
Adolescentes e 
Jovens no Mundo 

do Trabalho

Estudo de Viabilidade Socioeconomica 
para Insercao Qualificada de

ORGANIZADORAS
CelINA MAGAlhãeS elleRy

GRAÇA GADelhA

1ª eDIÇãO

FORtAleZA/Ce
2012



Estudo de Viabilidade Socioeconomica 
para Insercao Qualificada de 

Adolescentes 
e Jovens no 
Mundo do 

Trabalho no 
Municipio de 
Fortaleza Ce

Celina Magalhães ellery
Graça Gadelha



4 5Estudo de Viabilidade Socioeconomica para Insercao 
Qualificada de Adolescentes e Jovens no Mundo do Trabalho

COORDENAÇÃO 
UECE – Prof.ª Celina Magalhães Ellery
ACTOS –  Graça Gadelha 

SUPERVISÃO
INSTITUTO ALIANÇA  
Eveline Corrêa
Ilma Oliveira 

PESQUISADORES

DADOS SECUNDÁRIOS
Alberto Teixeira
Francisco das Chagas Lima Filho

DADOS PRIMÁRIOS
Camila Cavalcante Mesquita
Danielle Alves Fonseca
Nadja Raquel Teixeira do Carmo
Leila Joyce Mendes Silvério

TABULAÇÃO E GRÁFICOS
Bruno Luis Magalhães Ellery
Davi Pinheiro Sampaio 
Luciana Pimenta (design)

PROJETO GRÁFICO E DESIGN
Andrea Araujo
Mariana Araujo

REALIZAÇÃO

INSTITUTO ALIANÇA

APOIO TÉCNICO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE)

ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO  

DE ORGANIZAÇÕES LTDA (ACTOS)

APOIO FINANCEIRO

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA (SDH/PR)

FICHA TÉCNICA
 
Dilma Rousseff
Presidenta da República Federativa do Brasil
 
Michel temer
Vice-presidente da República Federativa do Brasil
 
Maria do Rosário Nunes
Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
 
Patrícia Barcelos
Secretária-Executiva da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
 
Carmen Silveira de Oliveira
Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente
 
luis Otávio Daloma da Silva
Diretor Substituto do Departamento de Políticas Temáticas dos Direitos da Criança e do Adolescente
 
Joseleno Vieira dos Santos
Coordenador do Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes



6 7Estudo de Viabilidade Socioeconomica para Insercao 
Qualificada de Adolescentes e Jovens no Mundo do Trabalho

O PRESENTE ESTUDO, REALIZADO PELO INSTITUTO ALIANÇA, COM RECURSOS DA SDH/PR, 
TEM POR OBJETIVO DESENVOLVER E CONSOLIDAR UM LEVANTAMENTO DE VIABILIDADE  
SOCIOECONôMICA PARA IDENTIFICAR E MAPEAR AS OPORTUNIDADES DE EMPREGABILIDADE 

DE ADOLESCENTES E JOVENS, COM VISTAS à INCORPORAÇãO DOS SEUS DIREITOS à EDUCAÇãO E 
INSERÇãO PROFISSIONAL NO CONTExTO DAS POLíTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇãO E TRABALHO NO 
MUNICíPIO DE FORTALEZA, NA REGIãO NORDESTE.

A Secretaria de Direitos Humanos (SDH/PR) é um órgão do Governo Federal Brasileiro, com status de minis-
tério, que atua, dentre outras áreas, na articulação de políticas públicas de promoção e proteção dos di-
reitos humanos e sexuais de crianças e adolescentes no Brasil. Dentre as principais atividades deste órgão 
na área da infância e da juventude estão (i) criação e/ou apoio de projetos, programas e ações envolvidas 
na proteção dessas crianças e adolescentes, (ii) articulação entre governos estaduais, municipais e federais, 
Legislativo e Judiciário, sociedade civil e organizações internacionais parcerias que visem a promoção e 
defesa dos direitos humanos e (iii) recebe e encaminha denúncias de violações de direitos da criança e do 
adolescente, dentro do Disque Direitos Humanos – módulo Criança e Adolescente (Disque 100). 

O Instituto Aliança (IA) é uma associação sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP, que desenvolve e aper-
feiçoa metodologias e produtos educacionais, dissemina um modelo de gestão social focado em resultados 
e contribui com políticas públicas dirigidas a adolescentes e jovens, priorizando sua intervenção nas áreas 
temáticas: Educação para os Direitos Humanos, Educação e Inserção Profissional, Educação para a Participa-
ção Social e Política e Educação para a Convivência e Cidadania.  A partir de 2005, o IA vem desenvolvendo 
ações referenciais junto às juventudes em risco, na qualificação e fortalecimento às redes de proteção volta-
das às crianças e adolescentes, atuando de forma mais efetiva na prevenção e erradicação do trabalho infantil 
no Estado da Bahia  e no enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de crianças e adolescentes para esse 
fim,  em estreita cooperação aos esforços do Governo brasileiro e Cooperação Internacional. 

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) é uma Instituição de Ensino Superior estruturada sob a forma de 
Fundação com personalidade Jurídica de Direito Público, criada pelo Decreto no 11.233, de 10 de março 
de 1975. Constituída por uma rede “multicampi”, atuando na capital e no interior, a UECE vem acumulando 
experiências e transformando o seu perfil curricular em razão da melhoria da formação profissional de 
seus alunos e, conseqüentemente, da elevação da qualidade de vida da sociedade cearense. A UECE conta 
com 63 cursos presenciais de graduação, na capital e nos 6 campi do interior, 87 cursos de especialização 
em funcionamento, 14 mestrados acadêmicos, 7 profissionais, além de 5 cursos de doutorado. A extensão 
universitária contempla uma média de 80.000 pessoas/ano, através de projetos, cursos, eventos e prestação 
de serviços, com uma área de abrangência de 52 municípios cearenses e mais 09 estados da federação.

O Estudo ora apresentado abrangeu, na pesquisa direta, um total de 140 pessoas, representando os mais diversos 
segmentos que compõem o cenário de empregabilidade jovem no município de Fortaleza (atores estratégi-
cos, gestores de instituições formadoras, empregadores, adolescentes e jovens empregados e desempregados), 
sendo complementado pela realização de grupos focais e subsidiado pela coleta de dados secundários.

A pesquisa de campo buscou captar as percepções dos diversos segmentos sobre políticas, programas, 
dificuldades, limites, avanços e possibilidades relativos à empregabilidade adolescente/jovem. O universo pes-

quisado permitiu configurar um perfil preliminar dos jovens, dos potenciais empregadores, das instituições 
formadoras e dos gestores responsáveis pela formulação de políticas e desenvolvimento de ações nesta área. 
Foram ainda entrevistados atores estratégicos nacionais e da cooperação internacional.

A falta de dados sistematizados específicos do Município, revelou-se um dos maiores desafios desse Estudo, 
assim como, na realização da pesquisa de campo, sobretudo na obtenção de dados primários junto aos 
potenciais empregadores e atores estratégicos, constituindo um indicador para uma análise qualitativa.

Os principais resultados obtidos, apontam para:

1. Em relação aos limites e desafios encontrados:
l falta de articulação entre os diversos programas e projetos voltados à empregabilidade, denotando 
fragilidade na política pública voltada para esse público;
l baixa escolarização dos adolescentes/jovens e pouca ênfase na qualidade da educação básica;
l Inexistência de estudos atualizados de viabilidade socioeconômica e de indicadores disponíveis para 
subsidiar e aprofundar novas pesquisas;
l falta de monitoramento e avaliação das políticas públicas nesta área;
l fragilidade nas estratégias de sustentabilidade dos programas exitosos voltados à empregabilidade 
dessa população;
l pouca articulação da rede de proteção e defesa dos direitos desses segmentos;
l limitado diálogo entre os programas formativos e o mundo do trabalho;
l público de alta vulnerabilidade com reduzidas possibilidades de formação e inserção profissional;
l difusão restrita do Programa Nacional de Aprendizagem e dos benefícios decorrentes da utilização 
da Lei de Aprendizagem, junto aos potenciais empregadores e ao público-destinatário.

2. Em relação às possibilidades para empregabilidade adolescente e juvenil:
l manifesto desejo dos adolescentes/jovens em ingressar, permanecer e ascender no mundo do tra-
balho, conciliando trabalho e educação, de preferência em empregos formais;
l existência de um dinamismo social, com um conjunto de organizações dedicadas à formação pro-
fissional,  com acúmulo de aprendizados na área;
l foco da formação profissional mais centrado na abordagem por competências e não na preparação 
para um ofício específico, voltado para o desenvolvimento de atitudes empreendedoras;
l forte tendência no processo de formação de trabalhar a partir dos projetos de vida e de carreira;
l abertura por parte dos potenciais empregadores para a contratação de adolescentes e jovens;
l interesse da Universidade pública estadual para a produção de conhecimento, atualização, realização de 
estudos e pesquisas e implementação de observatórios para monitoramento das políticas públicas nesta área;
l influência dos programas piloto no desenvolvimento, incorporação de metodologias e formulação 
de políticas públicas de educação e trabalho;
l exigência, pelo mundo do trabalho, de um conjunto de competências e habilidades técnicas a 
serem  adquiridas pelo adolescente/jovem na educação básica e ao longo da sua vida;
l identificação e mapeamento de nichos de mercado para empregabilidade e trabalhabilidade no município 
e RMF mais voltados para o setor terciário, com destaque para a categoria Serviços, seguida do Comércio.  
Com relação aos subsetores foram identificados hotelaria e alimentação, imóveis, atendimento bancário, 
entretenimento, turismo, artesanato e telemarketing. A Indústria e a Construção Civil também representam 
nichos a serem explorados1, sobressaindo, na indústria, o ramo da manufatura, com ênfase na têxtil.

Espera-se que o presente Estudo possa contribuir para a formulação de políticas e programas dirigidos ao ado-
lescente e jovem de Fortaleza, no sentido de orientar possíveis investimentos de governos, organizações e 
empresas comprometidas com esses segmentos, consideradas as distintas percepções captadas, na busca da 
construção de caminhos possíveis para uma inserção socioprodutiva em condições dignas e sustentáveis.

Sumario 
executivo

1 Setor Serviços, com a oferta de 83.406 vagas formais, em Fortaleza. Em seguida, aparecem os setores de Comércio (45.588), Indústria (24.634) 
e Construção Civil (24.142).Fonte:  Estudo  sobre  “O Mercado de Trabalho de Fortaleza – 2005 a 2010”, lançado pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico de Fortaleza (SDE).
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O PRESENTE ESTUDO TEM POR OBJETIVO PROPICIAR UM CONHECIMENTO MAIS AMPLO E 
APROFUNDADO SOBRE AS OPORTUNIDADES DE EMPREGABILIDADE DE ADOLESCENTES E 
JOVENS EM SITUAÇãO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE MODO A DESENVOLVER E CON-

SOLIDAR UMA ANÁLISE DOS CENÁRIOS ACERCA DA VIABILIDADE SOCIOECONôMICA DIRECIONA-
DA A ESSE PERFIL DE PÚBLICO. 

O Estudo pretende, no campo estratégico, contribuir para a incorporação dos direitos à educação e 
inserção profissional e produtiva de adolescentes e jovens no contexto das políticas públicas de Edu-
cação e Trabalho, no município de Fortaleza/CE.

A juventude, para efeito desse trabalho, é considerada no plural, juventudes, resguardando-se as diferen-
ciações regionais que se expressam na multiculturalidade brasileira, e refere-se à população de 15 a 24 anos.2

A definição de juventude mais ampla e, por isso, mais apropriada para pontuar esse trabalho, é a 
adotada  pela  Unesco, concebida na Conferência Internacional sobre a Juventude (1964):   

 
O termo juventude designa um estado transitório, uma fase da vida humana  de  começo bem definido 
pelo aparecimento da puberdade; o final da juventude varia segundo critérios e os pontos de vista que se 
adote parar determinar se as pessoas são ‘jovens’. Por juventude entende-se não só uma fase da vida, mas 
também os indivíduos que pertencem aos grupos de idade definidos como jovens. (Martínez,1987: 661)3

Para contemplar a complexidade das juventudes na contemporaneidade, segundo o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)4

Não basta romper o círculo vicioso entre inserções precárias, abandono da escola e desalento, que 
marcam a trajetória de parte significativa deste segmento no mundo do trabalho; é necessário tam-
bém promover condições que respeitem as especificidades do trabalho juvenil, compatíveis com as 
outras dimensões relevantes desta e para esta etapa de vida, com suas respectivas peculiaridades.

A escolha estratégica de trabalhar com esse público, notadamente na área de educação profissional, 
busca alinhar-se e responder às atuais demandas do mundo de trabalho, como também as de gestores 
públicos, que se ressentem de estudos e pesquisas com ênfase na análise de cenários socioeconômicos 
que subsidiem a elaboração de propostas metodológicas, e que promovam o ingresso e a permanência 

2 Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a juventude está compreendida, por faixa etária, entre os 15 e os 24 anos. Os dados 
do IBGE seguem essa mesma orientação. O Projeto de Lei 4529/04, que institui o Estatuto da Juventude, com princípios e diretrizes para o 
Poder Público criar e organizar políticas para essa idade, considera a faixa de 15 a 29 anos. Os dados do IBGE seguem essa mesma orientação
3 MARTíNEZ, Esteban     M.  Juventude.  In: SILVA,  Benedicto. Dicionário de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, FGV, 1987
4 Castro Jorge Abrahão de /Luseni (Organizadores) Juventude e Política Social no Brasil: texto para discussão | 1335 | abr. 2008 Ipea

de adolescentes e jovens em atividades produtivas dignas e viáveis.  

Ao analisar a Pnad-2008 (IBGE), o Ipea constatou o seguinte panorama em relação aos jovens brasileiros:
l Há no Brasil 49,7 milhões de jovens o que corresponde a 26,2% da população total.
l A taxa de participação dos jovens (15 a 17 anos) no mercado de trabalho: PEA/PIA apresentou a 
seguinte evolução: 1998= 45%, 2007= 39% e caindo em 2008 para 37%.
l A taxa de participação dos jovens (15 a 17 anos) no mercado de trabalho: PEA/PIA apresentou o 
seguinte em 2008: Homens: 43% Mulheres: 29% e a diferença: 14 p.p. 
l A taxa de participação dos jovens (18 a 24 anos) no mercado de trabalho: PEA/PIA apresentou o 
seguinte em 2008: Homens: 85%, Mulheres: 66% e a diferença: 19 p.p.
l A taxa de participação dos jovens (25 a 29 anos) no mercado de trabalho: PEA/PIA apresentou o 
seguinte em 2008: Homens: 95%, Mulheres: 74% e a diferença: 21 p.p.
l A proporção das jovens de 15 a 17 anos que só estudam cresceu de 66% em 1998 para 68,5% em 
2008. E o percentual das adolescentes que não estudam e nem trabalham apresenta uma involução 
de 12% em 1998 para 10% em 2008.
l Quanto aos jovens adolescentes do sexo masculino: a parcela que só estuda apresentou uma 
elevação de 54% em 1998 para 56% em 2008. E, os jovens que só trabalham apresentaram uma 
redução de 11% para 9% neste mesmo período.
l Desigualdade de gênero e renda: a condição de não trabalhar nem estudar é mais presente nos 
segmentos mais pobres e, dentre estes, entre as jovens adolescentes do sexo feminino. 
l Jovens na faixa entre 18 a 29 anos que só trabalham crescem em comparação aos que nem trabalham 
e nem estudam, notadamente a partir de 2004, com o início do período de crescimento econômico.
l Mulheres Jovens: Condição de Renda e Maternidade Segundo a Condição de Estudo-Trabalho 
em (2008). Mulheres de 18 a 24 anos, com renda familiar per capita de ½ salário mínimo quem tem 
filhos: as que nem trabalham e nem estudam, 61% delas tem filhos; as que trabalham e estudam 4% 
tem filhos; as que só trabalham, 28%; e, as que só estudam 7% tem filhos.

Mapear e prospectar essas oportunidades de inserção produtiva desse público, traçando um quadro de 
oferta e demanda em Fortaleza, a partir de um estudo de viabilidade socioeconômica direcionado à popu-
lação juvenil, constitui um passo importante para o desenvolvimento de ações sustentáveis no município.

Para este fim, foram utilizados distintos procedimentos metodológicos, focados em análises quali-
quantitativas, junto aos próprios jovens, potenciais empregadores, instituições formadoras e atores es-
tratégicos; com foco no levantamento das distintas percepções acerca das possibilidades e desafios da 
empregabilidade/ trabalhabilidade sustentável no município.

O Estudo está estruturado, metodologicamente, sob a forma de capítulos, interrelacionados de forma 
contextualizada, consistente e coerente com os objetivos a que se propôs. 

No primeiro capítulo, consta uma contextualização geral acerca da empregabilidade de adolescentes e 
jovens no Brasil, principais características e demandas, referenciado na pesquisa bibliográfica e na revisão de 
literatura sobre o tema trabalhado a partir das categorias: Trabalho, Educação, Adolescência e Juventudes. 

O segundo capítulo trata do desenho e percurso metodológicos da pesquisa, referenciais técnico-cientí-
ficos e instrumentais utilizados junto aos distintos atores pesquisados, bem como as dificuldades e apoios 
encontrados para a elaboração de um Estudo pertinente e atual de cenários do município trabalhado.

O terceiro capítulo volta-se para a análise do município de Fortaleza, apresentando os resultados 
obtidos com o estudo de dados secundários e primários, seguida de considerações e recomendações, 
fornecendo subsídios aos gestores públicos, privados e às organizações internacionais, para o desenvolvi-
mento de políticas públicas voltadas à educação e trabalho.

Espera-se que este Estudo traga contribuições concretas, que sirvam de indicativos para fundamentar a 
implementação de políticas e ações com recorte nesse público, que impactem na superação das desigual-
dades que ainda persistem e criem novas possibilidades nas vidas dos adolescentes e jovens e de suas famílias.

Intro
ducao
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A CATEGORIA TRABALHO VEM PASSANDO, NAS ÚLTIMAS DÉCADAS, POR UM PROCESSO AMPLO 
DE PROFUNDAS MUDANÇAS NO CENÁRIO INTERNACIONAL. INÚMEROS FATORES TÊM CON-
CORRIDO PARA ESSA MUDANÇA DE PARADIGMAS, DESTACANDO-SE, ENTRE ESTES, OS CON-

SIDERÁVEIS AVANÇOS TECNOLÓGICOS EM TODOS OS SETORES DA PRODUÇãO, ALTERANDO FORMAS 
DE ORGANIZAÇãO DO TRABALHO E PRESSIONANDO OS PAíSES PARA O DESENVOLVIMENTO DE INI-
CIATIVAS QUE PROMOVAM UMA MAIOR QUALIFICAÇãO, NOTADAMENTE DOS JOVENS, VISANDO O 
DESAFIO DE UMA INSERÇãO COMPETITIVA NA CHAMADA ERA PÓS–INDUSTRIAL.                                           

O mundo do trabalho, criado a partir do paradigma tecnológico, vem demandando um novo perfil de 
trabalhador, que detenha competências e habilidades que o torne capaz de interagir numa dimensão na 
qual o tempo se torna cada vez mais relativo e o novo se torna obsoleto, quase que simultaneamente ao 
tempo em que o produto sai da fábrica e chega ao mercado.

A economia transnacionalizada torna possível a existência de produtos mundiais onde componentes 
são produzidos em diversas partes do planeta, de acordo com as condições de competitividade locais, re-
querendo a conquista e oferta de padrões internacionais e um maior investimento na formação de pessoas. 

Paralelamente a toda essa gigantesca tarefa de acompanhar essas mudanças, de forma qualificada 
e competitiva, a comunidade internacional, também nestas últimas décadas, passou por significativas 
mudanças nos campos ético e político, que se traduzem em uma série de iniciativas especialmente rela-
cionadas aos direitos humanos.

A partir desse cenário favorável em torno de direitos dos cidadãos, é relevante apontar no Brasil o caráter 
inovador dos dispositivos sociais constantes na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA),aprovado em 1990, especialmente relacionados aos direitos de crianças, adolescentes e 
jovens. No entanto, no que se refere à educação profissional direcionada a adolescentes e jovens, persiste o 
desafio de conciliar as questões de natureza econômica para uma inserção competitiva com a dura realida-
de social da população brasileira predominantemente jovem e que se ressente de uma melhor preparação 
para responder criativamente às demandas cada vez mais exigentes desse novo mundo do trabalho.

Segundo dados do Censo IBGE 20105, a juventude brasileira tem constituído, na última década, um 
dos expressivos segmentos populacionais do país, representando 18,5 %, correspondendo a cerca de 34,2 
milhões de jovens, em relação à população total (190.732.694 habitantes).

Em relação ao desemprego jovem, pesquisa realizada em 2008 pelo Núcleo de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República, vinculado ao IPEA, revela ser este um dos mais graves problemas da atuali-
dade. A dramática situação da falta de postos de trabalho e as dificuldades de acesso à rede de proteção 
social transformam a adolescência e a juventude em uma etapa de incerteza e desalento. Cerca da meta-
de do total de desempregados no Brasil tem entre 15 e 24 anos, recorte esse que, efetivamente, pressiona 

5Sinopse do Censo Demográfico IBGE, 2010.

a economia para a criação de novos postos de trabalho e, por outro lado, está exposto às mais elevadas 
taxas de mortalidade por causas externas 

Estudo recente da Organização Internacional do Trabalho (OIT)6 destaca que “um dos principais traços 
estruturais do mercado laboral juvenil do Brasil (assim como em diversos outros países) é a prevalência 
de taxas de desemprego significativamente mais elevadas do que àquelas correspondentes à população 
adulta” (pag. 4), representando mais que o dobro em relação aos adultos.

Embora esses dados também apontem uma queda em relação aos dados da Pnad/2006, destacam, por 
outro lado, não haver declinado a proporção de jovens que não estudam e não trabalham. Este dado aponta 
para a importância e necessidade de que as políticas públicas consigam atender com efetividade a esse público.

O Relatório7 também indica a situação educacional dos jovens brasileiros como um misto de avan-
ços, problemas, desigualdades e desafios (...) com desigualdades expressivas no acesso à educação (...) e 
problemas com a qualidade do sistema educacional.

 Esses dados revelam-se objeto de uma atenção mais focalizada, quando pensados no contexto do 
sistema educacional vigente, que apresenta - além das dificuldades de acesso universal a um ensino 
médio de qualidade e falta de uma política articulada de educação profissional - fragilidades relativas à 
inserção concreta no mercado de trabalho, que ainda não consegue absorvê-los na perspectiva do tra-
balho decente, de acordo com definição preconizada pela OIT8. 

Sabe-se que os jovens de 15 a 24 anos de idade, constitui um recorte etário que requer especial aten-
ção por parte dos responsáveis diretos pelo planejamento e implementação de políticas públicas. Esses 
jovens formam o conjunto de pessoas que, efetivamente, pressiona a economia para a criação de novos 
postos de trabalho. Por outro lado, são esses mesmos jovens que estão expostos às mais elevadas taxas 
de mortalidade por causas externas. E, além disso, é a fecundidade das mulheres nesta faixa etária que, 
atualmente, mais tem contribuído para o nível geral prevalecente no Brasil. 

Frente a essas colocações, um questionamento se impõe: Qual o perfil desses adolescentes e jovens? 
A história social aponta que parte desse segmento populacional tem sido hostilizado em função de 
equívocos e preconceitos em torno de sua imagem, sendo que ao longo de todo esse percurso histórico 
foram denominados ora de “carentes”, ora de “marginais”, mais recentemente de “vulneráveis” e por último, 
considerados “de alto risco”. A maioria vive em áreas urbanas periféricas, apresentando condições de vida 
bastante desfavoráveis e com baixo nível de renda e de escolaridade, registrando ainda comportamentos 
considerados como antissociais.

O que os iguala em relação a outro adolescente ou jovem é a condição de também ser jovem, com 
todas as características intrínsecas às fases de desenvolvimento físico e psíquico e que criam as bases 
para a identidade adulta. 

Ser adolescente - A adolescência marca a transição da infância para a vida adulta. É um momento 
de busca por uma identidade pessoal. É abandonar as coisas de criança e começar a prestar atenção 

no que é o mundo, no significado de estar no mundo. (IBGE, 2010) 

Mas o que os diferencia e estigmatiza, sem dúvida, são as condições econômicas e sociais, especialmente 
pelos impactos gerados no decorrer do processo da formação educacional e intelectual.  Os chamados filhos 
das classes e/ou camadas populares acabam por ficar excluídos compulsoriamente de todas as oportunidades 
oferecidas, em função de não preencherem as exigências mínimas requeridas pelo “novo mundo do trabalho”.  

6OIT - Perfil do Trabalho Decente no Brasil, 2009, Introdução.
7Idem, Ibdem.p.27.
8O conceito de trabalho decente se apóia em quatro pilares estratégicos: os direitos e princípios fundamentais do trabalho, a promoção do em-
prego de qualidade, a extensão da proteção social e o diálogo social
9Censo 2010 – Vamos Contar! Censo 2010 nas escolas. RJ: IBGE, 2010.
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“O que fazer, então, com os filhos dos pobres? O mesmo que fazemos com os nossos filhos!” esta 
provocação do pedagogo brasileiro Antônio Carlos Gomes da Costa, passa pelo reconhecimento de 
que oferecer uma educação básica de boa qualidade constitui um dos maiores desafios do Estado 
brasileiro. A busca desse caminho deve conduzir todo o processo de difusão de um novo conceito de 
educação profissional no Brasil, especialmente quando se trata de definir o futuro de adolescentes e 
jovens que apresentam condições estruturais desfavoráveis para um acesso qualificado ao mercado 
de trabalho.

 
 A escolarização dos adolescentes e jovens - respeitando inclusive a compatibilidade idade/ série, de-

monstra o grau de preocupação que a sociedade e os governos apresentam em relação ao lado formal 
desse tema. Embora tenha havido avanço significativo no número de matrículas, atingindo a universa-
lidade do ensino fundamental, ainda há um grande caminho a ser percorrido para atingir a um investi-
mento diferenciado do ponto de vista qualitativo, na área educacional.

O aspecto da qualidade oferecida pela escola, de difícil mensuração, corrói a possibilidade de in-
gresso de parte significativa dos que buscam, pela primeira vez, o mundo do trabalho. Esse é um fator 
segregador entre grupos sociais, ficando claro que adolescentes e jovens com segundo grau completo 
que vieram de procedências diferenciadas (ensino público e privado) são vistos e incorporados de modo 
bastante distinto pelo mercado de trabalho.

