superior. 

 

 Para o jovem trabalhador ou novo ingressante do mercado de trabalho a 

concorrência e exigências das empresas tornam a busca pela primeira oportunidade 

de emprego mais complicada, considerado até mesmo um desafio encontrar uma 

oportunidade em sua área de interesse, respeitando assim suas condições como 

pessoa em desenvolvimento e garanta seus direitos trabalhistas. 

 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE TRABALHO  

 

No Brasil a criança e o adolescente são protegidos por uma série de leis, que 

prioriza acima de tudo a segurança. 

A sociedade por sua vez está responsável por garantir o desenvolvimento 

deste grupo de pessoas. Priorizam também a proteção da infância e garantia de 

direitos não só por parte do Estado, como também da sociedade e família. Esta lei 

foi determinada pela Constituição Federal de 1988 na lei nº8.069 publicada em 13 de 

julho de 1990.  

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos  

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer,  
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualq uer 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão,  
aos seus direitos fundamentais. 

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais 

a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres 
individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente 
como pessoas em desenvolvimento. (BRASIL, 1990) 

 

Segundo o art. 60 da Lei 8.069 está proibido qualquer trabalho para menores 

de 14 anos de idade, exceto aprendiz.  A lei da aprendizagem ou também conhecido 

como programa jovem aprendiz é uma alternativa para que o jovem entre 14 a 24 

anos ingresse no mercado de trabalho.  

 



O contrato do jovem aprendiz conta com algumas regras especiais, definida 

pela Lei Nº10.097. 

"Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho 

especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o 
empregador se compromete a assegurar ao maior de quatorze e menor de 
dezoito anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico -

profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e 
psicológico, e o aprendiz, a executar, com zelo e diligência, as tarefas 
necessárias a essa formação." (NR).(BRASIL, 2000) 

 

O contrato do jovem aprendiz e por tempo determinado de até 24 meses, 

entre as idades de 14 a 24 anos, sua jornada é de 6 horas por dia não sendo 

permitida a compensação e prorrogação de horas. Este limite pode ser até de 08 

horas por dia desde que o aprendiz já tenha completado o ensino fundamental.  

Art. 413 - É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do 

menor, salvo: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

I - até mais 2 (duas) horas, independentemente de acréscimo salarial,  

mediante convenção ou acordo coletivo nos termos do Título VI desta 
Consolidação, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado 
pela diminuição em outro, de modo a ser observado o limite máximo de 48 

(quarenta e oito) horas semanais ou outro inferior legalmente 
fixada; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

II - excepcionalmente, por motivo de força maior, até o máximo de 12 

(doze) horas, com acréscimo salarial de, pelo menos, 25% (vinte e cinco por 

cento) sobre a hora normal e desde que o trabalho do menor seja 
imprescindível ao funcionamento do estabelecimento. (Incluído pelo 
Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) (BRASIL, 1967). 

 

A empresa por sua vez segundo o art. 430 da Lei nº 10.097 (BRASIL, 2000) 

seja de qualquer segmento tem por obrigação a empregar e matricular nos cursos 

dos Serviços Nacionais de Aprendizagem.  Por lei, a empresa deve ter o número de 

aprendizes equivalentes a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores já 

existentes na organização. Esta regra não se aplica ao empregador que for entidade 

sem fins lucrativos. 

 

 O contrato do jovem aprendiz pode ser revogado em seu termo quando o 

aprendiz completar 18 anos ou antecipadamente nas seguintes situações: 

 

 Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz; 

 Falta disciplinar grave; 

 Ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo; 

 A pedido do aprendiz.  (Lei 10.097 art. 433, Brasil 2000) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art428
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art413
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art413
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art413
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art413


Visando a preservação da saúde do jovem em diversos setores de trabalho, foi 

implementado o Decreto Nº 6.481 de 12 de Junho de 2008; com a finalidade de listar 

as áreas na qual o jovem não pode trabalhar e que oferecem algum tipo de risco a 

vida, a saúde ou a moralidade do mesmo.  

 

Foi estabelecida uma lista chamada LISTA DAS PIORES FORMAS E 

TRABALHO INFANTIL (LISTA TIP) contendo claramente as atividades na qual 

oferecem os prováveis riscos e repercussões à saúde. 