Na verdade, os mais desfavorecidos precisam sobreviver e para isso, muitas vezes, precisam trabalhar 
precocemente, tendo como consequência imediata a necessidade de abandonar a escola. Essa con-
tingência fortalece o círculo vicioso, representando um enorme prejuízo na própria formação, não só 
como pessoa, mas também como cidadão e trabalhador. 

As escolas dos filhos da classe média e dos mais ricos complementam as informações e os acessos 
que já estão disponibilizados pela família e se preocupam em transmitir um maior volume de con-
hecimentos, com o objetivo de possibilitar o acesso desses na Universidade. Já a escola pública, que 
serve principalmente aos filhos dos pobres, não consegue oferecer as condições necessárias à inserção 
socioprodutiva qualificada e o ingresso na Universidade.

Com baixa ou até mesmo inexistente escolaridade, além de outras situações que se refletem na falta de 
informação e conhecimento, esse perfil de público só consegue acessar postos de trabalho precários, reper-
cutindo fortemente na trajetória profissional por favorecer ciclos de alta rotatividade e de baixa remuneração.

O mercado de trabalho atual requer profissionais que tenham escolaridade formal e um conjunto de 
competências que vão desde a familiaridade e destreza nos programas computacionais até a flexibilidade 
e inteligência emocional. 

Nesse cenário, a Educação Profissional se reveste da maior importância como elemento estratégico 
para combater o desemprego e propiciar a inserção dos adolescentes e jovens de forma mais qualificada e 
competitiva na sociedade contemporânea, plena de grandes transformações e marcadamente tecnológica.

As dimensões, segundo Ellery e Gadelha (2004), 

são amplas e complexas não se restringindo a uma compreensão linear que apenas treine o ci-
dadão para a empregabilidade, nem a uma visão reducionista, que objetive simplesmente preparar 
o jovem para executar tarefas instrumentais, como tradicionalmente foi considerado.  A ênfase 
transfere-se do conteúdo para as competências, a serem construídas pelo sujeito que aprende 

(.ELLERY;GADELHA, 2004, pag.20)

Nessa perspectiva, está posto o desafio: Como tornar adolescentes e jovens, em especial os mais desfa-
vorecidos, competitivos e solidários; protagonistas e abertos a novas ideias; disponíveis ao outro e ao saber?

Essa situação tem estimulado a necessidade de reforçar e propor ações e políticas públicas que ob-
jetivamente possam assegurar a esses segmentos vencer a barreira do acesso, respeitado o seu direito 
de fazer escolhas. 

A existência de uma barreira “natural” às oportunidades, no campo da educação e cultura, formação 
e trabalho, torna verdadeira a afirmação de que há grupos entre os adolescentes e jovens que não com-
petem entre si, embora comunguem de aspirações e necessidades semelhantes, onde somente alguns 
têm acesso às oportunidades.

É socialmente mais caro e injusto cuidar dos efeitos dessa situação, do que investir no acesso. Esse 
consenso, no entanto, ainda não se estabeleceu no âmbito do poder público e na sociedade e é mais 
comum criar “saídas” para os filhos dos pobres, diferentes daquelas opções que são dadas aos filhos dos 
setores médios e ricos. 

Essa condição de precarização vai se reproduzindo no ciclo de pobreza da família, levando as próximas 
gerações a terem, quase sempre, também, baixa escolaridade e, por consequência, inserção desqualifi-
cada no mundo do trabalho. Estudos da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), 
que abordam a chamada “cultura da pobreza”, tentam responder também a partir desta perspectiva: “por 
que os pobres continuam pobres”.

Uma das mais consistentes formas de quebrar esse ciclo vicioso é, sem dúvida, oferecer a esses segmentos, 
sobretudo aqueles que se encontram em situação de alta vulnerabilidade social, uma estratégia competitiva 
de inserção, através do conhecimento e da participação em experiências pedagógicas que os instrumentali-
zem a responder às crescentes exigências de um mundo globalizado e transformado pela tecnologia.

A questão fundamental que se coloca é saber de que forma o Estado e a sociedade devem responder 
ao desafio de inserir um grande número de adolescentes e jovens com baixa escolaridade e sem nenhu-
ma capacitação no mundo do trabalho.

A diversidade de organizações, governamentais e não governamentais, que desenvolvem ações de 
educação profissional no Brasil com esse público, aponta um cenário pouco favorável em relação às 
experiências realizadas neste campo.  No entanto, constata-se que, em sua maioria, essas organizações 
atuam de forma precária, seja por falta de uma proposta pedagógica consistente ou de uma gestão efici-
ente e eficaz. Por outro lado, identificam-se iniciativas que têm como objetivo propiciar formas diferen-
ciadas de educação profissional e de ingresso no mercado de trabalho. 

No âmbito federal, a partir de 2003, tem-se realizado um esforço concentrado de formatação de 
projetos e programas voltados à qualificação de jovens e sua empregabilidade: Programa Nacional de 
Estímulo ao Primeiro Emprego (Pnpe), Projovem Urbano, Trabalhador e Campo (Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens), Projovem Adolescente, além de outras iniciativas com ênfase na elevação da esco-
laridade e manutenção dos adolescentes e jovens no sistema escolar, como condicionalidades.

O Conselho Nacional de Juventude representa um avanço no reconhecimento da importância de um 
olhar e práticas diferenciados para esse segmento e na orientação e formulação das políticas voltadas 
às diversas juventudes do país, especialmente as mais desfavorecidas. Vários diagnósticos e estudos têm 
sido realizados nos últimos anos nas diversas subcomissões constituídas, de modo a orientar as principais 
prioridades a serem alcançadas. Destacam-se nesse contexto, as ações focadas na educação e no traba-
lho, consideradas no próprio olhar dos jovens, como aspectos importantes de suas vidas, especialmente 
pelo papel na construção da autonomia. 

Outros programas têm surgido nos âmbitos estaduais e municipais, além de uma gama de projetos de 
qualificação profissional gestados no âmbito das organizações sociais do país.
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Tais iniciativas governamentais ainda não se configuram efetivamente como uma política pública de 
educação e trabalho, como um conjunto articulado e institucionalizado de ações, mas antes como pro-
postas pontuais, na maioria das vezes fragmentadas, e que carecem de uma avaliação mais aprofundada 
de forma a perceber efetivamente os impactos. 

Algumas experiências no campo não governamental apresentam uma trajetória de sucesso e indicam 
caminhos que têm motivado gestores públicos para a reorientação de programas e serviços a serem 
executados para que efetivamente se tornem políticas públicas. 

A partir do contexto analisado, e de um ponto de vista macrossocial, vive-se um período de intensas e 
surpreendentes transformações em vários setores da sociedade, sendo clara a necessidade de um novo 
olhar para a dinâmica econômica e social dessa nova era informacional/tecnológica, na qual a divisão do 
trabalho se efetua, sobretudo, a partir de um padrão complexo de redes interligadas.

O desenvolvimento de políticas e programas que possibilitem aos adolescentes e jovens de um modo 
geral e aos menos favorecidos, de modo particular, formação e caminhos que contribuam, de maneira 
real, para seu fortalecimento como pessoas/cidadãos/trabalhadores, constitui um diferencial necessário, 
na construção dos novos paradigmas da sociedade pós-moderna.

As políticas e programas nessa área devem, portanto, oferecer aos adolescentes e jovens condições 
de inserção, permanência e ascensão profissional, para que eles possam redirecionar suas trajetórias de 
carreira e de vida, criando um novo ciclo para a geração presente. 



Metodologico
Percurso
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OESTUDO, DO PONTO DE VISTA METODOLÓGICO, COMPREENDEU UMA CONJUNÇãO DE TÉC-
NICAS E INSTRUMENTAIS, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, APLICADOS JUNTO A DISTIN-
TOS ATORES – ADOLESCENTES E JOVENS EMPREGADOS E DESEMPREGADOS, EMPRESÁRIOS E 

POTENCIAIS EMPREGADORES, ATORES ESTRATÉGICOS NACIONAIS E LOCAIS, ALÉM DE INSTITUIÇÕES 
FORMADORAS - COM O OBJETIVO DE CONFIGURAR UM QUADRO DA REALIDADE SÓCIO-ECONôMI-
CA QUE CONTExTUALIZA A INSERÇãO DESSES SEGMENTOS NO MUNDO DO TRABALHO CONTEM-
PORÂNEO NO MUNICíPIO DE FORTALEZA.

A pesquisa, qualiquantitativa, compreendeu uma etapa inicial, de planejamento e desenho da pro-
posta metodológica e de seleção e capacitação das equipes técnicas responsáveis pela coleta dos dados 
em cada município, culminando com a aplicação dos questionários de pretestagem. A capacitação in-
cluiu uma leitura acurada e interpretação dos instrumentais utilizados, bem como orientação acerca das 
definições de ordem operacional da investigação. 

Os questionários, em número de cinco10, foram construídos em atendimento às especificidades de 
cada público consultado, mas sempre guardando coerência entre si, de modo a permitir cruzamentos e 
análises comparativas posteriores.

O Plano de Trabalho foi elaborado, contendo um cronograma de execução, contemplando todas as 
etapas da pesquisa, atividades e técnicas correspondentes. 

Na etapa seguinte, foi feita uma articulação e pactuação inicial com os gestores e atores estratégicos, 
sensibilizando-os para a pertinência do tema e solicitando suas contribuições para o Estudo, a partir da 
demonstração da importância e das repercussões futuras na vida dos adolescentes e jovens e no cenário 
econômico da cidade de Fortaleza e Região Metropolitana. Foram realizados levantamentos de dados 
secundários (indicadores sociais e econômicos diretamente associados à empregabilidade de adolescen-
tes e jovens), o que referenciou o Desenho Amostral para a pesquisa de dados primários.

O segmento formado pelas Instituições Formadoras foi também contemplado neste Estudo, pelo 
papel e importância que assumem para a formação e inserção de jovens no mundo do trabalho, con-
figurando um contexto da oferta de educação profissional no município, de modo a contribuir na opera-
cionalização das políticas públicas de juventudes, educação e trabalho. 

Mapear essas Organizações, levantando as principais áreas de intervenção e o seu foco e bases de trabalho, 
é fundamental para indicar as tendências em termos das abordagens voltadas à qualificação profissional.

Unidade de análise e desenho amostral do estudo 

Neste Estudo, foi considerado como principal unidade de análise a “inserção do adolescente/jovem 
no mundo do trabalho”, o que exigiu abordagens e uso de instrumentais específicos e múltiplos; e, como 
unidade de contexto, o município de Fortaleza. 

10 Questionários aplicados junto aos Adolescentes e Jovens desempregados e empregados; Empresas/ potenciais empregadores; Instituições 
Formadoras e Atores Estratégicos.

120 questionários, assim distribuídos
42 adolescentes/ jovens, sendo 18 empregados e 24 desempregados

35 empresários

20 instituições formadoras

23 atores estratégicos

18 questionários de pré-teste
06 adolescentes/ jovens, sendo 03 empregados e 03 desempregados

05 empresários

03 instituições formadoras

04 atores estratégicos

No município de Fortaleza foi também elaborado o mapeamento das entidades a serem pesquisadas 
de acordo com as regiões administrativas (SERs) de modo a facilitar o trabalho dos pesquisadores.

A pesquisa de dados primários foi realizada mediante a aplicação de entrevistas semi-estruturadas, de 
caráter qualiquantitativo, com base em um questionário previamente construído, constando de perguntas 
abertas e fechadas, precedidas da coleta e análise de dados secundários, obedecendo à seguinte orientação:

l levantamento de dados primários junto a potenciais parceiros da iniciativa privada;
l realização de entrevistas e grupos focais com adolescentes e jovens empregados e desempregados;
l realização de entrevistas com representantes da sociedade civil quanto aos processos de formação 
profissional de adolescentes e jovens; 
l realização de entrevistas com atores estratégicos nacionais.

Procurou-se, de forma complementar, captar distintas percepções, a partir da observação e escuta de 
depoimentos e opiniões e da discussão de grupos focais, de modo a compreender e avaliar a conjuntura 
econômica e social em suas várias dimensões que, trabalhadas de forma triangular, permitiram traçar um 
quadro geral da temática da empregabilidade/trabalhabilidade enfocada – possibilidades, dificuldades, 
vocações e especificidades locais. 

Os dados secundários consistiram naquelas informações já existentes que foram utilizadas - tabula-
das e analisadas - com o objetivo de subsidiar os resultados obtidos de forma direta. Tais dados foram 
coletados em diversas fontes e/ou publicações, como relatórios internos do Instituto Aliança e do BID, 
dados censitários do IBGE/Censo e PNAD, com cruzamento dos principais indicadores sociais: Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD); índice de Desenvolvimento Municipal (IDH-M); índice de 
Homicídio na Adolescência (IHA); indicadores econômicos, incluindo estatísticas do IBGE/Composição 
do PIB/Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CagedMTE), pesquisas da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), publicações científicas e ainda consultas a sites institucionais, bem como artigos científi-
cos, dissertações e teses sobre o tema. 

Após as entrevistas, foi feita a tabulação dos dados quantitativos e uma classificação e categorização 
das informações qualitativas. A partir de então, foi realizada uma análise da consistência das respostas 
obtidas, destacando os aspectos importantes para subsidiar um Relatório contendo o diagnóstico do 
município no que se refere à viabilidade socioeconômica para uma inserção qualificada no mundo do 

O Desenho Amostral da pesquisa considerou os dados demográficos gerais e os relativos a essa popu-
lação, número de empresas, taxas de emprego e desemprego gerais, referenciando o montante de ques-
tionários aplicados/entrevistas realizadas em cada segmento do município, a saber:
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trabalho. Foram estabelecidas comparações e inferências e procedendo a um estudo analítico, compati-
bilizando os resultados obtidos nas distintas fontes, diretas e indiretas, de forma complementar.

A sistematização geral e consolidação do conteúdo foram consubstanciadas sob a forma de um 
Relatório Final, contendo um quadro descritivo e analítico da situação de empregabilidade do adolescen-
te/jovem em Fortaleza, a partir das vocações locais, possibilidades, demandas e das distintas percepções 
dos atores que compõem este cenário – empresários; atores estratégicos; instituições formadoras e o 
próprio adolescente/jovem, protagonista maior e razão de ser do presente Estudo.

Os resultados, foram apresentados à SDH/PR e aos potenciais parceiros, com vistas a subsidiar a 
construção e o desenvolvimento de uma tecnologia social voltada para adolescentes e jovens com 
dificuldades de acesso ao mundo do trabalho, tomando por base esse Estudo, de modo a viabilizar um 
diálogo entre as potencialidades desse público e as vocações existentes no mundo do trabalho em 
Fortaleza e na RMF.



Analise 
dos Dados 

Primarios  e 
Secundarios
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EM UM AMBIENTE DE CONSTANTES TRANSFORMAÇÕES ECONôMICAS E POLíTICAS E DE CÉLERE 
AVANÇO TECNOLÓGICO, AS INSTITUIÇÕES E GOVERNOS DEVEM SER ÁGEIS PARA ENFRENTAR 
OS DESAFIOS E APROVEITAR AS OPORTUNIDADES QUE SURGEM. 

Implantar iniciativas voltadas para adolescentes e jovens brasileiros, na perspectiva da formação e 
inserção socioprodutiva, supõe um cuidadoso estudo de cenários – existente (atual) e o desejado (pros-
pectivo), capaz de fornecer indicações objetivas sobre as ofertas de capacitação e de como investir nes-
ses segmentos de modo a gerar impacto nestes e no entorno familiar e comunitário.

O estudo com base nos dados secundários e primários, a seguir apresentados, parte da descrição do 
cenário socioeconômico e cultural do município de Fortaleza e da RMF, destacando as especificidades 
locais. Os dados coletados diretamente das seguintes fontes: empresários, diretores / técnicos de institu-
ições formadoras e atores estratégicos/ gestores foram incorporados à análise, para um melhor entendi-
mento do fenômeno estudado.

Levou-se em consideração ao delinear os cenários, as principais forças motrizes e fatores-chave iden-
tificados, os nichos de mercado e as demandas por capacitação que permitam configurar um quadro das 
possibilidades de inserção produtiva que orientem os empreendimentos voltados para esses segmentos. 

3.1. Atores Estratégicos Nacionais

Com o objetivo de proceder a um levantamento sobre políticas, programas e projetos na área da 
empregabilidade de jovens, a metodologia do Estudo incluiu a realização de entrevistas com atores es-
tratégicos que atuam nas áreas de formação e/ou inserção de jovens no mundo do trabalho. Esses atores 
ocupam espaços no campo da formulação e/ou implementação de políticas públicas, no apoio técnico 
ou financeiro a projetos direcionados a esse público ou ainda desenvolvendo ações de mobilização so-
cial, conforme quadro a seguir:

3.1.1. Instituições Entrevistadas

Foram ouvidos 30 gestores e integrantes de equipes técnicas das áreas da Educação, Trabalho e Em-
prego, Desenvolvimento Social, Juventude, Turismo, Esporte e Direitos Humanos, destacando-se, sete 
no âmbito nacional, vinculados ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), ao Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome (MDS), ao Ministério do Turismo (MTur) e à Secretaria dos Direitos 
Humanos da Presidência da República (SDH/PR). 

No campo da cooperação internacional, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e, como ins-
tância de mobilização social, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Fnpeti), 
também foram entrevistados. Merece ressaltar a contribuição da Fundação Avina, organização que atua 

na América Latina, com reconhecida atividade no terceiro setor no Brasil, nos campos da educação 
básica e profissional.

Embora formalmente solicitados, até o limite do prazo para consolidação das informações (10/05/2010), 
não foram encaminhadas as contribuições do Ministério da Educação (MEC) e da Secretaria Nacional da 
Juventude (SNJ), atores considerados estratégicos nas áreas de formulação das políticas da educação 
e da juventude. O Estudo buscou ouvir, ainda, instituições vinculadas ao Sistema S, em especial o Sest/
Senat e o Sesi/Nacional que também não deram retorno das informações, no prazo solicitado.

3.1.2. Perfil das Instituições 

Dentre as instituições entrevistadas com atuação em Fortaleza 04 integram a estrutura administrativa 
do Poder Executivo Federal; 01 vincula-se à cooperação internacional, com atuação no Brasil, 01 se insere 
no campo da articulação/mobilização social e 01 atua no terceiro setor no Brasil. 

3.1.3. Principal área de atuação 

 Atores Estratégicos Nacionais

Instituição Áreas de Atuação

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) Promover o desenvolvimento e a consolidação de 
ações que formam o Sistema Público de Emprego, 
Trabalho e Renda

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS)

Assistência social - Segurança alimentar - Transferência 
de renda - Inclusão produtiva

Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da 
República/ Programa Nacional de Enfrentamento da 
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes
(Pnevsca)

Direitos Humanos/ Apoio na experimentação, 
sistematização e disseminação de práticas inovadoras 
de atendimento humanizado a vítimas de violência 
sexual, com a incorporação de temas como a 
igualdade de raça, etnia, gênero, orientação sexual, 
pessoas com deficiência, tráfico para fins sexuais.

Ministério do Turismo (MTur) Desenvolvimento do Turismo como uma atividade 
econômica sustentável, com papel relevante na 
geração de empregos e divisas, proporcionando a 
inclusão social.

Organização Internacional do Trabalho (OIT) Cooperação Técnica no Combate ao Trabalho Infantil

Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 
(Fnpeti)

Articulação, mobilização e sensibilização de atores 
institucionais governamentais e da sociedade civil 
para a prevenção e erradicação do trabalho infantil e 
proteção ao adolescente trabalhador

Fundação Avina Equidade, Governabilidade Democrática e do Estado 
de Direito, Desenvolvimento Econômico Sustentável e 
Conservação e Gestão de Recursos Naturais

Em função de sua reconhecida e competente atuação nesta área, a pesquisa ouviu, ainda, a Procura-
dora da Procuradoria Geral do Trabalho/Ministério Público do Trabalho, Dra. Eliane Araque, especialista e 
membro do Instituto Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Inpeti). 
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3.1.4. Políticas, Programas e Projetos Voltados para a Formação/ 
Inserção de Jovens no Mundo do Trabalho

Todas as instituições entrevistadas declaram que desenvolvem políticas, programas e/ou projetos nesta área, 
voltados a esse público. Destaca-se, no que concerne ao Fnpeti, que suas ações são voltadas à articulação, mobi-
lização e sensibilização de atores institucionais governamentais e da sociedade civil para prevenção e erradicação 
do trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador. A Fundação Avina desenvolve um programa dedicado 
à área de juventude, tendo a inserção de jovens no mundo do trabalho como uma linha prioritária no Brasil. 

No caso da OIT, relevante destacar a sua contribuição para o compromisso firmado na Declaração do 
Milênio de “elaborar e aplicar estratégias que proporcionem aos jovens de todo o mundo a possibilidade 
real de encontrar um emprego digno e produtivo, assim como a melhoria das condições de empregabi-
lidade dos jovens”. Ressaltar, ainda, “o papel de Cooperação técnica às autoridades sobre a regulação de 
condições de trabalho para aprendizes e a proteção de trabalhadores adolescentes”. 

Do ponto de vista das ações desenvolvidas pelo Governo Federal, impõe destacar a criação do Pro-
grama Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária – Projovem.

Em 2005, por meio da Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, com a nova redação dada pela Lei nº 11.692, de 10 
de junho de 2008 o Governo federal lançou a Política Nacional de Juventude, criou a Secretaria Nacional de Ju-
ventude e o Conselho Nacional da Juventude. Nesse mesmo contexto, foi instituído o Projovem, já mencionado. 

Essas iniciativas são referenciais para a formulação e implementação de uma política nacional inte-
grada, com programas e ações voltados para o desenvolvimento do jovem brasileiro. Para a Secretaria 
Nacional da Juventude, o Projovem pretende criar as condições necessárias para romper o ciclo de re-
produção das desigualdades e restaurar a esperança da sociedade em relação ao futuro do Brasil. 

O Projovem é destinado aos jovens de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos, com objetivo de promover 
sua reintegração ao processo educacional, sua qualificação profissional e seu desenvolvimento humano. 

Para assegurar uma articulação eficaz dessa ação nas suas diferentes modalidades, o Projovem foi estruturado 
a partir da definição de atuação conjunta de diferentes Ministérios. Nesta perspectiva, foi constituído em 2007 um 
Grupo de Trabalho Interministerial (GT Juventude). Esse GT indicou caminhos para dar efetividade ao propósito 
da Presidência da República no sentido de “promover um programa amplo e diversificado de inclusão social dos 
jovens brasileiros”, com o lançamento do Projovem Integrado, que se articula a partir de duas noções básicas: 

a) Oportunidades para todos;
b) Direitos universalmente assegurados.

O Projovem Integrado compreende quatro modalidades, assim distribuídas em termos de objetivos e 
responsabilidades em diferentes Ministérios/Secretarias:

Ministério do Trabalho e Emprego

lProjovem Trabalhador - unifica os programas Consórcio Social da Juventude, Juventude Cidadã e Escola de 
Fábrica, visando à preparação dos jovens para o mercado de trabalho e ocupações alternativas geradoras de renda.

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

l Projovem Adolescente - objetiva complementar a proteção social básica à família, oferecendo mecanismos 
para garantir a convivência familiar e comunitária e criar condições para a inserção, reinserção e permanência 
do jovem no sistema educacional. Consiste na reestruturação do programa Agente Jovem.

Secretaria Nacional de Juventude

l Projovem Urbano - tem como finalidade elevar o grau de escolaridade visando ao desenvolvimento humano 
e ao exercício da cidadania, por meio da conclusão do ensino fundamental, de qualificação profissional e do 
desenvolvimento de experiências de participação cidadã.

Ministério da Educação

l Projovem Campo - busca fortalecer e ampliar o acesso e a permanência dos jovens agricultores familiares 
no sistema educacional, promovendo elevação da escolaridade - com a conclusão do ensino fundamental - 
qualificação e formação profissional, como via para o desenvolvimento humano e o exercício da cidadania. 
l Valendo-se do regime de alternância dos ciclos agrícolas, reorganiza o programa Saberes da Terra. 

No Ministério do Trabalho e Emprego, instância federal responsável pela consolidação das ações que 
formam o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, outro Programa também merece ser destaca-
do, o Aprendizagem Profissional, regido pela Lei nº 10.097/2000.

Para Ana Alencastro, Assessora da Secretaria Executiva do MTE, ao discorrer sobre os programas exe-
cutados pela referida Pasta, ressalta que 

“a Aprendizagem Profissional apresenta um enorme potencial como uma política pública de in-
serção social e profissional de adolescentes, jovens até 24 anos e pessoas com deficiência, desde 
que alguns obstáculos do ponto de vista legal sejam finalmente regularizados”. Outro aspecto im-
portante destacado pela referida Assessora “é que se trata de uma ação não-orçamentária, salvo no 
âmbito da ação de fiscalização do MTE”.  

Embora não diretamente direcionado à população jovem, outra ação a ser destacada no MTE diz 
respeito ao Plano Territorial de Qualificação instituído pelo Plano Nacional de Qualificação (PNQ) para a 
execução de ações de qualificação social e profissional, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor (FAT), repassados pelo MTE, com base em convênios plurianuais. Este programa tem como objetivo  
contribuir para promover a integração das políticas e para a articulação das ações de qualificação social 
e profissional do Brasil e, em conjunto com outras políticas e ações vinculadas ao emprego, trabalho, 
renda e educação, deve promover gradativamente a universalização do direito dos trabalhadores à quali-
ficação, com vistas a contribuir para a formação integral dos trabalhadores; aumento da probabilidade de 
obtenção de emprego e trabalho decente e da participação em processos de geração de oportunidades 
de trabalho e de renda, reduzindo os níveis de desemprego e subemprego; elevação da escolaridade 
dos trabalhadores; inclusão social, redução da pobreza, combate à discriminação e diminuição da vul-
nerabilidade das populações; aumento da probabilidade de permanência no mercado de trabalho, re-
duzindo os riscos de demissão e as taxas de rotatividade ou aumento da probabilidade de sobrevivência 
do empreendimento individual e coletivo; elevação da produtividade, melhoria dos serviços prestados, 
aumento da competitividade e das possibilidades de elevação do salário ou da renda. 

No tocante ao trabalho realizado pelo MDS, ressalta-se o Projovem Adolescente – Serviço Socioeduca-
tivo11, já mencionado. O Projovem Adolescente é um serviço socioeducativo que atende exclusivamente 
jovens na faixa etária de 15 a 17 anos. Esse Programa articula três eixos estruturantes em seu traçado met-
odológico: a Convivência Social; a Participação Cidadã e o Mundo do Trabalho. A carga horária total do 
Programa é de 1.200 horas, distribuídas em dois ciclos anuais, com 12,5 horas de atividades formativas di-
retamente relacionadas aos jovens, conforme informação do Coordenador Geral, Alexandre Valle dos Reis.

Esse Programa integra as ações de Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas), 
criando mecanismos para garantia da convivência familiar e comunitária, além de propiciar condições 
para inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional. O MDS realiza, ainda, em 
parceria com outros órgãos, ações que visam à formação profissional e a inserção produtiva, como os 
Planos Setoriais de Qualificação Profissional (Planseg), que incluem jovens, mas não se restringem so-
mente a esse público, de acordo com informação já registrada neste Relatório.

O Ministério do Turismo financia também Projetos de Inclusão Social de Jovens que vivem em situa-
ção de vulnerabilidade social, nos segmentos do Turismo, com foco na empregabilidade, por meio de 

11 Mais informações, acessar site MDS – http://www.mds.gov.br/programas/rede-suas/protecao-social-basica/projovem -adolescente
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convênios firmados com governos e parceiros da cadeia produtiva do Turismo. O MTur oferece, ainda, 
apoio para a realização de pesquisas e estudos nessa área.

A Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República apóia técnica e financeiramente pro-
jetos vinculados a organizações públicas e/ou da sociedade civil com o objetivo de, por meio dessas 
experiências, subsidiar a formulação de políticas públicas nesta área. 

No campo da cooperação internacional, destaca-se a contribuição da OIT que implementa, no Brasil, 
o Projeto de Promoção do Emprego de Jovens na América Latina (Prejal) e vem apoiando os esforços 
nacionais em prol de um Estado livre de Trabalho Infantil, especialmente no Estado da Bahia, enfatizando 
ações de desenvolvimento e de monitoramento de políticas públicas no tema.

No contexto das ações desenvolvidas no âmbito nacional deve ser ressaltado o papel do Fnpeti ao 
promover advocacy para se assegurar e/ou elevar a escolarização dessa população, pelo cumprimento 
da Lei da Aprendizagem ou ainda para criação de oportunidades de emprego decente para os jovens. 

Para Isa Oliveira, Secretária Executiva do Fnpeti

os adolescentes candidatos à aprendizagem e os jovens ao mercado de trabalho na idade mínima 
garantida por Lei são de famílias pobres, em situação de vulnerabilidade social e /ou excluídas. As 
políticas públicas para essa população devem priorizar e garantir o direito à educação e a uma esco-
larização mínima - ter concluído ou estar concluindo o ensino fundamental para a aprendizagem. 

Para ela, os programas de aprendizagem do Sistema S e do Banco do Brasil, por exemplo, só aceitam 
adolescentes com essa escolaridade mínima. Se o adolescente não tem essa escolaridade fica excluído dos 
melhores programas. Estes parâmetros de escolarização devem balizar os programas de atendimento aos 
adolescentes e jovens para que de fato seja assegurado o direito à profissionalização. E que não se faça “pro-
gramas pobres” para adolescentes e jovens de famílias em situação de vulnerabilidade social, complementa.

Para a Procuradora do MPT, Eliane Araque 

tem-se hoje um número muito grande de adolescentes, de jovens, em situação de risco, porque 
sem condição alguma de inserção com dignidade e em igualdade de oportunidades no mundo do 
trabalho. Políticas, programas e projetos devem ser oferecidos a esses jovens, com condições reais 
de resgate da sua cidadania, e o oferecimento de oportunidades de crescimento e inserção social. A 
esse jovem deve ser oferecido o melhor para a superação de suas necessidades, dificuldades, com 
a obtenção do aprendizado e do conhecimento necessários para competirem em condições de 

igualdade no mercado de trabalho.

3.1.5. Articulação entre as Políticas e Programas Nacionais nesta Área

Indagados se existe articulação entre as políticas desenvolvidas por suas respectivas instituições, so-
bretudo em relação ao processo de aprendizagem e as demais políticas de qualificação financiadas pelo 
poder público, os entrevistados, de forma unânime reconhecem que há esforços neste sentido, mas 
pouco tem sido produzido em termos de uma maior efetividade que contemple os diferentes perfis da 
juventude brasileira. 

Observa-se, nesta mesma direção, que as ações empreendidas ainda carecem de uma visão mais es-
tratégica por parte dos gestores públicos, para o desenvolvimento de projetos de forma mais articulada e 
integrada. Pela análise dos depoimentos prestados, notadamente das instituições vinculadas ao Governo 
Brasileiro percebe-se, com clareza, a falta de integração não só entre as ações desenvolvidas nessa área 
nos próprios Ministérios (como, por exemplo, entre as políticas de proteção social básica e a especial, no 
caso da Assistência Social) como também nas ações intersetoriais. 

No que se refere aos programas nacionais voltados para a inclusão social de jovens, conforme já 
mencionado, dentre as principais estratégias utilizadas destacam-se a articulação e a descentralização 
das ações, com a definição de responsabilidades distintas nos diferentes Ministérios para execução do 
Projovem Integrado. 

Para cada uma das modalidades (Projovem Trabalhador/Projovem Urbano/ Projovem Adolescente e 
Projovem Campo) está previsto o funcionamento de um Comitê Gestor que se articula com o Conselho 
Gestor formado por representantes das instâncias acima mencionadas. 

Alexandre Reis, do MDS, coloca que a questão da articulação é uma pauta que não se coloca na agenda 
pública, enfatizando a necessidade de uma maior integração das ações nesta área. Ressalta, no entanto, 
que em relação aos jovens egressos do Projovem Adolescente existe uma prioridade de acesso às vagas do 
Projovem Trabalhador, no campo mais operacional, sendo que este é voltado exclusivamente para a for-
mação profissional, incluindo submodalidades com metas de inserção de jovens no mercado de trabalho.

Por outro lado, observa-se que outros Ministérios também vêm apoiando e/ou financiando projetos 
nessa área, a partir de demandas específicas vinculadas às suas respectivas atuações. O Ministério do Tu-
rismo e a Secretaria dos Direitos Humanos apóiam ações muitas vezes para um mesmo perfil de público 
(jovens em situação de vulnerabilidade social – vítimas de violência sexual), mas nem sempre observan-
do um alinhamento conceitual e metodológico ou uma atuação coordenada no mesmo território. 

Para Leila Paiva, Coordenadora do Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crian-
ças e Adolescentes (Pnevsca), o tema “violência sexual” é novo, mas ainda assim considera de extrema im-
portância o mapeamento dos parceiros nesta área para uma maior articulação das ações. Na opinião da 
entrevistada, a SDH/PR tem um papel importante de articulação e de integração das ações nestes temas.   

      
3.1.6. O Tema no Orçamento Público

Um dos aspectos pesquisados refere-se à coleta de informações sobre a destinação orçamentária para 
execução de programas e projetos na área da educação profissional para jovens por parte das organiza-
ções já citadas. A seguir, um quadro-resumo das respostas institucionais:

Instituição Destinação Orçamentária

MTE
Em relação ao Projovem Trabalhador o MTE destinou, em 
2009, recursos da ordem de 22 milhões de reais para  a 
qualificação de jovens com idade entre 18 e 29 anos.

MDS Para o Projovem Adolescente, em 2010, está previsto o 
valor de R$ 356 milhões.

SDH/PR
No orçamento do Pnevsca existe uma rubrica específica 
para apoio a projetos inovadores que inclui a questão 
da inserção sócioprodutiva de adolescentes. 

Mtur
Os recursos para essa área são destinados à implementação 
do “Programa Turismo Sustentável e Infância” (TSI)

Indagados sobre a forma de alocação destes recursos, as instituições informam que:

l A transferência de recursos pelo MTE para os convenentes correm à conta do Orçamento Geral 
da União em uma só rubrica; os recursos são repassados para o custeio de 350 horas de qualificação 
social e profissional; a inserção é contrapartida da instituição conveniada, que deve comprovar 30% de 
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beneficiários egressos inseridos no mundo do trabalho passados sessenta dias do final do programa.  
Ana Alencastro, do MTE informa que podem ser previstos no convênio despesas de Apoio e Gestão ao 
programa, como para participação em encontros técnicos promovidos pelo MTE ou aquisição de bens 
móveis previstos no projeto básico. Ela complementa que “não existe qualquer previsão orçamentária 
para ações referentes à efetividade da qualificação social e profissional”.

l Alexandre Reis, do MDS enfatiza que 100% dos recursos destinados para o Projovem Adolescente 
são aplicados em ações de formação. Os recursos custeiam o funcionamento de coletivos juvenis, 
sob responsabilidade de um orientador social e atuação de facilitadores de oficinas, dentre as quais 
oficinas de Formação Técnica Geral para o Mundo do Trabalho (FTG). Como se observa, os recursos 
destinam-se às atividades formativas do jovem, no sentido de desenvolvimento integral, o que inclui 
a preparação para o mundo do trabalho, em nível inicial. Não há destinação de recursos para inserção, 
nem para o acompanhamento de egressos.

l No caso do Ministério do Turismo e da Secretaria dos Direitos Humanos o repasse dos recursos é 
realizado mediante prévia formalização de convênios com gestores públicos estaduais ou municipais 
e ainda com organizações da sociedade civil.

3.1.7. Percepção dos Entrevistados sobre a Lei da Aprendizagem 

A pesquisa buscou ainda trazer a percepção dos entrevistados sobre a Lei da Aprendizagem, sua efeti-
va implementação e vantagens.  A análise permitiu compreender que ainda não há uma diretriz nacional 
para que os benefícios dessa legislação sejam incorporados pelas instituições integrantes da Administra-
ção Pública Direta. A sistematização da opinião de cada um destes atores está refletida a seguir:

Ana Alencastro, do MTE informa que 

ainda não contratamos adolescentes no âmbito deste Ministério, em razão da ausência de regula-

mentação específica quando se trata da administração direta. 

Para ela, uma das principais vantagens dessa legislação é possibilitar a promoção da inserção qualifi-
cada – com formação e proteção social e garantia de direitos trabalhistas - no momento de iniciar a vida 
profissional, significa maiores chances de se desenvolver uma trajetória digna e com melhores resultados. 

A Procuradora do MPT Eliane Araque enfatiza que:

a Lei de Aprendizagem oferece os parâmetros adequados a preparação e obtenção do aprendizado 
necessário ao adolescente/jovem. É necessário, no entanto, que se trabalhe com instituições que 
conheçam o mercado de trabalho da localidade, sua complexidade, suas necessidades, suas exigên-
cias, numa perspectiva de futuro, para que o aprendizado oferecido seja eficaz, proporcionando ao 

jovem o conhecimento teórico e prático exigido. 

Para ela, é preciso também que se trabalhe com as empresas/empresários locais e da região para que 
conheçam a excelência do trabalho desenvolvido, sensibilizando-os para a importância do aprendizado 
oferecido e da empregabilidade obtida. Importante também que os programas de aprendizagem incor-
porem exigências específicas do mercado de trabalho local, dando a segurança ao mercado quanto ao 
preparo dos jovens inseridos nestes programas. 

Eliane Araque complementa sua fala para frisar que essa Lei privilegia a obtenção da escolaridade, 
o que importa em dizer que não adianta a formação profissional sem a aquisição da educação escolar 
básica, o que inclui o ensino médio. Para tanto, o programa deve contemplar esse aspecto, mas, antes de 
tudo, a instituição deve trabalhar em conjunto com a escola para que a escolaridade seja alcançada. Daí 
a importância primordial da limitação da carga horária do programa de aprendizagem. 

Para ela, não se pode pensar em programas/projetos para jovens carentes com o intuito apenas de 
inseri-lo no mercado. Ele não precisa de um emprego. Precisa muito mais do que isso, complementa 

A inserção em um programa/projeto que se preocupe apenas com um preparo básico e a obtenção 
ainda que temporária de um emprego/trabalho levará o jovem a desempregar-se, a não se manter 
no mercado de trabalho, a subempregar-se, o que não permitirá a sua ascensão, mas uma inserção 

temporária, maquiada por uma formação precária, sem consistência.  

Para a Fundação Avina a Lei do Aprendiz é muito relevante para a formação de jovens trabalhadores, 
permitindo assim ao jovem conquistar o primeiro emprego superando as armadilhas da exigência de 
experiência para isso, o que os leva ao mercado informal e, portanto, precarizado.

A OIT, embora não realize contratação direta de aprendizes, considera que a Lei da Aprendizagem 
possibilita o acesso qualificado de adolescentes e jovens no mundo do trabalho.

3.1.8. Perfil do Jovem Trabalhador no Mundo do Trabalho

Os entrevistados também foram solicitados a emitir suas opiniões sobre o perfil do trabalhador ado-
lescente ou jovem considerado ideal no mundo do trabalho contemporâneo. As percepções convergem 
para a necessidade de um investimento maior por parte do poder público na área da educação, como 
condição essencial para o desenvolvimento de competências técnicas que possibilitem o acesso e a per-
manência, com sucesso, do jovem no mundo do trabalho. Estas percepções estão, a seguir, elencadas:

Instituição Perfil Ideal

MTE A formação mais ampla, voltada para o desenvolvimento de competências técnicas que 
perpassam diferentes ocupações. Além disto, é preciso garantir que as diferentes abordagens 
pedagógicas incluam o desenvolvimento de habilidades pessoais mais genéricas, imprescindíveis 
ao trabalhador de hoje, como a proatividade e o espírito de trabalho em equipe.

MDS É o jovem com bom nível de escolarização (nível médio), boa capacidade de comunicação, 
domínio básico das ferramentas digitais, especialmente o uso de computador, boa capacidade 
relacional, adaptabilidade de diferentes contextos e ambientes, capacidade de trabalhar em 
grupos e de leitura e escrita

SDH/PR Conhecimento de informática, português e inglês

MTur Ter entre 16 a 24 anos, estar cursando o último ano ou ter concluído o ensino fundamental, 
ter disponibilidade para as capacitações

Fnpeti Para inserção no mercado de trabalho protegido e para que tenha uma ocupação decente, é 
importante estar cursando ou ter concluído o ensino médio

OIT Educação de nível médio completo e formação profissional adequada

Na opinião da Procuradora Eliane Araque (MPT), 

em se tratando do mundo do trabalho, o adolescente ou jovem deve ser visto a partir de suas 
necessidades para que receba o preparo ideal para a sua inserção no mercado de trabalho em 
condições de aprendizado crescente que proporcione a sua permanência nele. Assim, deve-se 
pensar no perfil ideal da preparação desse adolescente para que a sua inserção se dê com qualidade 
e que abra oportunidades reais de crescimento nesse ambiente. 

O adolescente deve sempre ser visto a partir dos direitos que a Constituição Federal lhe assegura, entre 
eles, o direito à educação e à formação profissional. Se há carências quanto à sua inserção escolar, isso 
quer dizer que o programa/projeto voltado a sua inserção no mercado de trabalho deve conter itens que 
contemple esse aspecto, com a complementação do ensino regular até, no mínimo, o ensino médio. 

Para ela, isso é muito importante, em especial, 
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quando se estiver diante de adolescente com defasagem escolar, afastado da escola, sem condições 
de superar suas dificuldades sem estar vinculado a um programa/projeto, e, principalmente, em se 
tratando de adolescente em privação de liberdade, portanto, pessoas vulneráveis, em situação de 
risco.  A formação profissional necessária, portanto, somente atingirá o seu objetivo, de conceder 
ao adolescente, ao jovem, não somente um emprego, mas as condições de empregabilidade se 
estiverem associadas à obtenção por ele da escolaridade básica e de condições de continuidade 

com o acesso ao terceiro grau, por exemplo.

A escolaridade é essencial, sendo a formação profissional um complemento necessário, na medida em 
que se volta mais diretamente ao mercado de trabalho. De outro lado, temos que considerar a idade limite 
para o trabalho que, no nosso sistema legal, é de 16 anos, admitida a aprendizagem a partir dos 14 anos. 

Assim, antes dessa idade deve-se trabalhar com a inserção escolar, o resgate da escola, a superação da 
defasagem escolar e dos problemas que estejam dificultando o aprendizado escolar. Para tanto, a escola 
deve cumprir o seu papel, estando para tanto capacitada. Nessa perspectiva, a escola em tempo integral 
há muito já deveria estar sendo disponibilizada às nossas crianças e adolescentes, complementa.

3.1.9. Contribuição da Instituição para Fortalecer as Políticas, Programas e Projetos nesta Área 

A pesquisa procurou, ainda, conhecer a opinião dos entrevistados - que atuam em espaços estraté-
gicos nos âmbito nacional e internacional -, sobre a contribuição de suas respectivas instituições para o 
fortalecimento das políticas e ações nesta área. 

O MTE informa que tem como uma de suas funções primordiais o desenvolvimento de políticas de 
qualificação social e profissional de trabalhadores e que, desde 2004, dispõe de um departamento exclu-
sivo para tratar das questões da juventude. 

Na visão de Ana Alencastro, do MTE

um primeiro passo seria a obrigação de que todas as ações dirigidas à inserção no mercado formal, 
no âmbito do Ministério e mais inúmeras desenvolvidas por outros órgãos do poder público fossem 
intermediadas pelo MTE, garantindo assim o monitoramento dos resultados e o acompanhamento 

dos egressos a qualquer tempo.

Alexandre Reis, do MDS avalia que órgão já vem aportando contribuições ao trabalhar numa escala 
muito grande, atingindo o público jovem, em especial a juventude mais pobre e credora de direitos, em 
cerca de 3500 municípios com o Projovem Adolescente, que ainda está se estruturando, mas que deverá 
alcançar em poucos anos uma grande visibilidade.

Leila Paiva reafirma o papel estratégico da SDH/PR que Coordena a Comissão Intersetorial de En-
frentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes na articulação e integração das políticas 
voltadas a esse tema.

Elizabeth Bahia, do TSI/MTur informa que o Ministério dará continuidade no apoio a projetos voltados 
ao segmento jovem, em especial junto aos parceiros que atuam com a temática e que fazem parte da 
cadeia produtiva do Turismo.

Para Isa Oliveira, do Fnpeti 

o que vem sendo implementado no Brasil nessa área não tem apresentado bons resultados. As 
estatísticas registram a falta ou a baixa escolarização dos adolescentes e jovens. Um número expres-
sivo está fora da escola e trabalhando sem carteira assinada, o que indica que não são aprendizes 
e que estão trabalhando em situações precárias e também, nas piores formas de trabalho infantil, 
proibidas para os que têm menos de 18 anos. O Programa “Primeiro Emprego” não descolou e o 

Projovem ainda não apresentou resultados. 

A OIT reafirma o compromisso de continuar participando de forma ativa no Fórum Nacional de Apren-
dizagem, bem como na prestação de assistência técnica e no monitoramento do cumprimento da Lei de 
Aprendizagem, com acompanhamento e discussão do tema com instâncias governamentais, sociedade 
civil, representantes de organizações de trabalhadores e empregadores sobre o tema. Além disso, conti-
nuará oferecendo apoio técnico e monitoramento da implementação do Plano Nacional de Erradicação 
do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente, por meio do Fnpeti.

A análise das entrevistas realizadas com atores estratégicos nacionais, que direta ou indiretamente de-
senvolvem ações nesta área, traz aspectos que devem ser destacados, como desafios a serem superados 
na construção de políticas, programas e projetos voltados para a juventude brasileira, reconhecendo-se 
o progresso – especialmente a partir de 2005, com o estabelecimento de uma Política Nacional de Ju-
ventude; da criação do Conselho Nacional de Juventude, do Projovem Integrado, bem como uma mais 
significativa alocação de recursos, pelo Governo Federal.

Outros aspectos a ressaltar:

l A necessidade de uma maior articulação e integração de ações desenvolvidas para esse segmento, 
enfatizando uma maior cooperação entre o sistema educacional e o mundo produtivo;

l A necessidade de ampliação das oportunidades de integração sócioprodutiva, em especial para 
aqueles adolescentes e jovens que estejam em situação de vulnerabilidade social (fora da escola, em 
defasagem escolar ou em risco / trabalho infantil / violência sexual), como forma de aumentar a esco-
laridade e reduzir as taxas de desemprego juvenil.

l A necessidade de incorporação dos benefícios da Lei de Aprendizagem, pelas instituições perten-
centes à Administração Direta, com o estabelecimento de diretrizes nacionais que conduzam a uma 
inclusão significativa de jovens no setor público, o principal credor de direitos dessa população.

3.2. A Cidade de Fortaleza

3.2.1. Contextualização  

Fortaleza, capital do Estado do Ceará, RMF, situa-se em quinto lugar no ranking das capitais brasileiras, su-
perada apenas por São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília, é também a segunda maior cidade do Nordeste. 

A cidade cresceu, de 2000 a 2010, 14,29% e alcançou a marca de 2.452.185 habitantes, de acordo com 
o Censo do IBGE (2010).

Ressalte-se ainda que Fortaleza, em 2010, foi a capital do Nordeste mais requisitada por viajantes na-
cionais e, segundo um estudo do Hotéis.com. é a capital brasileira mais próxima da Europa, estando a 
5.608 km de Lisboa, em Portugal . É também uma das 12 sedes da Copa do Mundo FIFA de 2014.

Fortaleza, especificamente, apresenta a seguinte conformação em termos demográficos: 

População 2010 (IBGE): 2.452.185
Área  Territorial (km²): 313,8
Densidade demográfica (hab/km): 7.815,7012

PIB per capita: 10.066 reais13

12Ceará em Mapas - IPECE - Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. 
13Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.
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Observe-se que em termos de densidade demográfica, o Estado do Ceará registrou no ano de 2000 
um valor de 49,93 hab./km2, passando para 56,76 hab./km2 no ano de 2010, ou seja, um incremento de 
cerca de 7 hab./km2. A distribuição da população no território cearense não é equivalente. A RMF consti-
tui a área mais densamente povoada, concentrando o maior número de municípios com maiores densi-
dades demográficas. Ao sul do Estado, tem-se a formação de um “cluster” de municípios com densidades 
demográficas que se destacam em relação aos demais municípios desta região, com valor do indicador 
variando entre 50 e 1.000 hab./km2. 

No que se refere ao Ceará, em 2010, o PIB do Estado a preços de mercado cresceu 7,9%, superando 
mais uma vez a média nacional que foi de 7,5%. A preços básicos, a taxa de crescimento do Ceará foi de 
7,0%, acima da taxa brasileira, que foi 6,7% 

Foi também registrado, na década de 2000 a 2010, um aumento absoluto na população, correspondendo 
a 1.017394 habitantes, o que equivale a um crescimento relativo de 13,69%. Em termos percentuais, a popu-
lação estadual correspondeu a 15,92% da população da Região Nordeste e a 4,43% da população do Brasil.14

Em termos de concentração demográfica, observa-se que o município de Fortaleza, detém 28,97% da 
população total no ano de 2010, percentual que era de 28,81% no ano 2000, conforme quadro abaixo:

14Ipece/Seplag,2011
15Soneto A FORTALEZA, escrito pelo poeta parnasiano paulista Paula Ney : “Ao longe, em brancas praias embalada/ Pelas ondas azuis dos verdes 
mares,/ A Fortaleza, a loira desposada/ Do sol, dormita à sombra dos palmares.”

População em 2000 População em 2010

Brasil 169.799.170 190.755.999

Região Nordeste 47.741.711 51.871.449

Ceará 7.430.661 8.180.087

RMF 3.056.769 3 610 379

Fortaleza 2.141.402 2.452.185

Censo IBGE/ 2000 e 2010

                    
 
 
 
  
 

3.2.1.1. Histórico

O português Martins Soares Moreno, no século xVII, erigiu, a 20 de janeiro de 1612, na barra do Rio Ceará 
um fortim a que chamou São Sebastião. Tal intento se efetivou após fracassadas tentativas de colonização 
por Pero Coelho, em 1603, e pelos padres Francisco Pinto e Luís Figueira, em 1607. Moreno ausentou-se para 
o Maranhão, só regressou ao Ceará em 1621. Encontrou o forte em ruínas, mas reconstruiu-o tratando de 
apaziguar os indígenas; procurando lançar as bases da prosperidade da Capitania. Permaneceu na terra até 
1631, quando teve de ir para Pernambuco lutar contra os holandeses e foi sucedido no comando por Do-
mingos da Veiga Cabral e Bartolomeu de Brito Freire. O fortim, reduzido a estado precário, foi tomado pela 
expedição de George Gartsman e Henderick Huss, a 26 de outubro de 1637, ficando sua guarda sob a respon-
sabilidade do tenente Van Hans, posteriormente substituído por Gedion Morris. 

Em 1644, o forte foi assaltado e destruído por índios revoltados. Tal situação perdurou até que, vencidos 
em Pernambuco, foram obrigados a entregar a praça de guerra a Álvaro Barreto, que a restaurou e mudou seu 
nome para Forte de Nossa Senhora da Assunção. Com o eficaz apoio e cooperação dos índios pacificados, 
Barreto deu início à construção de uma ermida, em 1654, restabelecendo a colonização portuguesa. 

No local do forte arruinado, foram lançados os alicerces da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção em 
12 de outubro de 1812. Em 1847 a fortaleza sofreu remodelações, e em 1910, foi desarmada, permanecendo 
como simples monumento histórico. 

Fortaleza – denominada a “loira desposada do sol” no poema de Paula Ney15 participou de movimentos 

cívicos da história do Brasil, antes e depois da Independência. Referência especial deve ser feita à atitude de 
bravos jangadeiros, chefiados por Francisco José do Nascimento, o “Dragão do Mar”, os quais impediram o 
trânsito de escravos no porto da capital, tornando o Ceará o Estado pioneiro da abolição da escravatura no 
Brasil, a partir de 1884. 

3.1.2.2. Formação Administrativa 

Elevado à categoria de município com a denominação de Fortaleza, por Resolução Régia de 09-03-1725, a 
vila, depois cidade, se consolida como entreposto para navegadores entre as capitanias do sul e do norte. Em 
1799, com a autonomia administrativa da província do Ceará, Fortaleza torna-se a capital e principal ponto de 
convergência da produção de charque e algodão, que geraram a riqueza necessária para a consolidação da 
cidade como líder dentre todas as outras. 

Fortaleza, por Resolução Imperial de 02-01-1823, Decreto Imperial de 24-02-1823 e Carta Imperial de 17-
03-1823, por este ultimo ato o Município de Fortaleza, passou a denominar-se Fortaleza da Nova Bragança. 