 
Art. 1º Fica aprovada a Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil  

(Lista TIP), na forma do Anexo de acordo com o disposto nos artigos 3º, ”d”,  
e 4º da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT),  

aprovada pelo Decreto Legislativo nº 178, de 14 de dezembro de 19999 e 
promulgada pelo Decreto nº 3.597, de 12 de setembro de 2000. 

Art. 2º Fica proibido o trabalho do menor de dezoito anos nas 

atividades descritas na Lista TIP, salvo nas hipóteses previstas neste 
decreto. 

§1º A proibição prevista no caput poderá ser elidida: 

I – na hipótese de ser emprego ou trabalho, a partir da idade de 
dezesseis anos, autorizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, após 
consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores 

interessadas, desde que fiquem plenamente garantidas á saúde, a 
segurança e a moral dos adolescentes. [...] 

§3º A classificação de atividades, locais e trabalhos prejudiciais à 

saúde, à segurança e à moral, nos termos da Lista TIP, não é extensiva aos 

trabalhadores maiores de dezoito anos. (OLIVEIRA, 2011, p.351) 

  

A lista TIP contém regulamentações que devem ser seguidas nas seguintes 

áreas de atividade: 

 Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Exploração Florestal; 

 Pesca; 

 Indústria extrativa; 

 Indústria de transformação; 

 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água; 

 Construção; 

 Comércio (reparação de veículos automotores, objetos pessoais e 

domésticos); 

 Transporte e armazenagem; 

 Saúde e serviços sociais; 

 Serviços coletivos, sociais, pessoais e outros; 

 Serviço doméstico. 

 
ESTUDO DE CASO: A INSERÇÃO DO JOVEM NO MERCADO DE 

TRABALHO 

 

 A proposta da pesquisa foi desenvolver um material que ajudará identificar o 

real motivo que da inserção do jovem no mercado de trabalho. 

 



O local de aplicação da pesquisa foi o CIEE - Centro de Integração Empresa-

Escola. O CIEE é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, mantida pelo 

empresariado nacional e trabalha em prol da juventude estudanti l brasileira. Seu 

objetivo é encontrar oportunidades de estágios ou aprendizado para estudantes de 

ensino médio, técnico e superior.  

 

O questionário aplicado teve no total de nove questões, sendo quatro 

perguntas abertas e cinco fechadas.  Antes de sua aplicação oficial foi realizado uma 

entrevista piloto e correções necessárias no questionário antes de ser realizada a 

pesquisa.  

 

A aplicação ocorreu durante os cursos dos aprendizes nos dias 24 e 25 de 

agosto de 2017 com autorização da gestão do CIEE.   

 

 

ANALISE DE DADOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa teve o total de 85 entrevistados. Ao analisar os dados da pesquisa 

foi visível o interesse e sinceridade dos entrevistados.  Para melhor visualização e 

análise, os resultados foram agrupados e quantificados por porcentagem e gráficos. 

 

Com a pesquisa foi possível observar que a maioria dos jovens aprendizes 

são do gênero másculo sendo 81% dos entrevistados e 19% do gênero feminino. 

 

A faixa etária dos entrevistados tem uma diferença de 4% sendo, 46% entre 

14 a 17 anos e 54% entre 18 a 24 anos. 

 

Ao perguntar ao jovem o principal motivo para ingressar no mercado de 

trabalho, foi identificado que:  

 36% Independência financeira; 

 33% querem experiência profissional; 

 18% desejam ajudar na renda familiar; 

 4% responderam outros motivos além do que estava na questão 

como: desenvolvimento e crescimento pessoal e dentro da empresa. 

 9% respondeu mais de uma alternativa; 
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Para os jovens entrevistados as influências do mercado de trabalho na vida 

social se dividem entre positivas e negativas, sendo em porcentagem:  

 92% dos entrevistados pensam que influenciou positivamente, alguns 

pontos abordados por eles foram: conhecimentos, financeiramente 

com aplicações na vida pessoal e na renda familiar, melhor 

comunicação, adquiriram o senso de responsabilidade, mudanças no 

agir e pensar, convivência com outras pessoas seja no trabalho ou 

vida pessoa, crescimento pessoal e criação de novos valores; 

 5% dos entrevistados responderam que a influência foi negativa, 

sendo os motivos: falta de tempo, indisposição física/mental ou que 

não influenciou de nenhuma maneira; 

 4% deixaram a questão em branco. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 Foi perguntado aos entrevistados sobre os benefícios do Programa Aprendiz 

Legal do CIEE proporcionou na sua vida acadêmica e: 

92% 

5% 
4% 

Positivamente

Negativamente

Em branco

Gráfico 1 Qual é o principal motivo pelo qual você resolveu entrar no 
mercado de trabalho? 