Na virada do século xIx para o século xx Fortaleza passa por grandes mudanças urbanas, entre melhorias 
e o êxodo rural, e cresce muito chegando ao final da década de 1910 como a sétima cidade em população 
do Brasil. Entre as décadas de 1950 e 1960 a cidade passa por um crescimento econômico que supera 100% 
e ao final dos anos 70 começa a despontar como um futuro pólo industrial do Nordeste com a implantação 
do Distrito Industrial de Fortaleza.

Desde 1997, durante a gestão do prefeito Juraci Vieira de Magalhães, a administração executiva da prefeitura 
foi dividida no que se denominou  SER, que corresponde a sete, atualmente (SER I, SER II, SER III, SER IV, SER 
V, SER VI e CENTRO).

A SER I abrange 15 bairros onde residem cerca de 360 mil habitantes (IBGE, 2008). Localizada no extremo 
Oeste da cidade, foi nesta área que nasceu a Capital.

Na Secretaria Executiva Regional (SER) II habitam 325.058 pessoas (IBGE 2008) e nela situa-se a Aldeota, bairro 
com grande adensamento comercial e de serviços, responsável por importante fatia da arrecadação municipal.
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A Secretaria Executiva Regional (SER) III possui 378.000 habitantes (IBGE, 2008),  distribuídos em 16 bairros.

A Secretaria Executiva Regional (SER) IV possui uma área territorial de 34.272 km² e abrange 26 bairros, com 
uma população de 305 mil habitantes, segundo censo do IBGE (2008). Seu perfil socioeconômico é caracteri-
zado por serviços, com uma das maiores e mais antigas feiras livres da cidade, a da Parangaba, além de vários 
corredores comerciais, entre eles, o da Avenida Gomes de Matos, no Montese.

A Secretaria Executiva Regional V (SER V) tem uma população de 570 mil habitantes distribuídos nos 16 bairros.

Com população estimada em 600 mil habitantes, a Secretaria Executiva Regional (SER) VI atende diretamente 
aos moradores de 27 bairros, correspondentes a 42% do território de Fortaleza. Desde 2005, a Regional conta 
com duas áreas de preservação: o Parque Natural Municipal das Dunas e a Área de Proteção Ambiental (APA) de 
Sabiaguaba, antiga aspiração dos fortalezenses.
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A Secretaria Executiva Regional do Centro de Fortaleza (Sercefor) abrange uma área de 5.6255 km, ten-
do passado de Extraordinária para Executiva em  28 de Dezembro de 2007. Desde então, vem prestando 
serviços de execução, gerenciamento e assessoria de políticas públicas na área central, desenvolvimento 
de estudos socioeconômicos, elaboração de projetos técnicos para as secretarias temáticas e os demais 
órgãos públicos municipais. 

Convém assinalar, que dos 3,5 milhões de habitantes residentes no município de Fortaleza e nos 
outros 14 municípios que compõem a RMF, estima-se que 1,728 milhão, entre os maiores de 10 anos, 
compõem a População Economicamente Ativa (PEA), ou seja, estão na condição de ocupados, inclusive 
em trabalho não remunerado, ou pressionando o mercado por ocupação, independentemente se nos 
denominados setores formal ou informal da economia, de acordo com a Pesquisa Emprego e Desem-
prego (PED), realizada pelo Sine/IDT/Sead/Dieese, em abril de 2010. 

Fortaleza é a terceira cidade do Brasil e a primeira do Nordeste em geração de empregos com carteira 
assinada, entre janeiro e julho de 2010. 

Somente em 2010, foram criados 54.669 mil postos de trabalho na Capital cearense, maior número en-
tre as capitais do Nordeste, bem à frente de Recife, segunda colocada, com 46.929. Na análise histórica de 
2005 a 2010, Fortaleza também se destaca, tendo gerado um total de 181.672 vagas formais e ocupando, 
novamente, a liderança na geração de empregos no Nordeste.

Com relação aos setores que mais contribuíram para a criação de postos de trabalho entre 2005 e 
2010, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) da Prefeitura de Fortaleza16, a 
categoria Serviços se destaca, com 83.406 vagas formais. Em seguida, aparecem os setores de Comércio 
(45.588), Indústria (24.634) e Construção Civil (24.142).]

Fortaleza, especificamente, apresentava em 2008 um total de 614.690 empregos formais, concentra-
dos nas atividades de serviços, administração pública e comércio, seguidas da indústria de transformação 
e da construção civil.

16Estudo sobre  “O Mercado de Trabalho de Fortaleza – 2005 a 2010”, lançado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza (SDE).

Verifica-se, por outro lado, que o ano de 2009, segundo dados do Ipece, Fortaleza apresentou um 
saldo de empregos formais, com maior expressividade no setor de serviços, seguido do comércio, con-
forme o quadro a seguir:

Observa-se, ainda, que o estoque de emprego formal em Fortaleza, no ano de 2009, considerada a 
faixa etária, sobressai no intervalo de 30 a 39 anos, seguido de 40 a 49 anos e, em menor escala, de 25 a 
29 anos e de 18 a 24 anos, sendo quase nulo na idade de até 17 anos. Na faixa de mais de 65 anos tam-
bém se apresenta muito reduzido.

Movimentação de empregos
Fortaleza, Ceará, 2010 -  
Período: Jan de 2010 a Dez. de 2010

Movimentação Município UF

qtde % qtde

Admissões 279.653 62,39 448,201

Desligamentos 231.187 61,58 375,414

Variação Absoluta 48.466 - 72,787

Variação Realtiva 8,79% - 7,92%

Número de empregos formais - 
1º de janeiro de 2010

551.354 60,02 918.632

Total de Estabelecimentos -  
janeiro de 2010

84.475 44,58 189.488

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Ministério do Trabalho em Emprego (MTE).

Número de Empregos formais - 2008

Discriminação Município Estado

Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino

Total das atividades 614.690 345.011 269.679 1.129.999 617.289 512.710

Extrativa Mineral 559 468 91 2.600 2.379 221

Indústria de transformação 77.516 39.400 38.116 215.542 132.339 83.203

Serviços Industriais de Utilidade Pública 4.478 3.713 765 6.518 5.540 978

Construção Civil 35.319 32.224 3.095 45.715 42.192 3.523

Comércio 111.068 68.421 42.647 169.887 104.936 64.951

Serviço 232.576 136.028 96.548 307.988 177.855 130.133

Administração Pública 150.744 62.919 87.825 356.239 129.980 226.259

Agropecuária 2.430 1.838 592 25.510 22.068 3.442
Fonte: RAIS/2008-MTE.

Saldo de Empregos formais - 2009      
Discriminação Município Estado

Admitidos Desligados Saldo Admitidos Desligados Saldo

Total das atividades 227.563 192.171 35.391 379.204 314.768 64.436

Extrativa Mineral 152 121 31 1.026 851 175

Indústria de transformação 31.208 27.217 3.991 93.558 72.428 21.130

Serviços Industriais de  
Utilidade Pública

1.296 1.007 289 1.679 1.525 154

Construção Civil 37.306 30.820 6.486 54.406 44.590 9.816

Comércio 53.885 46.936 6.949 82.163 69.604 12.559

Serviço 101.822 85.064 16.758 129.698 108.259 21.439

Administração Pública 10.949 174 920 1.291 16.850 -15.559

Agropecuária 799 832 -33 15.383 16.850 -1.467

Outros - - - - - -
Fonte: CAGED-MTE.

Estoque de emprego formal  
por faixa etária - Fortaleza - 2008
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Número de empregos formais
Fonte: RAIS - 2008
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Fortaleza, com seus 2.452.185 milhões de habitantes (Censo IBGE, 2010), representa em torno de 72% da 
RMF. O ano de 2009 foi especialmente adotado na maioria dos dados abaixo colocados, complementados 
por indicadores mais recentes, de 2010 e 2011, como panorama revelador da atual conformação estruturante 
assumida pelo mercado de trabalho do município, obviamente considerando a participação dessa população.

 Tabela 5
Principais Segmentos do Mercado de Trabalho da População de 15 a 24 anos

Fortaleza – 2009

Segmentos %

População em Idade Ativa 23,6

População Economicamente Ativa 23,4

Inativos 30,0

Desemprego Total 49,1

População Ocupada 20,2

Fonte: Convênio IDT/SINE-CE, STDS, Fundação Seade-Dieese e MTE/FAT.

Tabela 6
População de 15 a 24 anos Ocupada, segundo Posição na Ocupação

Posição na Ocupação %

Assalariado 72,3

Autônomo 16,6

Outros (1) 10,9

Fonte: Convênio IDT/SINE-CE, STDS, Fundação Seade-Dieese e MTE/FAT.
(1) Incluem empregadores, trabalhadores familiares e outras posições ocupacionais.

Tabela 7

População de 15 a 24 anos Ocupada, segundo Setores de Atividade

Setores de Atividade %

Indústria da Transformação 17,2

Comércio 23,7

Serviços 46,5

Construção 3,8

Outros 8,8

Total 100,0

Fonte: Convênio IDT/SINE-CE, STDS, Fundação Seade-Dieese e MTE/FAT.

A Pesquisa Emprego e Desemprego (PED), a população total (PT) de Fortaleza por referência e tomando os 
segmentos tradicionais que caracterizam o mercado de trabalho, com corte na população de 15 a 24 anos, 
identificou que, na média de 2009, este segmento respondeu por uma presença proporcional na PIA da or-
dem de 23,6%; a PEA integrante dessa população tem participação de 23,4% na PEA total; 30,0% dos adoles-
centes/jovens estão em situação de inatividade; 49,1% estão desempregados e apenas 20,2% estão ocupados.

No que tange a posição na ocupação, esses segmentos, no ano 2009, estavam na condição de assalariado 
na proporção de 72,3%; como autônomo eram 16,6% e em posições outras diversas 10,9%.

Com relação à ocupação dos adolescentes/jovens, segundo os diferentes setores de atividade econômica, 
o setor de serviços tem primazia, o que é estrutural, absorvendo 46,5% dos que trabalham; o comércio, em 
segundo lugar, é o setor responsável por 23,7% das ocupações; a indústria de transformação aparece com 
17,2% e a construção civil com 3,8%. 

Em Fortaleza, a estimativa de trabalhadores com emprego fixo é de 382.578. A informalidade cresce para 
460.104, o que dá uma diferença de 77.526 pessoas a mais no setor informal. Esses dados não contemplam 
o segundo semestre de 2010, já que, no período de julho a dezembro, a quantidade de trabalhadores tem-
porários aumenta proveniente das festas de final de ano. Os dados de 2010, do Instituto de Desenvolvimento 
do Trabalho (IDT) atestam que o mercado de trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) caiu nos últimos três anos como resultado do desemprego e da exigência na qualificação profissional.   

No tocante ao mercado informal, verifica-se um crescimento em função das empresas optarem por 
contratar trabalhadores temporários. Estes, por outro lado, querem estabilidade, garantia (carteira assinada) e 
verifica-se que apenas 10% são contratados dentro da formalidade

Erle Mesquita, Coordenador de Estudos e Análise de Mercado do IDT17, afirma sobre a questão da in-
formalidade em Fortaleza:

Mesmo num período de expansão do emprego formal, a informalidade vem aumentando nos últi-
mos anos, sinalizando que a questão envolve outras variáveis, além do comportamento do merca-
do de trabalho formal, tais como: crescimento demográfico e densidade populacional, desempenho 
econômico e setorial, luta pela subsistência e exploração do trabalho, dentre outros fatores.

A análise dos dados do estudo supra referido revelou que a elevação do nível de informalidade fora mo-
tivado pelo maior crescimento da economia nacional, nos últimos anos, o que tem fomentado um maior 
consumo de massa, possibilitando a abertura de novas oportunidades de trabalho. Contudo, as ocupações 
informais cresceram num ritmo mais acelerado, especialmente no que concerne ao trabalhador autônomo 
ou por conta-própria, que já representa quase 1/3 da população ocupada da Capital cearense.

Indicadores Sociais e de Desenvolvimento Humano 

Com relação aos indicadores que medem o desenvolvimento humano de Fortaleza - longevidade, morta-
lidade infantil e taxa de fecundidade – estes apresentaram um desempenho positivo, posicionando-se como 
IDH médio (0,786), em 2000, de acordo  com estudos elaborados pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD)18. De 1991 à 2000, Fortaleza, foi a cidade que menos cresceu no IDH, porém, con-
tinua tendo o maior índice do Ceará. Ressalte-se que o Estado do Ceará não apresenta nenhum município 
com IDH elevado ou com IDH baixo, estando todos com o IDH médio. Os municípios que mais se aproximam 
de um IDH elevado são Fortaleza (0,786), Maracanaú (0,736) e Caucaia (0,721), todos integrantes da RMF. Em 
relação à 2010, as tendências indicam que  esses três municípios alcancem um IDH maior que 0,800, obtendo 
assim, um IDH elevado. Também estipula-se que 60% dos municípios cearenses terão IDH acima de 0,700.

17 IDT - Informalidade no mercado de trabalho em Fortaleza: dimensão e características, Fortaleza: Diretoria de Estudos e Pesquisas, 2011
18PNUD - IDH de todos os municípios do Brasil em 2000, 2010

Tabela 8
IDH Fortaleza

Posição Cidade IDH 1991 Variação 
1991–2000

IDH 2000 Projeção IDH 
2010

1 Fortaleza 0,717 0,069 0,786 > 0,800

Tabela 9

Outros Índices de Desenvolvimento

Índices Valor Posição no Ranking

índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) – 2008 85,41 1

índice de Desenvolvimento Social de Oferta (IDS-O) – 2007 0,545 1

índice de Desenvolvimento Social de Resultado (IDS-R) – 2007 0,601 2

Fonte: IPECE/PNUD.
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No que se refere aos indicadores de saúde, Fortaleza apresentava, em 2009, um total de 282 unidades 
ligadas ao SUS (representando 0,1 unidades/1.000 habitantes, sendo 153 públicas (54,26%), com um total 
de 17.060 profissionais, (4.089 médicos e 663 dentistas, correspondendo a 1,6 médicos /1.000 habitantes 
e 0,3 dentistas/1.000 habitantes); e 1.880 agentes comunitários de saúde, 1.736 enfermeiros, além de ou-
tros profissionais de nível superior e nível médio. Outro indicador de saúde que merece ser mencionado 
refere-se à taxa de mortalidade infantil/1.000 nascidos vivos, medida na faixa etária de zero a cinco anos,19  
que corresponde a 14,8/1.000, menor que a registrada no país.20 O Brasil reduziu a mortalidade infantil 
(crianças com menos de um ano) de 47,1 óbitos por mil nascimentos, em 1990, para 19,88, em 2008. Até 
2015, a meta é reduzir esse número para 17,9 óbitos. A diminuição da mortalidade infantil em dois terços 
até o ano de 2015 consiste em uma das metas do milênio da Organização das Nações Unidas (ONU).21

19Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA), 2009.
20Instituto de Metrologia e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, dados publicados  na revista médica The Lancet, 2009. 
21Metas do Milênio, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD,2009

O Programa Saúde da Família consiste em uma estratégia de reorientação do modelo assistencial de 
Atenção Básica utilizada em Fortaleza, operacionalizado mediante a implantação de equipes multipro-
fissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um 
número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. 

As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doen-
ças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. Elas estabelecem um vín-
culo com a população, possibilitando o compromisso e a corresponsabilidade destes profissionais com 
os usuários e a comunidade.

As equipes de Saúde da Família são compostas, no mínimo, por um médico de família, um enfermeiro, 
um auxiliar de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde. Quando ampliada, conta ainda com 
um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico em higiene dental. Os dados constantes 
no site da SSF datam de 2006 indicando a existência de 300 equipes de PSF reunindo 250 médicos, 291 
enfermeiros e 238 dentistas em exercício na Atenção Básica.22

No tocante aos indicadores de violência na faixa de 12 a 19 anos, o Estudo recorreu ao índice de 
Homicídio na Adolescência (IHA) – Brasil, 200623, criado para estimar o risco de mortalidade por homicí-
dio de adolescentes que residem em um determinado território. O IHA tem por objetivo exemplificar o 
impacto da violência letal neste grupo social de uma forma simples, sintética e que possa ajudar na mo-
bilização das pessoas para a gravidade do problema. 

O índice se baseia em um modelo de tábua de mortalidade. Ele expressa, para uma coorte de 1.000 
pessoas, o número de adolescentes que, tendo chegado a uma idade inicial (12 anos) não alcançariam 
uma determinada idade final (19 anos), por causa dos homicídios.

O valor médio do IHA para os 267 municípios considerados é de 2,03 adolescentes mortos por homicí-
dio antes de completar os 19 anos, para cada grupo de 1.000 adolescentes de 12 anos. A cifra é bastante 
elevada, considerando que uma sociedade não violenta deveria apresentar valores próximos de 0.

Em Fortaleza, o IHA, correspondia, em 2006, a 2,2, com um total de 811 mortes esperadas por homicí-
dio na faixa etária de 12 a 19 anos e situando-se em 103a colocação no ranking nacional.

22Secretaria Municipal de Fortaleza, www.smf.fortaleza.ce.gov,br
23Ver: Relatório IHA (2009):  www.unicef.org/brazil/pt./IHA(1).PDF

Unidades de Saúde ligadas ao SUS
Quantidade %

Total 282 100,00

Pública 153 54,26

Privada 129 45,74

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA).

tipo de Prestador

tipo de Unidade Unidades de Saúde ligadas ao SUS
Município estado

Total (1) 282 3.077

Hospital geral 21 178

Hospital especializado 41 50

Posto de saúde - 459

Clínica especializada/Ambulatório especialidades 74 358

Consultórios isolados 1 20

Unidade mista - 47

Unidade móvel 2 17

Unidade de vigilância sanitária 6 95

Centro de saúde/Unidade básica de saúde 92 1.452

Laboratório central de saúde pública 1 3

Centro/Núcleo de reabilitação - -

Centro de atenção psicossocial 14 94

Unidade de serviço auxiliar de diagnóstico e terapia 15 115

Farmácia isolada - 9

Policlínica 4 41

Pronto socorro especializado 3 6

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA).
(1) Inclui (Hospital/Dia - Isolado, Centro de parto isolado, Centro de apoio a saúde da família, Centro de atenção hemoterápica/HEMOCE, 
Unidade de atenção a saúde indígena, Cooperativa e Secretaria de saúde)

Unidades de Saúde ligadas ao SistemaÚnico de Saúde(SUS), 
por tipo de Unidade - 2009

tabela 12
Descriminação Principais Indicadores de Saúde

Município Estado
Médicos/1.000 hab. 1,6 1,1

Dentistas / 1.000 hab. 0,3 0,3

Leitos / 1.000 hab. 3,7 2,3

Unidades de saúde / 1.000 hab. 0,1 0,4

Taxa de internação por AVC (40 anos ou mais)  / 10.000 HAB 24,1 26,0

Nascidos vivos (1) 38.891 133,506

Óbitos(1) 577 2.113

Taxa  de mortalidade infantil /1.000 nascidos vivos (1) 14,8 15,8

Fonte: Secretariua de Saúde do Estado do Ceará (SESA).
(1) Dados Referente à 2008. 
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Em seguida, alguns Indicadores de Educação foram levantados, de modo a configurar a situação edu-
cacional dos adolescentes e jovens estudados, no município de Fortaleza24. Os microdados revelam que 
estes, quando comparados à média brasileira, no que dizem respeito à educação, apresentam resultados 
pouco animadores.

24IBGE,2010. www..todospelaeducacao.org.br/educacao-no-brasil

eSCOlARIDADe
Matrículas Creche Pré-

escola
ens.

Fundamental 
- anos iniciais

ens.
Fundamental 
- anos finais

ensino 
Médio

-Fortaleza (2009) 23,187 62,660 214,320 171,403 124,610

Ceará (2009) 111.397 256.578 853.161 697.769 398.353

Região Nordeste (2009) 441.161 1.057.306 5.553.562 4.352.695 2.345.926

Brasil (2009) 1.896.363 4.866.268 14.409.618 14.409.910 7.966.794

Fonte: IBGE, 2010

FlUXO e eFICIÊNCIA
Média de alunos por turma e horas-aula diárias

Creche Pré-
escola

ens.
Fundamental 
- anos iniciais

ens.
Fundamental 
- anos finais

ensino 
Médio

-Média de alunos por turma 
(2010)

14.9 17.3 22.1 31.6 37.9

Ceará (2010) 19.4 19.9 23.6 27.4 36.9

Região Nordeste (2010) 19.7 19.4 25.5 28.7 33.7

Brasil (2010) 15.5 19.1 24.6 29.0 32.4

-Média de horas-aula diária (2010) 6.5 4.0 4.0 4.2 4.6

Ceará (2010) 4.6 4.0 4.6 4.1 4.4

Região Nordeste (2010) 5.7 4.1 4.2 4.4 4.5

Brasil (2010) 7.8 4.7 4.4 4.6 4.6

Fonte: IBGE, 2010

taxa de aprovação, abandono, evasão, promoção, repetência, ]
reprovação  e distorção idade/série                            

ens.
Fundamental 
- anos iniciais

ens.
Fundamental 
- anos finais

ensino 
Médio

- Média de distorção idade-série (2010) 22.9% 31.0% 36.0%

Ceará (2010) 31.0% 31.0% 34.7%

Região Nordeste (2010) 26.6% 40.4% 46.6%

Brasil (2010) 18.5% 29.6% 34.5%

- Média de abandono (2010) 2.7% 5.4% 12.0%

Ceará (2010) 1.6% 4.3% 10.6%

Região Nordeste (2010) 3.2% 8.0% 14.2%

Brasil (2010) 1.8%. 4.7% 10.3%

- Média de aprovação (2010) 88.7% 83.6% 78.4%

Ceará (2010) 90.5% 85.6% 82.2%

Região Nordeste (2010) 85.7% 77.0% 76.3%

Brasil (2010) 89.9%. 82.7% 9.6%

- Média de reprovação (2010) 8.6% 11.0% 9.6%

Ceará (2010) 7,9% 9,8% 7,2%

Região Nordeste (2010) 11,1% 15,0% 9,5%

Brasil (2010) 8.3%. 12.6% 12.5%

Fonte: IBGE, 2010

QUAlIDADe
Prova Brasil (desempenho médio)

4º/5ºeF- Port. 4º/5ºeF- Mat. 8º/9ºeF- Port. 8º/9ºeF- Mat.
Fortaleza (2009) 174,4 189,2 238,2 235,8

Fonte: IBGE, 2010

ÍNDICeS
IDeB

ens.  
Fundamental - 
anos iniciais

ens. Fundamental 
- anos finais

ensino Médio

Fortaleza (2009) 3.9 3.5 -

Ceará (2010) 74.4 3.9 3.3

Região Nordeste (2010) 3.8 3.4 3.6

Brasil (2010) 4.6 4.0 3.6

Fonte: IBGE, 2010
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Com o objetivo de medir a qualidade do ensino nas escolas, foi criado em 2007, o índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (IDEB), como um novo indicador da área da educação25. O índice per-
mite o acompanhamento por parte dos alunos, educadores, gestores e pais, assim como serve de base 
para o planejamento de metas. O cálculo do indicador tem como suporte o desempenho do estudante 
e as taxas de aprovação (aprendizagem, aprovação e frequência à escola).26

Destaca-se como positivo, segundo o índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (Ifdm), no que 
tange a educação em Fortaleza, a qualificação docente, posto que 85,4% dos professores da rede pública 
de ensino possuem curso superior, o que supera a  média nacional, que é de 71,8%.27

No entanto, verifica-se que, apesar de possuir professores habilitados, os demais indicadores sobre 
educação em Fortaleza não apresentam bom desempenho. A taxa de matrícula foi menor que a mé-
dia, do mesmo modo que a distorção da idade aluno-série, mostrando o atraso da maioria deles. Essa 
distorção é um problema histórico, apresentando índices superiores a 30% nos ensinos fundamental e 
médio em 2010, o que requer uma especial atenção das políticas voltadas para a educação no sentido 
de reverter esse quadro.

Outro dado preocupante diz respeito às taxas ainda altas de evasão, especialmente no ensino médio, 
mais relacionado ao público de que trata o presente Estudo, significando 12,0 % de adolescentes e jovens 
que deixam de frequentar a escola.

3.2.1.3. Breve Análise da Região Metropolitana de Fortaleza28

Preliminarmente, cabe destacar que os dados sistematizados sobre o mercado de trabalho, exclusivos 
para Fortaleza encontram-se praticamente indisponíveis em razão do SINE/IDT não mais realizar a Pes-
quisa Desemprego e Subemprego (PDS), que era dirigida unicamente para Fortaleza. A partir da parceria 
estabelecida com a Fundação Sead/Dieese/MTE, há três anos, o SINE/IDT abdicou da sua série histórica 
e passou a realizar a Pesquisa Emprego e Desemprego (PED), que é aplicada na RMF com metodologia 
semelhante à adotada para as regiões metropolitanas de São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Sal-
vador, Recife e Porto Alegre.

A RMF, da qual Fortaleza, objeto do presente estudo faz parte, consiste em uma área geográfica com-
posta por 15 dos 184 municípios cearenses e conforma um espaço econômico e social hegemônico em 
relação ao Ceará  como um todo que tem, particularmente ao longo das últimas três décadas, sofrido 
grande e continuada mudanças, logicamente não imune e descolada da nova dinâmica assumida pela 
economia mundial e brasileira.

25O índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é 
um indicador da qualidade da Educação desenvolvido pelo Ministério da Educação. Seus valores variam de 1 a 10, e o objetivo do MEC é que o 
Brasil alcance o Ideb 6, no Ensino Fundamental I, até 2022
26Jornal Diário do Nordeste – Pesquisa revela: Fortaleza é uma das piores capitais em saúde e educação. Publicado em 14 de setembro de 2009, 
site diariodonordeste.globo.com
27Jornal Diário do Nordeste – Pesquisa revela: Fortaleza é uma das piores capitais em saúde e educação. Publicado em 14 de setembro de 2009, 
site diariodonordeste.globo.com
28Municípios de Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz, Maracanaú, Eusébio,  Guaiúba. Itaitinga, Chorozinho, Pacajus, Horizonte,  
São Gonçalo do Amarante,  Pindoretama e Cascavel 

Vale destacar que, dentre as nove maiores regiões metropolitanas do País, instituídas por Lei Federal nos 
anos de 1973 e 1974, a Grande Fortaleza é a que apresentou a maior taxa de crescimento entre os anos 2000 
e 2010. Passou de uma população de 3.056.769 para 3.610.379, o que representa uma variação de 1,68%, 
ou seja, maior que São Paulo (0,96%), Rio de Janeiro (0,67%) e Salvador (1,37%), conforme o quadro abaixo.

Essa forte e crescente concentração populacional na RMF, significa que em 2000, 41,14% da população 
do Estado se encontrava nesta região, ao passo que em 2010 este percentual aumentou para 42,74%30. Es-
pecificamente para o município de Fortaleza, observa-se que o mesmo obteve 29,01% da população total 
no ano de 2010, percentual que era de 28,82% no ano 2000.

30Comunicado Nº 102, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
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Região Metropolitana de Fortaleza

Aquiraz
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Itaitinga
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Maranguape
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São Gonçalo 
do Amarante

Sede Municipal

N

Regiões Metropolitanas (RMs)
taxas de crescimentos
(RMs) População total taxa de 

Crescimento
2000 2010 2000/2010

Belém 1.795.536 2.040.843 1,29

Fortaleza 3.056.769 3.610.379 1,68

Recife 3.337.565 3.688.428 1,00

Salvador 3.120.303 3.574.804 1,37

São Paulo 17.878.703 19.672.582 0,96

Rio de Janeiro 10.792.518 11.542.830 0,67

Belo Horizonte 4.357.942 4.882.977 1,36

Porto Alegre 3.718.778 3.960.068 0.63

Fonte: IPEA
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A macrocefalia representada pela RMF frente ao Estado, efetivamente se manifesta não somente em 
termos demográficos e econômicos, como atestam os números supracitados; e de forma tal, que aponta 
um grave desequilíbrio também na concentração da oferta de infraestrutura de serviços públicos de educa-
ção, saúde e saneamento, produzindo uma natural e exacerbada pressão migratória, a partir das demandas 
populacionais, que mais e mais associam oportunidades e qualidade de vida ao espaço metropolitano.

Desse modo, não é surpreendente que o mercado de trabalho da RMF, em face dessa realidade, apre-
sente representatividade destacada, notadamente quando se trata das relações formais de trabalho. Embora 
mais da metade da população, na proporção de 58%, Ipece (2008), seja residente no interior, é na RMF que 
são produzidas as maiores oportunidades de emprego formal, próximo a 67% do volume total do Estado.

É, justamente sob a prevalência desse contexto, que serão analisados os principais indicadores sobre 
a situação atualmente encontrada, relativamente ao perfil e ao quadro de ocupação e desemprego da 
população jovem, na faixa de 15 a 24 anos, da RMF) bem como, mesmo que parcialmente, as possibili-
dades vislumbradas de inserção dessa população jovem no mercado de trabalho.

Pode-se afirmar, então, considerando uma População em Idade Ativa (PIA) de 2,99 milhões, que se 
verifica na RMF uma Taxa de Participação, dada pela relação PEA sobre PIA, da ordem de 57,7%. Este 
indicador guarda correlação com as possibilidades efetivas de ocupação oferecidas pelo mercado. De 
fato, quanto maiores forem as oportunidades e expectativas por trabalho, mais pessoas integrantes da 
PIA buscam o mercado de trabalho, o que naturalmente repercute na ampliação da PEA e, assim, no 
crescimento da taxa de participação.

Os adolescentes e jovens têm representatividade expressiva nesse cenário e formam, em situações 
as mais diferenciadas, um segmento com presença efetiva no mercado de trabalho da RMF. A própria 
dinâmica atualmente observada na chamada sociedade de consumo, constitui forte apelo para que essa 
população procure mais intensamente uma ocupação, especialmente aqueles com baixa expectativa 
de somente se manterem na posição de estudante. Isso é particularmente mais verdadeiro nas classes 
populares, nas quais adolescentes e jovens, muitas vezes prematuramente, adquirem responsabilidades 
que lhes impõe a exigência de renda, de modo que necessitam assumir uma postura de emancipação, 
que os leva a estudar e trabalhar ou apenas trabalhar, enfim lançam-se cedo ao mercado de trabalho, 
rigorosamente, premidos pelas circunstâncias.  

3.2.1.4. A dinâmica do mercado de trabalho adolescente e juvenil 

É conveniente frisar que o cerne da abordagem em questão é a situação da população, na faixa etária 
de 15 a 24 anos, do ponto de vista de como e em que condições vêm ocorrendo a sua relação com o 
mundo do trabalho em Fortaleza e na Região Metropolitana de Fortaleza. É exatamente para essa faixa 
etária que existe pouca disponibilidade de dados pertinentes ao mercado de trabalho, todavia cabe desta-
car que a delimitação do público-alvo das políticas governamentais federais, destinadas a esse segmento, 
tem considerado como tal a população com idade de 15 a 29 anos.

Pelo até aqui exposto, políticas para o adolescente/jovem representam uma inquestionável necessidade 
tanto para o Brasil, como para o Ceará e a RMF, diante da dimensão demográfica desse segmento. Quanto 
às políticas focadas na criação de postos de trabalho, feitas para atender, em quantidade e qualidade, expec-
tativas formadas em função da grande oferta da força de trabalho adolescente e juvenil, a estas cabe ob-
servar especificidades impostas pela dinâmica da população, que precisam ser consideradas com atenção.

É fato que, nos últimos anos, as políticas públicas direcionadas para uma maior absorção da força de tra-
balho pelo mercado, passaram a reservar atenção especial ao segmento constituído pela população mais 
jovem. Em geral, são adotados diferentes programas, os quais, invariavelmente, contemplam o aspecto da 
qualificação profissional, vista como uma exigência primeira, uma condição inicial a ser atendida para efeito, 
por exemplo, da obtenção de um estágio ou mesmo de uma ocupação com vínculo formal de trabalho. 

De toda forma, são diversos os aspectos, as exigências que interferem nas possibilidades de colocação 
do adolescente/jovem no mercado de trabalho. Assim, tanto existem questões que devem ser vistas pelo 
lado da oferta, decorrentes do perfil desse segmento e da dinâmica demográfica da população, como 
outras associadas aos movimentos determinados pela demanda por trabalho.

Para dispor de um melhor conhecimento dessa realidade, o presente estudo recorreu principal-
mente a indicadores colhidos junto a Pesquisa Emprego e Desemprego (PED), realizada pelo SINE/IDT/
Sead/Dieese na RMF, bem como se valeu, dentre outros, de indicadores produzidos para a área pelo 
IBGE, como Censo e Pnad.

Nas tabelas em sequência, são identificadas determinadas situações do mercado de trabalho, afeitas 
a um comportamento estrutural, as quais respondem pelas dinâmicas mais frequentemente observadas, 
relativamente à oferta e demanda por trabalho da população adolescente/jovem.

Antes é elucidativo citar alguns números mais agregados que mostram a estrutura demográfica do 
mercado de trabalho da RMF. Para uma população total (PT) de 3.529.000 habitantes, calculada pela 
Pnad/2008, a Pesquisa Emprego e Desemprego (PED), de maio de 2010, ao examinar os segmentos que 
compõem o mercado de trabalho, tomados por gênero, estimou que 47,6%, cerca de 1.679.804 pes-
soas, são do sexo masculino; e 52,4%, algo como 1.849.196 pessoas, são do feminino. A população em 
idade ativa (PIA) tem proporção de 46,9% de homens e 53,1% de mulheres. Já a componente população 
economicamente ativa (PEA), entre homens e mulheres, tem participação de 53,9% e 46,1%, respectiva-
mente; enquanto para a população não economicamente ativa (Pnea), na mesma sequência de gênero, 
foram identificados valores de 37,25% e 62,8%. Com referência à população que se encontra ocupada 
(PO), 54,7% são de homens e 45,3% de mulheres. Por outro lado, o desemprego total (DT) alcança valores 
de 46,8% do sexo masculino, sem ocupação, e 53,2% do feminino. 

Tabela 15

Principais Segmentos do Mercado de Trabalho por Gênero - RMF

Maio/2010

Segmentos Masculino Feminino

2009 2010 2009 2010

PT 47,6 47,6 52,4 52,4

PIA 46,9 46,9 53,1 53,1

PEA 53,7 53,9 46,3 46,1

PNEA 38,0 37,2 62,0 62,8

PO 54,4 54,7 45,6 45,3

DT 48,9 46,8 51,1 53,2

Fonte: Pesquisa de Emprego e Desemprego da RMF Convênio IDT/SINE-CE, STDS, Fundação Seade-Dieese e MTE/FAT

Focalizando exclusivamente a faixa etária compreendida de 15 a 24 anos, estes mesmos principais 
segmentos apontam também para maio de 2010, uma participação de 20,4% de adolescentes e jovens 
na PT, a segunda maior, ficando tão somente abaixo da faixa de idade de 25 a 39 anos, cuja presença 
chegou a 24,3%. Na PIA, 24,4% dos jovens participam contra 28,8% da faixa de 25 a 39 anos. Quando 
se trata da PEA, igualmente, os adolescentes/ jovens têm a segunda mais expressiva presença, com 
23,6%, enquanto os com idade de 25 a 39 anos surgem, naturalmente, com uma participação bem 
maior de 39,7%. Quando a questão abordada é a PNEA, neste caso, como esperado, esse segmento fica 
com participação superior à faixa de idade seguinte, aparecendo com 24,6% contra 13,5%. Neste com-
ponente, entretanto, é a população com 50 anos e mais quem mais se faz presente, comparece com 
27,9% do seu contingente. Quanto à PO, embora não seja desprezível, a participação dessa população 
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representa 20,5% e já fica em quarta posição, atrás das faixas de 25 a 39 anos, com 40,1%; de 40 a 49 
anos, com 22,0%; e 50 anos e mais, com 42,2%. De outro lado, o desemprego total (DT) atinge bem 
mais duramente os adolescentes/jovens, pois 49,5% destes não conseguem ocupação, em seguida está 
a faixa de 25 a 39 anos, que apresenta um percentual de 36,9%.

 Tabela 16
Principais Segmentos do Mercado de Trabalho por Faixa Etária - RMF

Maio/2010

Segmentos 0|--|9 10|--|14 15|--|24 25|--|39 40|--|49 >=50

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

PT 15,7 15,1 9,8 9,3 20,2 20,4 24,4 24,3 13,2 13,4 16,7 17,5

PIA - - 11,6 10,9 23,9 24,0 29,1 28,8 15,6 15,7 19,8 20,6

PEA - - (-1) (-1) 23,5 23,6 40,6 39,7 21,3 20,7 13,9 15,3

PNEA - - 25,6 25,2 24,4 24,6 14,2 13,5 8,4 8,8 27,4 27,9

PO - - (-1) (-1) 20,2 20,5 41,1 40,1 22,8 22,0 15,2 42,2

DT - - (-1) (-1) 46,6 49,5 37,3 36,9 (-1) (-1) (-1) (-1)

Fonte: Pesquisa de Emprego e Desemprego da RMF.
Convênio IDT/SINE-CE, STDS, Fundação Seade-Dieese e MTE/FAT.
(1) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria.

Para que se possa ter uma percepção mais aberta do comportamento do mercado de trabalho da 
RMF, é oportuno observar um indicador mais específico, como as taxas de desemprego, vistas em dois 
momentos distintos. Em abril de 2009, a taxa de desemprego total calculada para a RMF é de 12,6%, 
enquanto para o mesmo mês de abril de 2010 se verifica um recuo para 10.6%, certamente em função 
da retomada do crescimento da economia brasileira, após a crise que atingiu o mundo em 2009. Es-
tes números podem ser vistos na Tabela 3, que também aponta taxas de desemprego total calculadas 
separadamente para Fortaleza - 11,8% e 10,4% -, relativas aos meses de abril de 2009 e de 2010; bem 
como calculadas para o bloco formado pelos demais municípios da RMF, com taxas de 14,9% e 11,2% 
para o mesmo período, patamares ligeiramente mais elevados, se comparados a Fortaleza, o que de-
monstra uma dinâmica inferior do mercado desses municípios.

Tabela 17
Taxas de Desemprego por Tipo 

RMF e Demais Municípios da Região Metropolitana
Maio/2010

2008-2010 - Em porcentagem

 Trimestres
 

Taxas de Desemprego por Tipo

Região Metropolitana de For-
taleza – RMF

Município de Fortaleza Demais Municípios da  
Região Metropolitana (1)

Total Aberto Oculto Total Aberto Oculto Total Aberto Oculto
Dez-2008 11,8 6,9 4,9 11,3 7,0 4,3 13,4 6,5 6,9
Jan-2009 12,0 6,7 5,3 11,4 6,6 4,8 13,7 6,9 6,8

Fev 12,2 6,9 5,3 11,5 6,5 5,0 14,1 8,1 6,1
Mar 12,8 7,4 5,4 12,1 6,9 5,2 15,0 8,9 -(1)
Abr 12,6 7,6 5,0 11,8 7,4 4,5 14,9 8,5 -(1)

Maio 12,5 7,8 4,7 11,8 7,7 4,1 14,8 8,3 -(1)
Jun 12,4 7,9 4,5 11,6 7,8 3,8 14,8 8,5 -(1)
Jul 12,3 7,9 4,4 11,5 7,6 3,9 14,8 8,8 -(1)
Ago 11,7 7,6 4,1 11,2 7,3 3,9 13,5 8,3 -(1)
Set 10,8 6,8 4,0 10,6 6,7 3,9 11,3 7,1 -(1)
Out 10,0 6,2 3,8 10,1 6,2 3,9 9,6 6,3 -(1)
Nov 9,8 5,9 3,9 9,9 6,0 3,9 9,7 -(1) -(1)
Dez 9,6 5,7 3,9 9,7 5,9 3,8 9,1 -(1) -(1)

Jan-2010 9,7 5,6 4,1 10,0 5,7 4,3 8,9 -(1) -(1)
Fev 9,9 5,8 4,1 10,1 5,8 4,3 9,0 -(1) -(1)
Mar 10,2 6,1 4,1 10,2 6,0 4,2 10,0 6,6 -(1)
Abr 10,6 6,5 4,1 10,4 6,3 4,1 11,2 7,3 -(1)

 
Variação Mensal

Abr-2010/
Mar-2010

3,9 6,6 0,0 2,0 5,0 -2,4 12,0 10,6 -(1)

Variação no Ano
Abr-2010/
Dez-2009

10,4 14,0 5,1 7,2 6,8 7,9 23,1 -(1) -(1)

Variação Anual
Abr-2010/
Abr-2009

-15,9 -14,5 -18,0 -11,9 -14,9 -8,9 -24,8 -14,1 -(1)

Fonte: Convênio IDT/SINE-CE, STDS, Fundação Seade-Dieese e MTE/FAT.
(1) RMF, exclusive o Município de Fortaleza.

Um aspecto relevante a destacar refere-se à relativamente baixa proporção de ocupados entre os 
classificados como jovens, com idade de 16 a 24 anos. Em abril de 2009, eram 20,5%; passados doze 
meses, em abril de 2010, houve rápida queda ficando em 20%. Aparecem somente na terceira posição, 
quando a questão é o volume proporcional de ocupados por faixa etária, bem atrás da faixa de 25 a 39 
anos, com 40,4% e 39,9%, nos respectivos meses de abril de 2009 e de 2010, assim como atrás da faixa 
de 40 a 49 anos, com valores para os citados meses de 22% e 22,1%. São conhecidas as razões para esse 
quadro. O mercado, mesmo quando aquecido em termos de demanda do fator trabalho, mantém as 
exigências de escolaridade, qualificação profissional e experiência para esse segmento populacional, o 
que, evidentemente, dificulta o acesso a um posto de trabalho. Daí porque a sempre presente pressão 
dos adolescentes e jovens por trabalho, resulta nas mais elevadas taxas de desemprego observadas.
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Tabela 18
Distribuição dos Ocupados por Atributos Pessoais - RMF

2008-2010
Em porcentagem
Trimestres Distribuição dos Ocupados por Atributos Pessoais

Total Sexo Idade Posição no  
Domicílio

Homens Mulheres 10 a 15 
Anos

16 a 24 
Anos

25 a 39 
Anos

40 a 49 
Anos

50 a 59 
Anos

60 Anos 
e Mais

Chefes Demais

Dez-2008 100,0 54,9 45,1 -(1) 20,3 40,6 21,2 12,2 4,4 44,1 55,9
Jan-2009 100,0 54,5 45,5 -(1) 20,3 40,8 21,4 11,8 4,4 44,6 55,4

Fev 100,0 54,4 45,6 -(1) 20,3 40,6 21,7 11,9 4,3 44,9 55,1
Mar 100,0 54,6 45,4 -(1) 20,4 39,7 22,3 11,9 4,5 44,6 55,4
Abr 100,0 54,7 45,3 -(1) 20,5 40,4 22,0 11,6 4,5 44,6 55,4

Maio 100,0 54,4 45,6 -(1) 19,8 41,1 22,8 10,9 4,3 45,2 54,8
Jun 100,0 54,2 45,8 -(1) 20,5 41,4 22,3 10,4 4,5 45,3 54,7
Jul 100,0 53,9 46,1 -(1) 19,9 41,2 22,6 10,9 4,4 45,1 54,9
Ago 100,0 54,1 45,9 -(1) 20,2 41,3 21,5 11,2 4,7 44,6 55,4
Set 100,0 54,1 45,9 -(1) 19,6 41,5 21,4 11,9 4,5 44,3 55,7
Out 100,0 53,9 46,1 -(1) 20,4 40,6 21,2 12,1 4,4 43,6 56,4
Nov 100,0 53,7 46,3 -(1) 20,4 40,3 21,1 12,4 4,5 43,6 56,4
Dez 100,0 53,4 46,6 -(1) 20,6 40,1 21,0 12,1 4,7 43,8 56,2

Jan-2010 100,0 53,7 46,3 -(1) 19,6 41,3 21,0 11,9 5,0 44,2 55,8
Fev 100,0 54,3 45,7 -(1) 19,2 41,1 21,7 12,0 4,9 44,3 55,7
Mar 100,0 54,7 45,3 -(1) 19,3 40,5 22,1 12,3 4,7 44,0 56,0
Abr 100,0 54,6 45,4 -(1) 20,0 39,9 22,1 12,1 4,5 44,3 55,7

Fonte: Convênio IDT/SINE-CE, STDS, Fundação Seade-Dieese e MTE/FAT.

De outro ângulo, é necessário examinar a situação do jovem desempregado, na faixa de 16 a 24 anos, 
comparativamente a outras faixas de idade. Trata-se justamente de observar como se dá a distribuição 
da proporção dos desempregados por faixa etária. Os adolescentes/jovens, na faixa acima, respondem 
por 45,6% do total de desempregados, em abril de 2009; e por 47,5%, em abril de 2010. Essa ampliação, 
de 1,9 pontos percentuais, pode ser explicada pela maior participação desse segmento em busca de 
ocupação, dada a expectativa positiva formada, diante da evidência de superação da crise econômica. 
O segmento de 25 a 39 anos, para os mesmos momentos de 2009 e 2010, apresentou uma participa-
ção percentual de 38,9% e 35,4%. Para as outras faixas etárias não estão registrados valores, em virtude 
do tratamento metodológico da pesquisa exigir uma incidência estatística mínima, quanto ao número 
de entrevistados, a partir do que pode fazer inferências. Esta também é a razão pela qual o corte etário 
foi feito na faixa de 16 a 24 anos e não de 15 a 24.

Tabela 19
Distribuição dos Desempregados por Atributos Pessoais - RMF

2008-2010
Em porcentagem
Trimestres Distribuição dos Desempregados por Atributos Pessoais

Total Sexo Idade Posição no 
Domicílio

Homens Mulheres 10 a 15 
Anos

16 a 24 
Anos

25 
a 39 
Anos

40 
a 49 
Anos

50 
a 59 
Anos

60 Anos 
e Mais

Chefes Demais 
Membros

Dez-2008 100,0 44,9 55,1 -(1) 48,9 32,9 -(1) -(1) -(1) 19,6 80,4
Jan-2009 100,0 44,6 55,4 -(1) 49,1 34,7 -(1) -(1) -(1) 19,3 80,7

Fev 100,0 44,5 55,5 -(1) 47,9 37,2 -(1) -(1) -(1) 18,0 82,0
Mar 100,0 47,1 52,9 -(1) 46,1 39,9 -(1) -(1) -(1) 20,3 79,7
Abr 100,0 48,1 51,9 -(1) 45,6 38,9 -(1) -(1) -(1) 21,9 78,1

Maio 100,0 48,9 51,1 -(1) 46,0 37,3 -(1) -(1) -(1) 23,6 76,4
Jun 100,0 47,6 52,4 -(1) 46,3 35,1 12,4 -(1) -(1) 22,3 77,7
Jul 100,0 48,1 51,9 -(1) 47,9 35,1 -(1) -(1) -(1) 20,6 79,4
Ago 100,0 47,3 52,7 -(1) 48,6 34,7 -(1) -(1) -(1) 19,4 80,6
Set 100,0 47,6 52,4 -(1) 49,0 36,0 -(1) -(1) -(1) 20,6 79,4
Out 100,0 44,4 55,6 -(1) 48,6 35,2 -(1) -(1) -(1) 22,6 77,4
Nov 100,0 44,4 55,6 -(1) 48,9 35,6 -(1) -(1) -(1) 22,7 77,3
Dez 100,0 44,4 55,6 -(1) 49,1 33,7 -(1) -(1) -(1) 21,1 78,9

Jan-2010 100,0 47,6 52,4 -(1) 50,6 33,4 -(1) -(1) -(1) 19,3 80,7
Fev 100,0 45,9 54,1 -(1) 50,2 31,7 -(1) -(1) -(1) 18,4 81,6
Mar 100,0 46,0 54,0 -(1) 47,2 35,6 -(1) -(1) -(1) 19,1 80,9
Abr 100,0 45,4 54,6 -(1) 47,5 35,4 -(1) -(1) -(1) 19,7 80,3

Fonte: Convênio IDT/SINE-CE, STDS, Fundação Seade-Dieese e MTE/FAT.

É interessante lançar um olhar sobre essa mesma realidade, observando agora como as taxas de 
desemprego se comportam em se tratando dessa população. Assim, é possível identificar, por exemplo, 
que para os adolescentes e jovens, de 16 a 24 anos, as taxas de desemprego chegam ao dobro das veri-
ficadas para outros segmentos. Em abril de 2009, atingem 24,2%; e recuam para 21,9%, em igual mês de 
2010, em função da ocorrência de perspectivas promissoras do mercado de trabalho. O segmento com 
idade de 25 a 39 anos apresenta taxas muito menores, como 12,1% para abril de 2009 e 9,5% para este 
mesmo mês no ano de 2010.  Se cotejado ao desemprego na RMF, por gênero, podem-se encontrar, no 
caso, taxas bem mais confortáveis. Em abril de 2009, os homens apresentam uma taxa de 11,2% contra 
14,2% das mulheres. Já em abril de 2010, tanto para homens como para mulheres se dá uma queda não 
desprezível nas taxas que recuam, respectivamente, para 9,0% e 12,5%.
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Tabela 20
Taxas de Desemprego por Atributos Pessoais - RMF 

2008-2010
Em porcentagem

Trimestres Taxas de Desemprego por Atributos Pessoais
Total Sexo Idade Posição no 

Domicílio

Homens Mulheres 10 a 15 
Anos

16 a 24 
Anos

25 
a 39 
Anos

40 
a 49 
Anos

50 
a 59 
Anos

60 
Anos e 
Mais

Chefes Demais 
Membros

Dez-2008 11,8 9,9 14,1 -(1) 24,4 9,8 -(1) -(1) -(1) 5,6 16,2
Jan-2009 12,0 10,0 14,2 -(1) 24,8 10,3 -(1) -(1) -(1) 5,6 16,5

Fev 12,2 10,2 14,4 -(1) 24,6 11,3 -(1) -(1) -(1) 5,3 17,1
Mar 12,8 11,2 14,6 -(1) 24,8 12,8 -(1) -(1) -(1) 6,3 17,4
Abr 12,6 11,2 14,2 -(1) 24,2 12,1 -(1) -(1) -(1) 6,6 16,9

Maio 12,5 11,4 13,8 -(1) 24,9 11,5 -(1) -(1) -(1) 7,0 16,6
Jun 12,4 11,0 13,9 -(1) 24,2 10,7 7,3 -(1) -(1) 6,5 16,7
Jul 12,3 11,1 13,6 -(1) 25,5 10,7 -(1) -(1) -(1) 6,0 16,9
Ago 11,7 10,4 13,3 -(1) 24,2 10,1 -(1) -(1) -(1) 5,5 16,2
Set 10,8 9,6 12,1 -(1) 23,2 9,5 -(1) -(1) -(1) 5,3 14,7
Out 10,0 8,4 11,8 -(1) 20,9 8,8 -(1) -(1) -(1) 5,4 13,2
Nov 9,8 8,3 11,6 -(1) 20,7 8,8 -(1) -(1) -(1) 5,4 13,0
Dez 9,6 8,1 11,2 -(1) 20,1 8,2 -(1) -(1) -(1) 4,8 12,9

Jan-2010 9,7 8,7 10,9 -(1) 21,7 8,0 -(1) -(1) -(1) 4,5 13,5
Fev 9,9 8,5 11,5 -(1) 22,3 7,8 -(1) -(1) -(1) 4,3 13,8
Mar 10,2 8,7 11,9 -(1) 21,7 9,1 -(1) -(1) -(1) 4,7 14,1
Abr 10,6 9,0 12,5 -(1) 21,9 9,5 -(1) -(1) -(1) 5,0 14,6

Variação Mensal
Abr-2010/ 
Mar-2010

3,9 3,4 5,0 -(1) 0,9 4,4 -(1) -(1) -(1) 6,4 3,5

Variação no Ano
Abr-2010/ 
Dez-2009

10,4 11,1 11,6 -(1) 9,0 15,9 -(1) -(1) -(1) 4,2 13,2

Variação Anual
Abr-2010/ 
Abr-2009

-15,9 -19,6 -12,0 -(1) -9,5 -21,5 -(1) -(1) -(1) -24,2 -13,6

Fonte: Convênio IDT/SINE-CE, STDS, Fundação Seade-Dieese e MTE/FAT.

Esses números reforçam a existência de uma característica estrutural marcante do mercado de tra-
balho, absolutamente escasso de oportunidades para adolescentes e jovens que, por sua vez, como 
vetor de oferta do fator trabalho, pressiona em busca de uma colocação.