Gráfico 2 De que modo o ingresso no mercado de trabalho influenciou na 
sua vida social? 



Gráfico 3 Quais os benefícios que o Programa Aprendiz Legal, proporcionou 

em sua vida acadêmica? 

 33% dos entrevistados responderam conhecimento em coisas novas e 

desenvolvimento intelectual; 

 25% dos entrevistados responderam que se beneficiaram com 

mudança na forma de pensar e na postura; 

 15% responderam experiência profissional; 

 13% responderam responsabilidade; 

 8% responderam financeiramente (condições financeiras para 

conquistar independência e ajudar a família); 

 4% responderam que trouxe benefícios positivos porem não foi  

especificado; 

 2% responderam que não foram beneficiados. 

 

  

 Foi perguntado também o que pretende fazer após o termino do seu contrato 

e: 

 58% dos entrevistados responderam trabalhar e especificaram entre 

ser efetivado ou procurar por novas oportunidades de emprego; 

 20% pretende estudar e trabalhar; 

 18% pretendem estudar; 

 2% não possuem planos; 

 2% deixaram em branco. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Apresentar uma pesquisa com uma dada realidade com a finalidade de 

representar uma situação existente na sociedade brasileira é um trabalho de grande 

importância, pois o número de jovens que desejam ingressar no mercado de 

trabalho somente aumenta ao longo do tempo. Analisar os motivos da busca do 

primeiro emprego do jovem e a permanência nas organizações foi o que estimulou a 

realização da pesquisa. 

 

Após análise e discussão dos resultados é possível concluir que a inserção 

do jovem no mercado de trabalho é uma questão que merece uma atenção dedicada 

da sociedade, muito além de ser um dever constitucional, mas por ser um assunto 

que tem reflexos em questões sociais.  

 

Programas de aprendizagem como da organização CIEE proporciona o jovem 

uma chance de ingressar no mercado de trabalho sem afetar os estudos e adquirir 

experiência profissional. 

 

Os jovens, em geral, estão preocupados em ter uma profissão, trilhar uma 

carreira e até mesmo começar a sua independência financeira. Na pesquisa isto é 

possível ser observado quando os jovens que foram entrevistados responderam qual 

era o principal motivo do jovem decidir entrar no mercado, 36% responderam 

independência financeira, 33% buscam por experiência profissional e 18% desejam 

auxiliar na renda familiar.  
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Gráfico 4 O que pretende fazer ao término do seu contrato? 



 Vale destacar que os jovens apontaram também na pesquisa influências e 

benefícios do programa de aprendizagem em sua vida acadêmica e social. 92% dos 

entrevistados apontaram que as influencias na vida social foram positivas, como: 

conhecimentos intelectuais, financeiramente com aplicações na vida pessoal e na 

renda familiar, melhor comunicação, adquiriram o senso de responsabilidade, 

mudanças no agir e pensar, melhora na convivência com outras pessoas seja no 

trabalho ou vida social, crescimento pessoal e criação de novos valores. 

 

 E apontaram também pontos positivos em relação aos benefícios em sua vida 

acadêmica, sendo 98% dos entrevistados quais abordaram os seguintes pontos: 

conhecimento em coisas novas e desenvolvimento intelectual, mudança na forma de 

pensar e na postura, experiência profissional, responsabilidade e financeiramente. 

 

Por fim, acreditamos que esta pesquisa nos deu a oportunidade de 
entendermos um pouco mais sobre a motivação, influencias e benefícios do jovem 

ao ingressar no mercado de trabalho através dos programas de aprendizagem.  
 
Podemos considerar que o programa ”Aprendiz Legal” age como um 

poderoso projeto social em conjunto com as empresas, oferecendo maiores 
oportunidades, de tirar os jovens das ruas. Dando emprego e formando cidadãos de 

bem. Podendo também ajudar a aumentar sua renda familiar e proporcionar uma 
vida mais digna para seus familiares. 

Consecutivamente, ajudando as empresas a suprir suas necessidades (cada 
vez maior) de profissionais com “mão de obra qualificada”. Gerando assim uma 

economia cada vez mais forte! 

Uma parceria que todos ganham. Principalmente o empregado e o 

empregador, e de alguma forma também o país todo, salvando as futuras gerações.    
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