Cenário Atual de Empregabilidade

Complementarmente, as informações da Pesquisa de Emprego e Desemprego na RMF(PED/RMF)31  
demonstram que, em fevereiro de 2011, a taxa de desemprego total apresenta relativa estabilidade, pas-
sando de 8,5%, em janeiro, para os atuais 8,6% da população economicamente ativa (PEA). 

O contingente de desempregados foi estimado em 153 mil pessoas, o mesmo resultado de janeiro 

31Dados divulgados em 30/03/11 no site http://www.idt.org.br/idt

de 2011. Tal estabilidade se deveu a números idênticos de ocupações eliminadas (24 mil) e de pessoas 
que saíram do mercado de trabalho da região (24 mil).

Em fevereiro, o nível de ocupação caiu 1,5%, com a redução de 24 mil ocupações, sendo o total de 
ocupados da RMF estimado em 1.621 mil pessoas, reflexo da eliminação de ocupações nos serviços (17 
mil), a segunda redução consecutiva do ano, e no comércio (10 mil). Por outro lado, foram geradas novas 
ocupações na indústria (1 mil) e no agregado outros setores (2 mil), além da estabilidade na construção civil.

Segundo a posição na ocupação, destacam-se as quedas do nível ocupacional no emprego assalariado 
(13 mil) e no agregado demais posições (13 mil), que engloba empregadores, donos de negócio familiar, 
profissionais universitários, trabalhadores familiares sem remuneração, dentre outros. A queda no nível de as-
salariamento deveu-se à redução do número de ocupados no setor público (7 mil) e no setor privado (6 mil).

O comportamento deste último segmento foi resultado do declínio da ocupação dos empregados 
sem carteira assinada (8 mil), o que foi atenuado pelo crescimento do assalariamento com carteira (2 
mil), que segue em trajetória de crescimento desde agosto do ano passado. Houve também redução 
entre os empregados domésticos (3 mil) e ampliação do trabalho autônomo (5 mil).

Para o atual presidente do IDT, De Assis Diniz32, 

apesar do momento sazonal da economia, que diminuiu a oferta por trabalho e elevou a pressão por 
oportunidades, percebe-se que o emprego com carteira mantém a trajetória de crescimento, favore-
cendo a formalização das relações trabalhistas no mercado de trabalho metropolitano de Fortaleza.

Entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011, a taxa de desemprego total diminuiu de 9,9% para 8,6% 
da PEA, resultado da redução na taxa de desemprego oculto de 4,1% para 2,8% e da estabilidade da taxa 
de desemprego aberto, que ficou em 5,8% da PEA.

Nesse mesmo período, 18 mil pessoas deixaram a situação do desemprego, reflexo da criação de 64 
mil postos de trabalho, número superior ao das pessoas que passaram a integrar a força de trabalho da 
RMF (46 mil). Nesse período, a taxa de participação variou de 57,9% para 58,3%.

Nessa base de comparação, o crescimento de 4,1% no nível ocupacional foi resultado do desem-
penho positivo da Indústria de Transformação (30 mil), Serviços (24 mil) e Comércio (10 mil). Houve 
estabilidade do nível de ocupação da Construção Civil e do agregado Outros Setores33. 

Constata-se, nas breves considerações feitas que vivencia-se um momento da história do país, no 
qual a preocupação com a formulação de políticas para adolescência/ juventude tem tomado corpo, 
invertendo a tradição de quase nada promover e priorizar de políticas para esse segmento.

De todo modo, são ainda muitos os adolescentes e jovens de Fortaleza e da RMF expostos à situa-
ção de grave vulnerabilidade que precisam ser alcançados por programas, projetos e ações inovadores. 
No essencial estes, uma vez motivadores da formulação de novas oportunidades, devem ter por hori-
zonte representar estímulos para uma postura protagonista dessa população.

3.2.2. Dados Primários

3.2.2.1. Atores Estratégicos 

3.2.2.1.1. Instituições Entrevistadas

32http://www.idt.org.br/idt/principal.asp, 30/03/2011
33(Sistema PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego, RMF, fev.2011).
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As instituições entrevistadas, reconhecidas como estratégicas no município, foram selecionadas 
com o objetivo de conhecer o seu perfil, opiniões e experiências acerca das possibilidades e limites 
existentes, nas políticas e programas, voltados para a empregabilidade de adolescentes no mundo do 
trabalho em Fortaleza. 

Referidas instituições estão vinculadas às áreas da Educação, Trabalho e Emprego, Desenvolvimento 
Social, Juventude, Turismo, Cultura e Direitos Humanos e estão assim distribuídas:

Segmento Nº de Instituições
Instituições Formadoras /Estratégicas 03
Organizações Não Governamentais 03
Organizações Governamentais/ Estado 05
Organizações Governamentais/ Município 05
Organizações Governamentais/ Estado /Federação 01
Instância de Mobilização Social 00
Total 17

Impõe destacar que o Comdica, instância referencial de políticas públicas na área da infância e da 
adolescência e o Fórum de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, recon-
hecido espaço de mobilização social de Fortaleza, foram contatados para a entrevista, mas não apre-
sentaram retorno até o final da pesquisa.

3.2.2.1.2. Perfil da Instituição/Áreas de Atuação

A maioria das instituições entrevistadas representa a estrutura administrativa do Poder Executivo, 
nos âmbitos do Estado ou do Município de Fortaleza. Observa-se, pela análise dos dados, que 47% 
atuam na área da educação, 27% no setor de serviços, 13% dedicam-se ao emprego e renda; 7% em 
saúde e 6% em consultoria.

Esse conjunto diversificado de áreas inclui atividades relacionadas a programas e projetos em maior núme-
ro (50%); seguidas da oferta de cursos profissionalizantes (44%); e da concessão de bolsas/estágio (6%).

A maioria dos atores estratégicos entrevistados mantém articulações com políticas e programas de 
outras instituições voltadas para a empregabilidade de adolescentes, de forma integrada e comple-
mentar, assim distribuídas: 44% têm maior aproximação com instituições de formação profissional, 19% 
com empresas, 13% com secretarias executivas (compreensível no caso de instituições municipais em 
função da organização administrativa de Fortaleza em SERs); 12% buscam o sistema público de em-
pregos e os restantes 12% estão distribuídos equitativamente entre oficinas e estágios. 

3.2.2.1.3. Políticas, Programas e Projetos Voltados para a Formação/Inserção de Adolescentes/Jo-
vens no Mundo do Trabalho

Inicialmente, foram levantados os programas/projetos desenvolvidos pelas instituições entrevista-
das, com apoio do Governo Federal. Essas informações possibilitam uma visão mais ampliada das pos-
sibilidades ofertadas ao público jovem no Estado do Ceará, em regime de cofinanciamento:

Programas e projetos apoiados pelo Governo Federal no Estado do Ceará

Órgão Programa/Projeto

MDS ProJovem Adolescente – Serviço Socioeducativo /Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)/Bolsa Família/
Centro de Referencia Especializado da Assistência Social 
(Creas)/Centro de Referência da Assistência Social (Cras)

MTE ProJovem Trabalhador 2011; Plano Territorial de Qualificação 
(Planteq);  Plano Setorial de Qualificação (Planseg / PNQ), 
com ênfase na qualificação de mão-de-obra para a Copa 
2014

MS Programa de Saúde da Família/Centro de Atendimento Psi-
cossocial/Saúde do Adolescente

ME Programa Segundo Tempo/Bolsa Atleta

Principais áreas de atuação na Instituição

6%
Consultoria

47%
Educação

27%
Serviços

7%
Saúde

13%
Emprego 
e Renda

Formas de articulação

44%
Instituição  
de Formação  
Profissional

6%
Estágio

12%
Sistema Público 
de Emprego

6%
Oficinas

13%
Secretarias 
Executivas

19%
Empresas
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SDH/PR Programa de Ações Integradas e Referenciais para o Enfren-
tamento da Violência Sexual Infantojuvenil (PAIR); Disque De-
núncia Nacional (Disque 100); Projeto Disseminação da Me-
todologia de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas 
de Tráfico, para fins de Exploração Sexual e Projeto Bromélia, 
os dois últimos em parceria com o Instituto Aliança.

MEC Programa Brasil Alfabetizado/Projeto Escola que Protege/EJA
MTur Programa Turismo Sustentável e Infância

Programa de Qualificação Profissional na área do Turismo

Programas e projetos apoiados pelo Governo Federal no Estado do Ceará

Órgão Programa/Projeto

Na esteira de programas nacionais e também por iniciativas próprias, o município de Fortaleza vem 
acumulando experiência em intervenções que podem ser contabilizadas como positivas em favor 
desse segmento. No conjunto dos programas federais listados, dois que estão diretamente vinculados 
à população jovem, merecem destaque:

l ProJovem, na modalidade Projovem Urbano – tem como objetivo promover a elevação do grau 
de escolaridade, visando à conclusão do Ensino Fundamental, qualificação profissional e o desenvolvi-
mento de ações comunitárias e exercício da cidadania. Na primeira fase do ProJovem Urbano, voltado 
para a faixa etária compreendida entre18 a 29 anos, alfabetizados, mas com ensino fundamental in-
completo. Este Programa tem duração de 18 meses. Afora apoiar a conclusão do 1º grau, garantindo 
a elevação da escolaridade, o faz de modo conjugado com a possibilidade da iniciação profissional 
certificada e com a inclusão digital. 

l Projovem Adolescente tem por objetivo básico complementar a proteção social básica à família. 
Tem como público sujeito os adolescentes (15 a 17 anos) pertencentes a famílias que são beneficiárias 
do Programa Bolsa Família ou, que se encontram em situação de vulnerabilidade social buscando 
estimular a convivência social e a participação cidadã, além de dar orientações para o mundo do tra-
balho. As ações do Programa têm como foco principal cursos e oficinas nas áreas da cultura, esporte 
e lazer  abordando temas como juventude, saúde e meio ambiente.

l Programa CredJovem Solidário, desenvolvido pela SDE, através da Célula de Trabalho e Juven-
tude, em parceria com  o BID. Trata-se de metodologia que promove o acesso a financiamento sub-
sidiado e apoio institucional a jovens na faixa de 18 a 29 anos, oriundos de escolas públicas, de modo 
tal que estes, dando vazão à sua criatividade, possam desenvolver, com base em princípios da econo-
mia solidária, atividades na linha da produção de bens, serviços e comércio. O objetivo é incentivar a 
geração de trabalho e renda entre os pequenos empreendedores populares, a partir de um contrato de 
empréstimo firmado com a Prefeitura de Fortaleza, para desenvolver propostas de empreendimentos 
produtivos, de serviços ou de comércio. Cada proposta apresentada no programa CredJovem possui 
pelo menos dois integrantes, residentes em Fortaleza, que tenham estudado na rede pública de en-
sino. Após a aprovação dos consultores externos, os jovens empreendedores são submetidos a uma 
avaliação técnico-social, a fim de avaliar o domínio de seu empreendimento e o perfil do candidato. 
Em seguida, os beneficiados recebem capacitação voltada para o gerenciamento de negócios.  

Foram levantados também os programas/projetos implementados por instituições governamentais 
do estado e do município de Fortaleza, a seguir relacionados:

http://www.fortaleza.ce.gov.br/juventude, 10/03/2011.

Instituição Programas/Projetos
Programas vinculados ao Governo do Estado

Secretaria da Ciência,  
Tecnologia e Educação  
Superior (Secitece)

l Corredor Digital
l Articulação com o e-Jovem e Primeiro Passo

Secretaria de Cultura do 
Estado (Secult)

l Curso sobre Patrimônio, na Escola de Artes e Ofícios Thomás Pom-
peu Sobrinho
l Bolsa-Estágio

 Secretaria de Educação do 
Estado (Seduc)

l Programas de formação, qualificação profissional, preparação para 
o mercado e intermediação, destacando-se as Escolas Profissionais, o 
Programa Com.Domínio Digital (em parceria com o Instituto Aliança), o 
Estágio não-obrigatório de Ensino Médio e o desenvolvimento de políti-
cas voltadas para a juventude.
l Ações articuladas com o Programa Primeiro Passo (Stds) e com agen-
tes privados de intergração

Secretaria da Justiça e  
Cidadania (Sejus)

l Núcleo de Assistência ao Presidiário e Apoio ao Egresso
l Programa Pintando a Liberdade
l Cursos e oficinas de capacitação profissional

Secretaria de Trabalho e 
Desenvolvimento Social 
(Stds)

l Primeiro Passo
l Projovem Trabalhador
l Juventude Empreendedora

Instituto de Desenvolvimento 
do Trabalho (SINE/IDT)

l Intermediação de mão-de-obra para o mercado de trabalho, execu-
ção do seguro-desemprego, educação e pesquisas na área profissional; 
intermediação de profissionais autônomos
l Projovem 
l Primeiro Passo 
l e-Jovem
l Jovem Aprendiz
l Oficinas profissionalizantes, nas quais 80% dos participantes são jovens
l Articulação técnica com o Instituto Aliança e com outras instituições 
de formação profissional. 

Universidade Estadual  
do Ceará (Uece)

l Programa de Inclusão Digital para jovens em situação de vulnerabili-
dade (Proinfo)
l Programa EJA, de alfabetização de jovens e adultos 
l Programa Com.Domínio Digital, em parceria com a Seduc e o Institu-
to Aliança;  Projeto  Bromélia – de inserção socioprodutiva, também em 
parceria com o Instituto Aliança, SDH/PR e SDH/PMF
l Escola de Conselhos/UFMS, em parceria com a SDH/PR
l Empresas Juniores
l Bolsa-trabalho para jovens estudantes de graduação
l Estágio não-obrigatório, conveniado com empresas e agentes de integração
l Programa Geração da Paz, em parceria com a Seduc e Unesco, de-
senvolvido junto ao sistema de ensino do Estado.
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Relevante destacar que foram criadas, em nível estadual:

l a Coordenadoria de Políticas Públicas para funcionar como uma instância estratégica de articu-
lação de políticas de educação, trabalho, emprego e renda;  

l a Secopa (Decreto nº 30.444, de 14 de fevereiro de 2011) para assuntos relacionados à organiza-
ção da Copa do Mundo, prevendo, inclusive,  a inserção de adolescentes para trabalho nas obras pre-
paratórias e durante a realização da Copa, em Fortaleza. 
 
A seguir, serão relacionados os programas e projetos desenvolvidos no âmbito da Prefeitura Munici-

pal de Fortaleza:

Programas vinculados à Prefeitura de Fortaleza
Coordenadoria Especial de 
Políticas Públicas de Juventu-
de da Prefeitura de Fortaleza 
(PMF)

l Promoção de espaços de participação do controle social das polí-
ticas públicas voltadas para o segmento juvenil, como as plenárias do 
Orçamento Participativo, audiências públicas e seminários sobre as 
políticas de juventude.

l Programa Pro-Jovem Urbano e ações de articulação com o CredJovem.
Secretaria  de Direitos  
Humanos/Coordenadoria da 
Criança e do Adolescente – 
Funci (SDH/FOR)

l Programa Adolescente Cidadão

l Projeto Adolescente Cidadão

l Projeto Cozinha Experimental

l Projeto Bromélia
Secretaria Municipal de  
Desenvolvimento Econômico 
(SDE)

l Programas de Inclusão de Jovens – Pro-Jovem Urbano e Pro-Jo-
vem Adolescente

l Proinfo

l CredJovem
Secretaria de Cultura de  
Fortaleza (Secultfor)

l CredCultura Jovem

Secretaria Municipal de  
Assistência Social (Semas) 

l Pro-Jovem 

l Jovem Aprendiz
Secretaria de Turismo de  
Fortaleza (Setfor)

l Apoio à Política Municipal de Enfrentamento à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes

l Articulação com programas de inclusão social, com capacitação 
profissional

l Estágios na área turística

Programas desenvolvidos por outras Instituições/Entidades

 Serviço de Apoio às Pequenas e Mé-
dias Empresas do Ceará (Sebrae)

l Capacitação, a partir de parcerias firmadas 

 Superintendência Regional do Traba-
lho e Emprego do Estado do Ceará/ 
Delegacia Regional do Trabalho

l Projeto Aprendizagem

l Pro Jovem

Federação das Indústrias do Estado 
do Ceará (Sfiec)

l Promoção de Fóruns e debates sobre o tema

l Programa Menor Aprendiz

l Programa de Estágios

 Faculdade Integrada do Ceará  
Estácio (FIC) 

l Central de Estágios e Empregos, que trabalha diretamente 
com a inserção de jovens no mercado de trabalho

l Parcerias com outras universidades, agentes de integração, 
consultorias e empresas, ampliando as oportunidades de está-
gio e emprego.

No que concerne a outras ações nessa área, é importante complementar as seguintes informações:
A implementação do Projeto de Profissionalização para o Enfrentamento da Exploração sexual de 

Adolescentes, mais conhecido como Vira Vida, uma iniciativa do Conselho Nacional do SESI, voltado 
para a formação profissional e inserção no mundo do trabalho de adolescentes e jovens entre 16 e 21 
anos em situação de exploração sexual.  A experiência-piloto foi lançada em Fortaleza em julho de 
2008. A proposta consiste em promover a elevação da auto-estima e da escolaridade dos participantes, 
para que desenvolvam seu potencial, com vistas a perspectivas de emprego. O processo socioeduca-
tivo está baseado em cursos profissionalizantes construídos a partir do alinhamento entre a demanda 
de cada mercado e o perfil e as expectativas desse público.

l Destaca-se também o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho/PRT-7ª Região, 
que promove campanhas, palestras e seminários, em parceria com órgãos governamentais, entida-
des patronais e sindicais, com o objetivo de sensibilizar parceiros sociais e a sociedade em geral para 
erradicação do trabalho infantil. O MPT/PRT também participa do Fórum Regional de Erradicação do 
Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho Adolescente, situação que lhe permite conhecer a implan-
tação de projetos comunitários e avaliar a legalidade das situações ali apresentadas.

l Como instância de mobilização, vale ressaltar o papel do Fórum Cearense de Enfrentamento da 
Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, criado em 2001, integrado por atores do Estado e 
da Sociedade Civil Organizada, com a finalidade de avaliar e monitorar a efetivação do Plano Esta-
dual de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, lançado no mesmo ano. 

3.2.2.1.7. Articulação entre as Políticas e Programas Nacionais nesta Área

De uma forma geral, as instituições demonstram que realizam suas ações buscando integração com 
os demais parceiros, devendo ser destacado uma forte articulação com organizações de base comuni-
tária. A maioria das instituições governamentais, notadamente na esfera estadual, desenvolve suas ações 
contando com o apoio do Governo federal, mediante a formalização de convênios, em diferentes áreas. 

Observa-se, ainda, que os projetos que vêm sendo executados, seja por organizações governamen-
tais ou da sociedade civil, contam com a parceria de instituições formadoras (no eixo da formação e 
qualificação profissional).  
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3.2.2.1.8. Destinação Orçamentária Específica para Execução de Programas e Projetos nesta Área 

A maioria das instituições pesquisadas, com exceção dos órgãos governamentais e mesmo assim sem 
precisão de valores, relata que não detém verbas específicas para execução de projetos nesta área, contando 
basicamente com o apoio do governo, de organismos da cooperação internacional ou da iniciativa privada. 

Em nível estadual constata-se, no caso da Secitece, que há dotações orçamentárias federais, oriun-
das do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação, destinadas ao desenvolvimento 
de projetos para o segmento jovem, ligadas preferencialmente à formação profissional, em especial 
para os Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs), Núcleos de Informação Tecnológica (NITs) e Cen-
tros de Inclusão Digital (CIDs). Na Seduc, são alocados recursos a cada ação desenvolvida, voltados 
para a formação, a inserção e para o sistema de monitoria. A Stds conta com recursos destinados aos 
programas e projetos sob a responsabilidade da Coordenadoria de Promoção do Trabalho e Renda/
Célula de Educação Social e Profissional, sendo assim alocados: 80% para a formação e 20% para a 
inserção profissional de adolescentes e jovens.

Em nível municipal, a Secultfor informa contar com uma destinação orçamentária específica para a 
execução de programas voltados para a inserção de adolescentes e para o acompanhamento de egres-
sos, por meio do CredCultura Jovem e da Rede de Economia Solidária. Já a Coordenadoria Especial de 
Políticas Públicas de Juventude investe recursos alocados na Lei Orçamentária Municipal, voltados para 
a formação profissional em sua totalidade.

A Setfor reporta focalizar os recursos orçamentários nesta área para a realização de campanhas 
educativas e desenvolvimento de projetos de inclusão social, com capacitação profissional. A Semas 
recebe recursos do ProJovem, destinando 50% para as atividades constantes do projeto que envolvem 
a temática do trabalho, 30% para a formação profissional e 20% para o acompanhamento do egresso. 
A SDE tem como principal fonte, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que disponibiliza 
recursos destinados especialmente à formação e à criação de negócios (empreendedorismo), através 
dos programas Proinfor e credjovem. 

O SINE/IDT informa que aplica seus recursos, advindos de fontes federais na inserção profissional 
e em oficinas profissionalizantes voltadas para o público em geral, mas ressalta que nestas, 80% dos 
participantes são jovens.

Os recursos do Sfiec são aplicados em programas de estágio e no acompanhamento de egressos. 

A Uece utiliza recursos de fontes estaduais e federais voltados para a formação de recursos huma-
nos e trabalha fundamentalmente em regime de parceria. 

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego relata contar com recursos do Governo Fede-
ral/Ministério do Trabalho, alocados em sua totalidade para a inserção profissional.

No caso do SEBRAE, as informações coletadas indicam que todos os projetos citados têm dotação 
orçamentária específica, voltados prioritariamente para a formação e inserção profissionais.

3.2.2.1.9. Percepção dos Entrevistados sobre a Lei da Aprendizagem
 
Questionados sobre a utilização da Lei da Aprendizagem, apenas 44% dos entrevistados responde-

ram afirmativamente e destes, 46% reconhecem suas vantagens como instrumento que possibilita o 
acesso qualificado de adolescentes/ jovens ao mercado de trabalho, 29% citam a importância da Lei na 
preparação em serviço e 14% referem-se à renovação e dinamização do quadro de funcionários.

As respostas que correspondem ao desconhecimento da Lei ou ao não reconhecimento de suas 
vantagens ou sua não aplicabilidade na instituição totalizam 14%, o que merece uma reflexão e a 
criação de espaços de discussão e de maior disseminação, especialmente junto a atores estratégicos, 
como os sujeitos do presente estudo, para que se apropriem das informações e possam incorporá-las 
em suas áreas de atuação. 

3.2.2.1.10. Perfil do Adolescente Trabalhador no Mundo do Trabalho

Em suas respostas sobre o “perfil ideal” do Adolescente Trabalhador, requerido pelo mundo do tra-
balho, a maioria das instituições entrevistadas indicou como fator preponderante o item características 
pessoais (40%); 25,% apontaram capacidade relacional; 17,5% escolaridade e 7,5% destacaram o conhe-
cimento em informática e, na mesma proporção, experiência, apenas 2,5% apontaram o idioma.

Principais vantagens da Lei de Aprendizagem
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As distintas percepções estão focalizadas na necessidade de uma formação básica que se alia às ca-
racterísticas pessoais e sociais, notadamente para uma inserção qualificada no novo mundo do trabalho,  
estão detalhadas no quadro abaixo:

Instituição Perfil Ideal
Secitece l Características empreendedoras

Seduc l Dotado de visão crítica em relação a seus direitos e deveres.

Secult l Capacidade relacional, ser proativo, gostar de desafios, ser 
cooperativo, manter-se atualizado e saber trabalhar em equipe.

Sejus l Boa escolaridade, possuir conhecimentos específicos e ex-
periências profissionais anteriores.

 Stds l Jovem com ensino médio concluído, com faixa etária de 16 
a 29 anos e com domínio de informática

 SINE/IDT l Experiência e nível de escolaridade (que deixa a desejar).

Uece l Responsabilidade, capacidade de iniciativa,  de comunica-
ção, proatividade e conhecimento de informática.

 Coordenadoria Especial de Políticas 
Públicas de Juventude/PMF

l Jovem com formação, disciplina e postura profissionais.

SDE l Nível superior de escolaridade, experiência adquirida na 
formação acadêmica; domínio de idioma; saber trabalhar com 
o coletivo; visão geral de conhecimento, independente da for-
mação acadêmica.

Secultfor l Boa formação no sentido ampliado e diversificado; olhar aten-
to e crítico; atualizado através do acesso à mídia contemporânea

Semas l Capacitado para o exercício das atividades, com visão crítica.

Setfor l Nível de escolaridade; conhecimento das novas tecnologias 
e modelos organizacionais.

Sebrae l Jovens com iniciativa, despertos para o conhecimento e 
para crescer no mercado; que tenham postura, comunicação 
verbal adequada ao ambiente de trabalho.

Superintendência Regional do Traba-
lho e Emprego – CE/ Delegacia Re-
gional do Trabalho

l Proatividade e iniciativa

Sfiec l Jovem dinâmico, proativo, disciplinado, com capacidade de 
iniciativa e afeito a desafios.

FIC l Comprometimento, proatividade, interesse no aprendizado e 
no crescimento profissional, postura adequada, foco no objetivo.

A gerente de pesquisa e informação da Setfor entende que: 

No mundo contemporâneo a profissionalização do adolescente somente pode ser concebida se in-
serida em um processo educacional pautado no respeito aos direitos inerentes à pessoa humana em 

desenvolvimento e, em especial, fortalecendo a Educação Básica, da qual não pode se dissociar.

A Coordenadora de Remuneração e Desenvolvimento do Sfiec ressalta 

a necessidade de incentivar as empresas a buscarem novos profissionais para o mercado de trabalho 
sob pena de no futuro não termos mão-de-obra qualificada suficiente para atender à demanda de 

desenvolvimento que o Brasil precisará.

Tais observações ratificam a necessária articulação intersetorial e interinstitucional e de implemen-
tação de políticas públicas que possam responder às demandas que se colocam nas áreas da educa-
ção e empregabilidade voltadas para o público adolescente, consideradas as oportunidades e lacunas 
identificadas no presente estudo. 

3.2.2.1.11. Contribuição da Instituição para o Fortalecimento das Políticas nesta Área

Com relação às possíveis contribuições a serem dadas pelas instituições foram apontadas distintas 
respostas, em diferentes níveis, a maioria sintonizada com a necessidade de aportar mais recursos 
nesta área com o objetivo de ampliar quantitativamente, mas também qualitativamente, os programas 
desenvolvidos junto à população jovem. As políticas públicas foram o maior destaque, com 47,8% das 
indicações, seguidas da celebração de parcerias (26,2%) e de convênios (17,4%).

Fortaleza e a Região Metropolitana, de acordo com o conteúdo das entrevistas realizadas com os 
atores estratégicos, detêm um significativo conjunto de ações desenvolvidas nesta área, beneficiando 
diretamente adolescentes e jovens, por meio de distintos programas e organizações, governamentais 
e não governamentais. Observa-se que há um significativo aporte de recursos, na maioria federal, e 
uma condução estratégica em termos de coordenação das ações, embora ainda requerendo uma 
maior integração e articulação intersetoriais, notadamente entre a Secretaria Municipal de Educação 
e a SDH/FOR e entre os níveis de governo, de modo a incrementar atividades mais focadas naqueles 
adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. 

As organizações da sociedade civil que, via de regra, atuam de forma mais próxima a esse segmento, 
demonstram uma familiaridade com o universo temático dessa população, o que deve ser mais re-
conhecido e potencializado.  Sugere-se que seja desencadeado um esforço de mobilização junto às 
empresas privadas e as entidades que as representam para fortalecer, junto a estas, a urgência de seu 
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envolvimento no processo de formação e inserção socioprodutiva de adolescentes e jovens do mu-
nicípio, propiciando a estes possibilidades de desenvolvimento de carreira e de vida, exercitando, dessa 
forma, o princípio da responsabilidade social.   

 

3.2.2.1. Instituições Formadoras 

No município de Fortaleza, foram contatadas 20 instituições, a maioria de natureza nãogoverna-
mental. 63% do universo constituem a chamada sociedade civil e 37% das instituições pesquisadas são 
de natureza governamental. Esse aspecto é um indicativo importante sobre a participação e contri-
buição das organizações sociais no município, nesta área. 

Estas instituições focam as ações predominantemente na área da Educação, com interrelação com outras 
áreas como Cultura, Ciência e Tecnologia, Comércio, Indústria, Geração de Trabalho e Renda, Mobilização, 
e ainda em ações voltadas ao atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

 A diversidade das instituições pesquisadas fornece um panorama acerca do cenário da qualificação 
profissional no município, cada uma possuindo cultura, diretriz, orientação teórico-metodológica e 
operacional próprias, de forma a buscar respostas para a diversidade do público juvenil atendido. 

95% das organizações pesquisadas informaram a existência de Programas e Projetos voltados para 
formação de jovens com enfoques específicos. 5% das instituições restantes alegaram a falta de recursos 
para a manutenção dos serviços, fator que gera a descontinuidade das ações, além da não especificidade 
do atendimento. O quadro abaixo apresenta um breve perfil com o principal foco dos serviços ofertados 
pelo conjunto das instituições formadoras pesquisadas, no que diz respeito à atuação em Fortaleza:

Organizações Principais Atividades na área de Educação Profissional
Instituto Nordeste Cidadania (Inec)           l Tem como missão contribuir para a inclusão e o desenvolvimen-

to sociocultural e econômico das pessoas, potencializando a força 
coletiva, promovendo a cidadania e o respeito à vida. 

l Desenvolve várias atividades na área do micro-crédito e geração 
de renda, da educação, da arte e da cultura.

Serviço Social da Indústria (Sesi)                l Sua missão consiste em missão promover a qualidade de vida do 
trabalhador e de seus dependentes, com foco em educação, saúde e la-
zer, e estimular a gestão socialmente responsável da empresa industrial. 

l Oferta cursos por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
e Cursos de Educação Continuada. 

Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia do Ceará (Ifce)           

l Tem como área de atuação a formação de jovens em cursos técni-
cos (técnico concomitante, integrado e modalidades jovem e adulto), 
superior (tecnológico, bacharelado e licenciatura), pós-graduação e 
extensão, especialmente nas áreas da Indústria, Química e Turismo.

Centro de Integração Empresa 
Escola (Ciee)          

l Instituição filantrópica mantida pelo empresariado nacional, com 
o objetivo de encontrar, para os estudantes de nível médio, técnico 
e superior uma oportunidade de estágio que os auxiliem a colocar 
em prática o que aprenderam na teoria.

l Desenvolve Programa de Estágio e Jovem Aprendiz para inser-
ção no mercado de trabalho.

Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Comercial (Senac)                      

l Instituição privada sem fins lucrativos que tem por missão educar 
para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo. 

l Oferece cursos, inclusive na modalidade EaD, oficinas e seminá-
rios em distintas áreas de formação profissional.

Associação Batista Beneficente e 
Missionária (Abbem)      

l ONG que tem como objetivo principal a implementação de políticas 
públicas voltadas principalmente para crianças e jovens com alto nível 
de risco social e os envolvidos em conflitos com a lei. Em parceria com 
instituições governamentais, a Abbem desenvolve os seguintes proje-
tos: Jovem Aprendiz; Disque Direito Criança e Adolescente (DDCA): 
Projeto Espaço Aquarela;  Projovem; Ponte de Encontro; Proteção So-
cial Básica e  Cras.

Secretaria Estadual do Trabalho e 
Desenvolvimento Social (Stds)                             

l Desenvolve ações voltadas essencialmente para a qualificação 
e inserção de jovens no mercado de trabalho: Programa Trabalho 
Competitivo – Alcançando a Empregabilidade; Desenvolvimento do 
Empreendedorismo e do Artesanato; Desenvolvimento e Gestão de 
Políticas da Juventude. Destaca-se o Programa Primeiro Passo.

l Os Conselhos Estaduais e a Comissão Intergestora Bipartite 
estão a ela vinculados, bem como o SINE/IDT.

Banco do Nordeste (BNB / Etene)                    l Elabora, promove e difunde conhecimentos técnicos e científicos 
que subsidiam a ação do BNB e da sociedade, na busca do desen-
volvimento sustentável do Nordeste. Trabalha com um programa de 
bolsistas universitários há 25 anos.

Bem estar Familiar no Brasil  
(Bemfam – CE)                 

l ONG de ação social e sem fins lucrativos, com atuação em 
âmbito nacional. 

l Desenvolve atividades voltadas à promoção da assistência social 
básica e especial para a defesa e promoção dos direitos sociais, so-
cioambientais, sexuais e reprodutivos, individuais e coletivos, con-
tribuindo para o desenvolvimento social e para a melhoria da saúde, 
ampliando o acesso da população, em especial de grupos social-
mente mais vulneráveis, a produtos e serviços.

Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai– DR/CE)                             

l Serviço criado por iniciativa do empresariado do setor industrial com 
o objetivo de contribuir na geração e difusão de conhecimento aplicado 
ao desenvolvimento industrial. Atua integrado ao Sistema FIEC.

l Desenvolve diversas atividades voltadas para atender ao apri-
moramento dos profissionais, e que visem ampliar a geração de 
emprego e renda no estado, executando Educação Profissional, As-
sessoria Técnica e Tecnológica e Informação Tecnológica ofertando 
cursos de Aprendizagem industrial (Básico e Técnico), Qualificação 
Profissional e Iniciação Profissional.

Espaço Cultural Frei Tito de Alen-
car (Escuta)           

l É um dos movimentos sociais atuante no bairro Pici, em Fortaleza. 

l Oferece várias atividades de arte, cultura e educação popular, 
tais como grupo de teatro, oficinas de percussão, promoção à saú-
de e grafite, com destaque para o Projeto Circo de Cultura Brincan-
te, voltado para a formação de adolescentes e jovens.

Organizações Principais Atividades na área de Educação Profissional
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Instituto Centro de Ensino Tecno-
lógico (Centec)        

l É uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, qua-
lificado pelo Governo do Estado do Ceará como Organização So-
cial (OS). Tem por missão de promover a educação e as atividades 
tecnológicas necessárias ao desenvolvimento dos municípios, por 
meio do ensino, da pesquisa e da extensão, em áreas estratégicas 
para a inclusão social e a inovação no Estado do Ceará, através 
dos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) e Centros Vocacio-
nais Técnicos (Cvtec)            

Coordenadoria da Criança e do 
Adolescente da SDH/FOR              

l Tem por objetivo aperfeiçoar os mecanismos de promoção dos 
direitos, proteção integral e participação real de meninas e meninos.

l Desenvolve atividades em mais de 140 unidades de projetos, 
através de políticas públicas pautadas nas linhas de ação: Família: 
Arte-educação, Cidadania e Qualidade de Vida, com o foco em gê-
nero e socioeconomia solidária. 

Fábrica de Imagens, Ações Edu-
cativas em Cidadania e Gênero                        

l Tem como missão o desenvolvimento de ideias e práticas  
socioeducativas que promovam a cidadania, com foco no trabalho 
e no desenvolvimento humano, e a equidade de gênero entre ho-
mens, mulheres e jovens de baixa renda residentes em Fortaleza. 
Atua junto aos jovens através do Projeto Imagens da Paz, do Nú-
cleo de Realização Audiovisual e do Projeto Navegantes. Desde 
2002 cerca de 200 jovens já participaram das ações educativas e 
de capacitação para o trabalho, sendo que, aproximadamente, 30% 
deles se inseriram no mercado de trabalho. Mais de 16000 jovens 
e adultos já foram beneficiados através das Mostras de Vídeos e 
oficinas gratuitas realizadas pela ONG 

Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL)                          

l Entidade classista do setor Comércio, a CDL Fortaleza/Instituto 
CDL de Cultura e Responsabilidade Social conta com um Balcão 
de Empregos do SINE/IDT/CDL, com uma Loja Conceito e com o 
Programa Talento Jovem para o Comércio, que investe na formação 
profissional de estudantes de escolas públicas, gerando a oportuni-
dade do primeiro emprego.

Associação Barraca da Amizade 
(ABA)                              

l ONG que atua em Fortaleza desde 1999 a partir de várias ações: 
abordagem na rua; uma casa de moradia de 30 vagas para adoles-
centes de 12 a 18 anos; programa sociopedagógico de ressociali-
zação e arte educação, com ênfase nas atividades circenses; um 
programa de trabalho com as famílias dos adolescentes atendidos, 
no intuito de possibilitar o retorno do adolescente à convivência fa-
miliar; um programa de profissionalização para efetivar a inclusão 
social e um programa de sensibilização e responsabilidade social.

Associação O Pequeno Nazareno                            l Tem como missão acolher crianças e adolescentes em situação 
de moradia nas ruas, contribuir na construção de seus projetos de 
vida, reatando o vínculo familiar e comunitário, buscando a garantia 
dos direitos fundamentais, e a inclusão social das famílias, visando 
uma sociedade justa e solidária. 

l Trabalha com projetos de profissionalização, especialmente com 
informática e serigrafia.

Universidade Estadual do Ceará  
(Uece)

l Tem por missão produzir e disseminar conhecimentos e formar 
profissionais para promover o desenvolvimento sustentável e a qua-
lidade de vida da região, através de atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. Na área do adolescente e jovem, atua em projetos de 
extensão de educação profissional, inclusão digital, empreendedoris-
mo, bolsa-trabalho e de estágio em empresas, empresa Junior, arte-
educação e meio-ambiente, em iniciativas próprias ou em parcerias.

Instituto Aliança l Oscip com sede em Salvador-BA, que desenvolve programas 
e projetos dirigidos a adolescentes e jovens em Fortaleza, priori-
zando a área de educação profissional e inserção destes no mun-
do do trabalho. Estabelece parcerias e alianças estratégicas com 
organismos internacionais, empresas privadas, organizações não 
governamentais, universidades e com o poder público, atuando em 
vários estados brasileiros, por meio de programas como o Com.
Domínio Digital, Escola Social de Varejo e Bromélia - Metodologia 
de Inserção Socioprodutiva - Educando e Inserindo Adolescentes 
Vulneráveis no Mundo do Trabalho.

Sociedade Educacional Edice 
Portela Ltda -  Faculdade Ateneu 
(Fate)

l Tem como missão promover a geração e a disseminação de co-
nhecimento, de forma a contribuir para o enriquecimento científico e 
tecnológico, visando o fomento da cultura e a prestação de serviços 
à comunidade, a fim de atender às necessidades do mercado de 
trabalho e às demandas da sociedade. Trabalha na área de inser-
ção, especialmente, através do Núcleo de Apoio à Carreira.

Organizações Principais Atividades na área de Educação Profissional Organizações Principais Atividades na área de Educação Profissional

O depoimento de uma gestora merece ser transcrito, pois traduz as visões e práticas desta em relação 
a questões que permanecem em aberto e que merecem maior aprofundamento e reflexão:

Acredito que vivemos hoje um momento de transição entre práticas tradicionais associadas à entrada 
no mundo do trabalho e a renovação, sobretudo integradas às tecnologias da informação e comu-
nicação. Hoje, o trabalhador precisa ser mais flexível, dinâmico, integrado e aberto aos novos apren-
dizados, pois o mundo produtivo muda em incrível rapidez e se faz necessária essa adaptação. Essas 
mudanças estão impactando na Escola também, o mercado tem demandado o desenvolvimento de 
um outro perfil - e enfrentamos o desafio da formação de Capital Humano: o indivíduo formado pela 
Escola não é o trabalhador demandado pela empresa. Nosso trabalho tem buscado suprir e superar 
essa lacuna e consideramos que os resultados alcançados – cerca de 60% de inserção em empregos 
formais – ratificam essa percepção  (Eveline Corrêa, coordenadora Regional do Instituto Aliança)

No que se refere aos aspectos relacionados a um conjunto de competências requerido, os entrevista-
dos destacaram o trabalho em equipe como o tema mais aprofundado, com 22% das respostas, seguido 
imediatamente da autoestima/autoconfiança (21%) e da identidade (18%). Outros temas são também 
relevantes na formação, como o Protagonismo com 17% das respostas e Liderança com 14%. Algumas 
características citadas e agrupadas sob o item “outros” obtiveram 8% de citações. 
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Observa-se que as instituições procuram estar alinhadas com as orientações nacionais e internacio-
nais, no sentido de buscar uma formação de caráter mais integral e integrada, sobretudo por abordar 
aspectos que visam o fortalecimento da identidade pessoal e social, o trabalho em grupo e em equipe e 
o protagonismo social.

Quanto às habilidades, 46% realizam treinamento e formação em áreas específicas; 38% das insti-
tuições formadoras desenvolvem as habilidades utilizando-se de laboratórios e oficinas, ao priorizar o 
aprender fazendo e oportunizar uma vivência teórica-prática a adolescentes/jovens. Como relevante 
para análise, no item que contempla as outras habilidades citadas, surgem as formações voltadas para 
a área tecnológica, administração bancária, política e cultura, representando 12% das respostas obtidas, 
enquanto 4% não responderam.

No tocante às habilidades em Gestão na formação dos adolescentes e jovens, 39% dos entrevistados 
destacaram a atenção dispensada pelas instituições à aquisição de conhecimentos sobre as rotinas ad-

ministrativas: 19% se reportaram ao treinamento com instrumentos de assistência administrativa, perfa-
zendo 58% das respostas reforçando os aspectos de gestão, fortalecendo a tendência para a preparação 
de jovens para essa área específica.  A realização de laboratórios e oficinas foi lembrada por 16%, sendo 
que 13% forneceram respostas diversificadas e outros 13% não responderam.

Os programas de formação foram avaliados positivamente pelas instituições pesquisadas de Fortaleza, 
considerados eficazes (bom e excelente) pela totalidade dos entrevistados. Dentre as razões para essa 
eficácia, foram destacados: os índices de inserção dos jovens no mundo do trabalho, a formação pessoal 
e social realizada, o desenvolvimento profissional propiciado, a preocupação com o desenvolvimento da 
auto-estima desses adolescentes e com sua inserção social. Fatores como uma maior articulação com 
a Rede de Proteção e a busca constante de aperfeiçoamento foram citados como essenciais ao desem-
penho desses programas.

O monitoramento e a avaliação da formação são fundamentais para a alimentação do programa e 
para permitir reforços ou redirecionamentos com vistas ao seu aprimoramento constante e para a aber-
tura de possibilidades de implementação de políticas que melhor respondam às questões que envolvem 
os adolescentes e jovens, notadamente os que são caracterizados como vulneráveis.

Observa-se que há uma preocupação da maioria dessas instituições com a oferta de uma formação 
cidadã, que aponte caminhos não só em termos de carreira, mas principalmente para a vida, o que re-
presenta um olhar diferenciado em relação às propostas que mais sugerem uma mera oferta de serviços 
para adolescentes e jovens desfavorecidos e ocupação do seu tempo livre.
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No tocante à articulação entre programas e políticas, 94% dos gestores afirmam que as políticas de-
senvolvidas se integram a outras instituições e apenas 6% responderam negativamente. As articulações 
ocorrem em 25,9% dos casos com instituições públicas, seguidas do setor privado, ONGs e os agentes 
de integração, especialmente em nível operacional, na realização de ações conjuntas, mas não em nível 
político-estratégico mais amplo. As universidades são citadas por 7,4% dos entrevistados.

Indagadas sobre a destinação orçamentária específica para execução de programas e projetos, 78% 
das instituições pesquisadas responderam de forma afirmativa e 22% declararam não possuir destinação 
específica, apontando para a necessidade de maior definição de linhas de atuação nessa área. Ressalte-
se que a maioria das organizações não governamentais, coloca que a sua sustentabilidade depende de 
captação de recursos externos para a realização dos projetos, o que tende a gerar descontinuidade de 
alguns programas, o que ratifica a necessidade de implementação de políticas públicas efetivas voltadas 
para esse segmento populacional. 

Quanto ao perfil exigido pelo mundo do trabalho ao adolescente, 27,9% das respostas obtidas junto 
aos gestores destacam a proatividade seguida de perto pelo item conhecimento, correspondendo a 
26,2% das respostas. 21,4% dos gestores valorizam a postura profissional, enquanto a escolaridade e as 
características pessoais são consideradas relevantes, ambas na mesma proporção (9,8%). Foram ainda 
citadas, em menor escala a liderança, representando 3,3% das respostas e a idade (1,6%).

A análise qualitativa desse gráfico expressa o perfil de saída dos adolescentes - potencialidades, limi-
tações e expectativas -, aspectos importantes que devem ser considerados nos processos seletivos e 
itinerários formativos no âmbito das organizações pesquisadas. 

Indagados acerca da contribuição que aportam para o fortalecimento das políticas e programas de 
formação voltados para o segmento jovem, foram destacados por 50% dos entrevistados os cursos, pro-
jetos e programas ofertados; 21% aportam com a profissionalização, 17% voltam-se para a inserção profis-
sional, enquanto 8% referiram-se à participação que têm nas políticas públicas voltadas à juventude e 4% 
referem-se à participação em conselhos, enquanto espaço de discussão e garantia dos direitos.

Em relação à Lei 10.097/2000, relativa à aprendizagem, considerada política pública de juventude e 
trabalho, já referida, 67% das organizações pesquisadas declararam adotá-la, sendo que 40% o fazem há 
menos de 5 anos e os demais distribuem-se, em igual percentual (20%) desde a sua criação, entre 5 a 
10 anos e há mais de 10 anos. Interessante ressaltar que dentre os 33% que declaram não aplicá-la, 49% 
afirmam estarem mais voltados para a formação e não para a inserção, o que sugere uma visão equivo-
cada, uma vez que estes dois componentes fazem parte de um processo e, como tal, não podem estar 
dissociados. Em 23% dos casos alegam que a Lei não se aplica às suas instituições.

Destinação orçamentária específica para a execução de 
programas, nesta área, para esse perfil de público, na instituição
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A maioria dos gestores (42%) destacou como principal vantagem possibilitar o acesso qualificado de 
adolescentes e jovens ao mercado de trabalho. Sabe-se que a referida lei cria as condições para o ingresso 
protegido do adolescente no trabalho com a continuidade dos estudos, essencial para sua possível ascen-
são funcional. 23% dos entrevistados indicaram como vantagem a preparação de adolescentes e jovens em 
serviço; 13% reconhecem na Lei a possibilidade de renovação e dinamização do quadro de colaboradores 
da empresa, enquanto a mesma proporção declara não conhecê-la e 7% não responderam.

Uma análise das instituições formadoras de Fortaleza, não pode prescindir de reportar-se à análise 
e percepção, muito positivas, dos próprios adolescentes e jovens empregados acerca da excelência do 
processo formativo que receberam e da repercussão deste para a sua inclusão socioprodutiva, avaliado, 
na sua totalidade, como bom e excelente. 

A contribuição das instituições formadoras de Fortaleza, tanto as já consolidadas e aquelas em desen-
volvimento, demonstram que cada uma destas tem muito a oferecer, segundo as suas competências, 
recursos e potencialidades, organizando-os de modo a produzir saberes, decisões e práticas coletivas 
capazes de cumprir, racional e eficientemente, os objetivos a que se propõem. Por outro lado, há neces-
sidade de difundir a Lei de Aprendizagem e sensibilizar os potenciais empregadores para a adoção, con-
siderando a necessidades de que seja incorporada como política pública de inserção socioprodutiva dos 
adolescentes e jovens, na perspectiva do trabalho decente.

As instituições pesquisadas, a partir do estudo realizado, demonstram reconhecer o seu importante 
papel e esforço no sentido de promover uma formação sintonizada com as expectativas e vocações dos 
adolescentes e jovens e com as demandas e inovações tecnológicas que permeiam o mundo do trabalho. 

Empresas e Potenciais Empregadores 

Em Fortaleza, foram entrevistadas 29 empresas, selecionadas aleatoriamente, para aplicação de um 
formulário próprio, contendo dois blocos de questões relativas ao perfil/caracterização e ao acesso do 
adolescente/jovem à Empresa.  As entrevistas tiveram por objetivo proceder a um levantamento das per-

cepções dos empresários entrevistados acerca do cenário local na área da empregabilidade de adoles-
centes e jovens, considerando os perfis requeridos e as perspectivas de inserção no mundo do trabalho.

É importante destacar que, um estudo desse porte não pode prescindir da participação dos empresários, 
potenciais empregadores, que permita dimensionar a capacidade de absorção desse público, as principais 
demandas e ofertas e fornecer um diagnóstico objetivo e atual acerca das reais possibilidades que se apre-
sentam para estes, em termos de inserção, permanência e ascensão qualificadas no mundo do trabalho.

3.2.2.2. Perfil das Empresas

As empresas entrevistadas apresentam o seguinte perfil: 

35Para o  Sebrae, as empresas com até 19 empregados caracterizam-se como microempresas e são consideradas pequenas empresas as que 
possuem em seu quadro até 99 empregados.Uma empresa de médio porte, no Brasil, segundo o IBGE, é caracterizada pela quantidade de fun-
cionários que ela possui. Se for indústria, são consideradas como média empresas aquelas com 100 a 499 empregados. Caso seja uma empresa 
comercial ou de serviços ele poderá ter de 50 a 99 empregados para ser considerado uma empresa média. Ela também poderá ser considerada 
média se tiver mais de R$ 2 400 000 de receita bruta anual.Estes critérios não possuem fundamentação legal. Segundo o IBGE para a Indústria a 
empresa é considerada de grande porte se tiver mais de 500 empregados. Caso seja Comércio ou Serviços deverá possuir em seus quadros mais 
de 100 empregados. Ressalte-se que não existe fundamentação legal sobre a classificação por quantidade de empregados.

Empresas Área de Atuação
Banco Bradesco l Instituição bancária de grande porte35, prestadora de serviços. 

l Desde a sua criação, a empresa contrata adolescentes/jovens. 
Comercial de Alimentos São 
Gerardo/ Compre Max Super-
mercados

l Empresa de médio porte, dedicada ao ramo do comércio (varejo).

l Contrata adolescentes há mais de 2 anos e desde então adota a Lei 
de Aprendizagem

RD Comércio de Acessórios  
Femininos Ltda/ Fina Flor

l Empresa de pequeno porte (confecções).

l Informa que não há preferência em contratar jovens.
Roberto Botão de Aquino – 
EPP/ SORBERTTO

l Empresa de pequeno porte.

l Reporta que não há preferência especial para a contratação de jovens

SETA Empreendimentos Imo-
biliários Ltda/ SETA Imobiliária

l Microempresa, do ramo imobiliário, atuando na administração de imó-
veis, trabalhando preferencialmente com corretores autônomos. 

l Afirma contratar jovens desde a inauguração, mas  não aplica a Lei 
de Aprendizagem por falta de informação.

A.Victor de Holanda/ ME Mara-
ponga Mart Moda

l Empresa de médio porte, atuando no setor do Comércio atacadista, con-
trata jovens há 4 anos, mas não se utiliza da Lei de Aprendizagem.

Expressão Gráfica e Editora 
Ltda

l Empresa do ramo gráfico.

l Informa ter muito interesse em contratar jovens. Atualmente a em-
presa recebe jovens encaminhados pela Srte/CE; Stds (Programa Pri-
meiro Passo) e Senai.

Esmaltec S.A l Empresa de grande porte (2.800 empregados), atuando na área 
da indústria, metalurgia e eletrodomésticos. Informa que realiza 
contratação de jovens há aproximadamente 60 anos (trata-se de uma 
tradicional empresa cearense com atuação nacional).

l Adota a Lei da Aprendizagem desde quando esta passou a vigorar.

Vantagem da Lei de Aprendizagem
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Diagonal e Engenharia  
Empreendimentos ltda/ Diagonal

l Empresa de construção de grande porte. Adota a Lei da Aprendizagem.

Praia Centro Hotéis Viagem e  
Turismo Ltda/ Hotel Praia Centro

l Empresas do setor de Serviços/Hotelaria e Hospedagem.

l Adotam a Lei da Aprendizagem

Magna Hotéis e Turismo Ltda/ 
Mareiro Praia Hotel

Cooperativa de Tecnologia da 
Informação do Ceará/ Pirambu 
Digital

l Constituída com a finalidade de oferecer serviços na área de informática, 
a Pirambu Digital nasceu após a formação em desenvolvimento de software 
e conectividade para jovens do bairro do Pirambu, a partir de parceria com o 
Instituto Federal do Ceará. Essa formação foi financiada pela multinacional 
coreana LG, que realizou convênio com a instituição de ensino, em 2006. A 
Cooperativa hoje é reconhecida por vários prêmios nacionais. A equipe é 
composta por profissionais diplomados em desenvolvimento de softwares 
e conectividade pelo CEFET-CE. A empresa atua no desenvolvimento, 
manutenção e suporte e projetos de Redes, Hardwares e Softwares, 
como também treinamento em informática. 

l Desenvolve, ainda, o Programa Agente Digital voltado para jovens e 
adolescentes residentes no bairro do Pirambu.

Instituto Palmas Socioecono-
mia Solidária/ Banco Palmas

l Realiza atividades de qualificação e inserção de jovens no mercado 
de trabalho voltadas para os jovens do bairro que, em seguida, são 
encaminhados para as empresas do próprio bairro. O Banco faz parte da 
Associação dos Moradores do Conjunto Palmeiras.

Arx Produções e Eventos Ltda; 
ARx Eventos

l Empresa de pequeno porte, atuando na área de serviços, sobretudo 
Turismo e Eventos.

l Declara contratar jovens há mais de 13 anos, mas não adota a Lei da 
Aprendizagem por tratar-se de microempresa.

Elizabeth Paula Chaves; Paulla’s 
Buffet

l Empresa de pequeno porte (organização de eventos e alimentação). 
Informa oferecer muitas oportunidades aos jovens (como garçons ou 
recepcionistas) como primeiro emprego.

VSM Comunicação Ltda/ VSM 
Comunicação;

l Empresa de pequeno porte, mas com um perfil jovem. Por ser uma 
agência de publicidade, valoriza o empreendedorismo e as novas ideias. 
Informa oferecer muitas oportunidades para jovens, estagiários e trainees 
da área de comunicação, publicidade e marketing.

Polígono Empreendimentos  
Imobiliários Ltda/ Polígono

l Empresa de pequeno porte.

l Manifesta interesse em contratar jovens que tenham concluído um 
curso técnico.

VMC- Fortaleza Lanchonetes  
Ltda/Bob’s

l Empresa de médio porte, em nível local (franqueada), trabalha na 
área da alimentação.

l Contrata jovens, desde o início de sua atuação, o que traduz o perfil 
da empresa, mas não deixa claro se adota a Lei de Aprendizagem.

Alexandre Pessoa Queiroz/ Via 
Uno

l Microempresa, com atuação no setor do Comércio/Calçadista, no 
ramo de varejo. Afirma contratar adolescentes e jovens, reconhece 
a importância da Lei da Aprendizagem para a preparação destes em 
serviço, mas não a adota.

Thays e Thamyres/ Thays  
e Thamyres

l Empresa atuando no setor comércio, nos ramos de atacado e varejo, 
sendo classificada como de médio porte. Informa que realiza contratação 
de  adolescentes e jovens, alegando que estes são mais disponíveis, 
mas não adota a Lei da Aprendizagem.

Hit’s Brasil l Pequena empresa, atuando no setor de Serviços/Lazer e Entretenimento 
e Alimentação. 

l Reporta que contrata adolescentes e jovens, mas não adota, e nem 
justifica as razões, a Lei de Aprendizagem.

Riachuelo l Empresa, de médio porte, tendo como principal setor de atividade o 
comércio, no ramo do varejo.

l Informa contratar adolescentes e jovens desde o início, sempre 
respeitando a Lei de Aprendizagem.

Centauro l Empresa de pequeno porte do setor  comércio, dedicada à venda de 
material esportivo, atuando no varejo. 

l Informa que contrata adolescentes e jovens há 5 anos, adotando 
desde o início a Lei de Aprendizagem.

N. Bijouterias Ltda/ Nina Bijoux l Empresa de pequeno porte, atuando no setor comércio, nos ramos do 
varejo e atacado. 

l Contrata adolescentes e jovens desde 2004, adotando há 3 anos a 
Lei de Aprendizagem.

AREZZO l Empresa de pequeno porte, apesar de possuir muitas filiais e franquias. 
Atua no setor comércio/ calçadista, no ramo do varejo. 

Companhia Eletrocerâmica do 
NE (CELENE)

l Indústria de pequeno porte. Produz materiais eletrocerâmicos 
e refratários. Adota a Lei de Aprendizagem desde quando esta foi 
regulamentada.

Antônio Osvando Maranhão – 
ME/D’July

l Empresa de médio porte, do ramo da indústria têxtil, trabalha tanto no 
setor de serviços, como no comércio. 

l Declara contratar adolescentes e jovens, mas não explicita se vem 
adotando a Lei de Aprendizagem.

Edifício Juan Bezerra de Mene-
zes/ Othon Palace Fortaleza

l Empresa de pequeno porte do ramo da Hotelaria e Turismo.

l Informa contratar adolescentes e jovens desde 2009 e adota a Lei de 
Aprendizagem há um ano (Menor Aprendiz)

Tatiana Santos Gomes/ Thaty l Microempresa da área de confecções/moda íntima, trabalhando nos 
ramos do atacado e varejo. 

l Relata não contratar adolescentes e jovens em função das 
características da empresa.

Empresas Área de Atuação Empresas Área de Atuação
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O setor terciário concentrou o maior número de empresas entrevistadas, significando 79% destas, 
distribuídas em atividades de comércio (41%), seguido, muito proximamente, do setor de serviços (38%), 
ratificando a tendência mundial de desenvolvimento desse setor da economia, a partir do processo de 
globalização, iniciado no século xx. Referido setor envolve a comercialização dos produtos em geral e 
oferece serviços comerciais, pessoais ou comunitários a terceiros, tendo se diversificado, apresentando 
o maior crescimento nas últimas décadas. O setor de Comércio congrega 63% de suas atividades no va-
rejo, 31% respondem pelo atacado e o restante enquadra-se em outras categorias. Na categoria Serviços 
sobressaem, em Fortaleza, os ramos de Hotelaria e Alimentação, correspondendo a 22% das empresas 
entrevistadas, seguido de eventos (16%), e, com iguais proporções (11%) dos setores de imóveis, que vem 
crescendo celeremente, e atendimento bancário. Os demais estão distribuídos entre Turismo, Artesanato, 
Telemarketing, Lazer e Entretenimento. 

Interessante observar que, de acordo com o PED36, houve redução do número de ocupados em prati-
camente todos os setores de atividade econômica analisados em Fortaleza/RMF, com exceção apenas do 
setor de Serviços, que permaneceu relativamente estável (0,3%, ou geração de 2 mil postos de trabalho), 
no mês em análise.

Em terceiro lugar, correspondendo a 21% das empresas, encontram-se as atividades ligadas à indús-
tria e à construção civil, correspondendo ao setor secundário37 da economia. Na Indústria, os principais 
ramos de atividades são o de manufatura, com ênfase na têxtil, representando 29%; a construção civil 
(15%) sendo as de eletrodomésticos e metalurgia distribuídas equitativamente (14% cada uma). As 29% 
empresas restantes correspondem a indústrias gráficas e de alimentos.

36PED/RMF - Convênio IDT/Sine-CE, STDS, Fundação SEADE/DIEESE e MTE/FAT, março 2011.
37Setor da economia que transforma matéria-prima, extraídos e ou produzidos pelo setor primário, em produtos de consumo, ou em máquinas 
industriais (produtos a serem utilizados por outros estabelecimentos do setor secundário).
38Segundo a RAIS 2008/MET.

Fortaleza concentra um total de 614.690 empregos formais38, sendo 343.644 vinculados ao setor ter-
ciário, quando considerados comércio e serviços. Observe-se que a indústria, inclusive a de construção, 
no município detém 77.516 empregos e a agropecuária, segundo a mesma fonte, concentra 2.430 em-
pregos.   A administração pública participa com 150.744 empregos. O Cadastro Central de Empresas 
elaborado pelo IBGE identificou, no mesmo ano, 62.060 unidades empresariais.

Do ponto de vista da localização espacial, 37,5% das empresas entrevistadas situam-se em Fortaleza 
e RMF, enquanto o mesmo percentual tem sedes em São Paulo. 12,5% têm filiais no município de Natal/
RN, localizada a apenas 523 km de Fortaleza, e o mesmo número possui filiais em outras regiões do país.

No tocante ao porte, 42% das empresas entrevistadas possuem até 49 empregados, 24% entre 50 a 99 
empregados, representando 66% de empresas enquadradas na categoria de micro e pequenas, segundo 
a classificação adotada pelo Sebrae, já referida; 24% têm no seu quadro entre 100 a 249 empregados, 
caracterizando-se como de médio porte e 10% correspondem à definição de grandes empresas.

90% das empresas entrevistadas manifestaram interesse em contratar adolescentes, a maioria (52,2%) 
afirma estar dando cumprimento à Lei da Aprendizagem; outros 13% buscam investir neste segmento 
interessadas em identificar novos talentos; as demais distribuem-se, em menores proporções, entre fa-
vorecer a troca de experiências, propiciar oportunidade de trabalho (ambos com 12,4%) e ainda, por re-
conhecerem o dinamismo dos adolescentes, por necessidade de renovação do quadro de funcionários 
e pelo perfil do adolescente. 7% dos gestores responderam negativamente e 3% não responderam. Tais 
dados refletem um mercado potencialmente favorável e promissor ao trabalhador adolescente/jovem. As 
empresas que responderam negativamente alegam impedimentos de ordem legal, além da necessidade 
de maior experiência para o tipo de atividade desenvolvida por estas. A formação do jovem em serviço é 
praticada por 62% das empresas, em parceria com outras instituições.

A gerente geral Sandra Mello (Othon Palace) relata que nossa maior dificuldade é encontrar jovens 
aprendizes. É necessário incentivar as instituições formadoras e ampliar as suas capacidades.

Principal setor de atividade da empresa

41%
Comércio

21%
Indústria

38%
Serviço

Número atual de empregados da empresa

14%
De 1 a 9

7%
De 10 a 19

21%
De 20 a 49

24%
De 50 a 99

24%
De 100 a 249

10%
De 500 ou mais 
empregados

Interesse em contratar adolescentes

3%
Não responderam

90%
Sim

7%
Não
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24% dos acessos dos jovens às empresas se dão, prioritariamente, a partir da seleção referenciada no 
banco de currículos, seguidos de 22% de adolescentes/jovens encaminhados por instituições formadoras 
e 11% por parceiros, compondo 57% de indicações realizadas pela rede formal. A rede de relacionamen-
tos é responsável por 30% das indicações, sendo 16% encaminhados por funcionários e 14% por amigos, 
também sugerindo uma significativa influência das redes informais. Constata-se que apenas 4% dos ado-
lescentes recorrem à agência de empregos e 3% à internet.

39Corresponde ao que se denomina se denomina “Carteira Assinada”, que garante maior segurança e estabilidade no emprego aos trabalhadores.  De 
acordo com as leis trabalhistas brasileiras, um empregado que possui a sua carteira assinada, terá direito, além do seu salário, a um 13º salário (pro-
porcional), 30 dias de férias (após um ano de trabalho), 1/3 de gratificação de férias, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS e vale transporte.

A maioria das contratações indicadas pelos empresários, significando 52%, cumpre a orientação da 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)39, seguida de 15% sob a forma de vivência prática prevista na Lei 
de Aprendizagem  e 11% como temporários, índices estes que, somados, representam 78% de trabalha-

dores adolescentes/jovens inseridos no mercado formal. Observa-se uma tendência crescente no Brasil 
e, no Ceará, especificamente, de decréscimo da informalidade com a consequente ampliação da garantia 
dos direitos do trabalhador.

A formação em serviço é praticada por 62% das empresas entrevistadas, em parceria com outras 
instituições, o que se justifica diante da necessidade de constante atualização do conhecimento frente 
às transformações tecnológicas e ao mundo globalizado e informatizado deste novo século, que está 
a exigir um perfil de profissional e uma formação correspondente que incorporem características que 
atendam às demandas advindas desse processo.

No que se refere à Escolaridade, 47% das empresas exigem o Ensino Médio completo, enquanto 17% 
indicam ser essencial o Fundamental Completo, 10% requerem o Ensino Superior Incompleto, e, na mesma 
proporção de 10%, sem escolaridade, (no caso, pode ser explicado pelo tipo de atividade a ser desenvolvida 
que não requeira maiores estudos) 3% não responderam e outros e 10% indicaram outras respostas. 

Sabe-se que a educação brasileira é regulamentada pelo Governo Federal, através do Ministério da 
Educação, que define os princípios orientadores da organização de programas educacionais e os distribui 
em níveis, com diversos graus em cada divisão. O primeiro nível educacional corresponde ao Ensino Fun-
damental, é  gratuito para todos (incluindo adultos), e obrigatório para crianças entre as idades de 6 e 14 
anos. O Ensino Médio é também gratuito, mas não é obrigatório. O Ensino Superior (incluindo graduação) 
é gratuito apenas em universidades públicas.

Formas de acesso à empresa
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11%
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3%
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3%
Anúncio na porta
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65%
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28%
Não

7%
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Quanto às exigências do domínio da informática, 65% responderam ser importante este atributo no 
adolescente trabalhador diante do mundo tecnológico e globalizado que, cada vez mais, está a exigir 
profissionais atualizados frente às novas demandas que se colocam. Dentre os 28% que responderam 
negativamente, a maioria (87%) colocou não ser necessário e não ser requisito para a seleção. Os restan-
tes, correspondendo a 13%, afirmaram que a empresa encontra-se em fase de desenvolvimento, como 
uma forma de reconhecer que estão defasados em relação a esta exigência.

Quanto ao idioma, interessante ressaltar a falta de interesse no domínio de idiomas estrangeiros, por-
quanto 83% colocaram não ser este um requisito para contratação, o que pode significar um nível de 
precarização das ofertas de trabalho diante desse novo perfil que o mundo do trabalho requer em pleno 
século xxI. Dentre os que responderam afirmativamente, 67% reportam ao inglês, 17% à própria língua 
nativa, português, e os restantes (16%) apontam o espanhol.

Do total de empresas entrevistadas, 48% adotam a Lei da Aprendizagem e igual percentual não a 
pratica e 4% não responderam.

Dentre os entrevistados que responderam afirmativamente, 36,6% destacam a importância da referida 
lei para possibilitar o acesso qualificado do jovem ao mundo do trabalho e 29,3% ressaltam a vantagem 
de possibilitar o treinamento em serviço. Dentre as empresas que não a aplicam 37% afirmam não haver 
necessidade e 27% alegam o pequeno porte da empresa e 18% a falta de conhecimento acerca da Lei, 
fato preocupante em função do tempo de sua vigência (11 anos), como também da ausência de uma 
divulgação mais ampla dos benefícios dela decorrentes junto à classe empresarial e aos próprios jovens 
que poderiam usufruir e exigir esse direito. Reportando-se às informações concernentes ao porte das 
empresas e fazendo um cruzamento com estas, constata-se que 66% enquadram-se na categoria de 
micro e pequenas empresas, segundo a classificação adotada pelo Sebrae, o que pode justificar a não 
obrigatoriedade de contratação de aprendizes por estas empresas.

Exigência de Idiomas

83%
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3%
Não 

responderam

14%
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Adoção da Lei de Aprendizagem pela Empresa
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O clima organizacional da empresa consiste em um fator preponderante para o melhor desempenho 
organizacional, segundo as teorias comportamentalistas, razão pela qual os potenciais empregadores 
entrevistados apontam a capacidade de trabalhar em equipe (15,2%) e a postura (15,9%) como essenciais, 
seguidas da capacidade de iniciativa, com 14,6% das indicações. Foram ainda citados como atributos 
necessários, a expressão oral e escrita (9,9%), a desenvoltura e o relacionamento com colegas (8,6%), a 
liderança e a apresentação pessoal (ambos com 7,3%) e, com menores proporções, a experiência anterior 
(4,6%) e a capacidade de transmitir conhecimentos (4,0%).

Observa-se que o perfil do trabalhador requerido pelas empresas consultadas enfatiza, sobretudo, um 
conjunto de competências associado à capacidade relacional que envolve, entre outros, a iniciativa e a pro-
atividade (16,5% e 8,2%, respectivamente), postura profissional e habilidade de trabalhar em equipe, cada um 
com 10,6% das indicações e relacionamento interpessoal citado por 9,4% dos respondentes. A escolaridade 
aparece em apenas 3,5% das respostas, contrariando a informação anteriormente analisada, na qual 47% 
das empresas exigem o Ensino Médio completo. Foi destacada, por 14% dos entrevistados, a capacidade de 
aprender, evidenciando a preocupação dos potenciais empregadores com a necessidade de atualização 
e abertura desse adolescente/jovem trabalhador para a absorção de novos conhecimentos e métodos de 
trabalho, reveladores da superação de um modelo de profissional eminentemente técnico e fechado às 
mudanças e inovações.  Por outro lado, não foram reconhecidas como essenciais e sequer citadas, as com-
petências pessoais tais como autoconhecimento, autoestima, autopercepção e autoconfiança. 

Na análise das empresas, consideradas como potenciais empregadoras, constata-se que há, de um modo 
geral, uma ambiência propícia à contratação de adolescentes e jovens, e um bom nível de satisfação por parte 
daqueles que já praticam a Lei da Aprendizagem, requerendo da parte das instituições formadoras e das políti-
cas de trabalho e renda uma maior atenção para sua divulgação, implementação e monitoramento.  

3.2.2.3. Adolescentes Empregados e Desempregados

A adolescência e a juventude constituem, na contemporaneidade e na realidade brasileira, segmentos 
diferenciados e que requerem uma atenção também especial a partir do reconhecimento de suas percep-
ções, demandas, vivências e lacunas, e sonhos, enfim, de um perfil considerado sujeito de direitos e deveres 
e protagonistas da própria história.

A oportunidade de poder ouvi-los expressar as suas histórias, itinerários de formação e de vida, anseios, 
dificuldades e possibilidades, constituiu um momento especial do Estudo, pelo reconhecimento da expres-
sividade, não só numérica desses segmentos, mas principalmente pelo que representam como potencial 
produtivo e criativo, gerador de ideias e como usuários e entusiastas de inovações tecnológicas, pela abertura 
que têm ao novo e aos riscos, requerendo um maior investimento nas suas potencialidades.

Adolescentes Empregados 

Em Fortaleza, foram mobilizados 18 adolescentes inseridos no mercado de trabalho, com o objetivo de ofe-
recer contribuição para o Estudo, considerando a importância das suas percepções e representações acerca 
do mundo do trabalho. Nesta faixa etária predominante, grande parte dos adolescentes busca oportunidades 
de emprego, adquirindo experiências que merecem um olhar e escuta mais apurados acerca das dificuldades 
e possibilidades que enfrentaram, não somente para inserção profissional, como também para a permanência 
e ascensão laboral. 

Perfil dos Adolescentes 

Os adolescentes participantes deste Estudo, na sua totalidade, se encontram na faixa etária dos 15 aos 18 
anos, o que se mostra diferenciado em relação à realidade encontrada em Salvador e muito próxima à situa-
ção de Manaus, onde a maioria dos jovens empregados também situa-se nesta faixa, conforme Estudos de 
Viabilidade similares, também coordenados pelo Instituto Aliança e Uece, com o apoio da Usaid,. Com relação 
ao sexo, 67% pertencem ao sexo feminino e 33% ao sexo masculino, ratificando a tendência atual de crescente 
incorporação das mulheres ao mercado de trabalho. 

Perfil do trabalhador adolescente para a empresa
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No que diz respeito à cor, 56%, dos entrevistados são pardos e 11% pretos; 22% se autodeclararam bran-
cos e 11% de cor amarela estes, em função da influência européia e asiática presente no município, embora 
reduzida. Quanto à escolaridade, 44% dos jovens entrevistados possuem o ensino médio incompleto e 39% 
têm os estudos concluídos neste nível. Apenas 6% dos entrevistados encontram-se no ensino superior, o que 
também é um indicativo das dificuldades de acesso desse segmento populacional à universidade, denotando 
uma profunda desigualdade social no segmento estudado.

A maioria das organizações onde estão inseridos esses adolescentes atua em atividades administrativas 
(47%), incluindo serviços de arquivo e armazenagem, seguida de 23% no setor de recursos humanos. Desta-
cam-se, ainda, as atividades voltadas para a construção civil e lavanderia industrial, responsáveis por 11,8% das 
respostas, cada uma. Os 5,9% restantes dedicam-se às atividades de consultoria e pesquisa.

Participação em Programas e Projetos de Formação

A preponderância da influência de instituições formadoras em Fortaleza no processo de inclusão socio-
produtiva se reflete no grupo enfocado para a realização deste Estudo: 95,7% dos entrevistados, ou seja, quase 
a totalidade do universo pesquisado participou de projetos voltados à formação profissional e o desenvolvi-
mento de carreira, sendo citados: Projeto Jovem Aprendiz da Associação São Francisco de Assis; Com.Domí-
nio Digital do Instituto Aliança; projetos da Abbem e cursos profissionalizantes em geral.

No que se refere à avaliação dos processos formativos realizados, a totalidade dos entrevistados em For-
taleza avalia positivamente, como excelente (67%) e bom (33%) o trabalho realizado pelas instituições forma-
doras, demonstrando um alto nível de satisfação com a atuação destas organizações. 

As justificativas desta avaliação compreendem:

l A importância do conhecimento e aprendizado (58% das respostas) na sua formação trazendo 
repercussões e tornando-se um marco importante nas suas vidas; 

l A inserção no mercado de trabalho, citado por 16% dos jovens, como um resultado do processo realizado

l A oportunidade de aplicação da teoria, também citada por 16% dos entrevistados; 

l A organização da empresa e a interação com o adolescente foram citados em menor proporção, cada 
um desses itens com 5% das respostas.

Na análise, o desenvolvimento das competências pessoais e sociais ganha relevo, especialmente ao abor-
dar temas como auto-estima/autoconfiança, autoconhecimento e identidade, aspectos relacionados ao de-
senvolvimento pessoal, que somados, alcançam 49% das respostas obtidas. Com significativo resultado, foi 
também ressaltado o trabalho em equipe (33%), seguido da liderança e do protagonismo, ambos com 9% - 
relacionados ao desenvolvimento das competências sociais, que totalizam 51% das respostas.
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Quanto às habilidades específicas, 58% dos adolescentes destacam a realização de treinamentos para tare-
fas especiais (especialmente arco administrativo, com 82% das indicações; contabilidade e pessoal, na mesma 
proporção de 9% cada, no conjunto do trabalho desenvolvido), seguidos de 25% que se reportaram a outras 
atividades e de 17% que indicam a realização de atividades em laboratório/oficina.

No que se refere às habilidades de gestão, fundamentais para relacionar o adolescente com a cultura 
corporativa e o desenvolvimento de atitudes empreendedoras, aspecto que será importante para toda a 
vida, os entrevistados citam o conhecimento das rotinas administrativas como muito importante, apre-
sentando 41% das respostas obtidas. O treinamento com instrumentos associados à assistência adminis-
trativa foi também ressaltado, na mesma proporção, enquanto 15% referiram-se aos laboratórios/oficinas. 
Importante frisar a necessária integração desse conjunto de habilidades para assegurar uma formação 
integral e integrada desses adolescentes.

Indagados sobre a contribuição recebida no processo de inserção produtiva, a partir da análise so-
bre os aspectos mais desenvolvidos nessa formação 91,3% dos inseridos creditam a esses processos 
uma contribuição importante para acesso ao mundo do trabalho, o que vem ratificar as informações 
anteriores. Nesta direção, os adolescentes relatam os componentes mais aplicados no cotidiano do 
trabalho, deixando muito clara a importância do desenvolvimento pessoal, dos aspectos mais subjeti-
vos, intrínsecos ao sujeito, na formação. .A capacidade de trabalhar em equipe foi relatada por 15% dos 
respondentes, seguida de perto, na mesma proporção de 14%, de atributos relativos ao relacionamento 
com o público e postura profissional. O conhecimento de informática foi apontado por 12% dos en-
trevistados, imediatamente seguido, pelo autoconhecimento e pelos princípios morais e éticos, ambos 
com o mesmo percentual de 11%.

Outros atributos, embora com percentuais menores, foram também mencionados, como direitos e de-
veres (8%), projeto de vida (6%), expressão oral (6%) e a comunicação escrita, indicada por 3% dos entrevistados. 

Quanto às dificuldades enfrentadas na realização de atividades cotidianas, 40% dos jovens destacaram 
a necessidade de desenvolver mais um aspecto associado às suas características pessoais - a autoconfi-
ança, seguida da falta de conhecimento, apontada por 20% dos entrevistados. Foram ainda mencionadas 
a falta de treinamento (10%), a burocracia, a seriedade e a comunicação oral, todas com 5% de indicações.

Importante destacar que 15% dos adolescentes declararam não ter dificuldades na prática laboral co-
tidiana o que ratifica a avaliação positiva que fizeram do processo formativo que receberam.

Inserção no Mundo do Trabalho

Considera-se a inserção socioprodutiva a culminação de todo um processo de formação do adoles-
cente, o que significa prover um acompanhamento contínuo de modo a avaliar a efetividade desta for-
mação e assegurar uma atuação, permanência e  ascensão qualificadas no mundo do trabalho.

A totalidade dos entrevistados em Fortaleza afirmou ter recebido apoio para o acesso ao mundo do 
trabalho, sendo 83% por parte das instituições formadoras, reportando-se ao papel destas organizações 
na facilitação do seu processo de entrada no mundo do trabalho e 17% de familiares. 
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Dessa forma, cabe ressaltar que nos processos de formação e de inserção no mundo do trabalho, é im-
portante considerar essa reflexão com os adolescentes/jovens e, inclusive, com a participação das famílias. 
O que se almeja, de fato, é um processo articulado e sintonizado entre instituições formadoras, adolescen-
tes/jovens, instituições de intermediação e rede de apoio com vistas a possibilitar as condições favoráveis 
ao ingresso dos jovens em atividades produtivas viáveis e na perspectiva de um digno e sustentável. 

Os adolescentes entrevistados reforçam o relevante papel das instituições formadoras no que tange 
ao ingresso no mundo do trabalho, sendo responsável por 85% das respostas. As demais organizações 
ou iniciativas como agências de empregos, banco de currículos, parcerias e outros não apresentam rele-
vância neste quesito específico, aparecendo com apenas 5% das respostas cada uma.

Ressalte-se que 67% dos adolescentes declaram estar na empresa sob a forma de vivência prática, re-
cebendo formação na profissão, estudando e trabalhando ao mesmo tempo, consoante a Lei de Apren-
dizagem, o que se explica em função da faixa etária da totalidade dos entrevistados, compreendendo 
idades de 15 a 18 anos. As categorias de trabalho temporário e horista foram indicadas por 19% e 5% dos 
respondentes, respectivamente.    

É importante assegurar o cumprimento das orientações emanadas da Agenda do Trabalho Decente, 
documento elaborado pela OIT que contempla um subcomitê específico para abordar as questões da 
juventude. Neste sentido, apesar do baixo percentual (9%), o aparecimento do item outros, merece uma 
atenção especial para o enfrentamento e superação das condições inadequadas ou precárias de trabalho.  

Na perspectiva dos adolescentes sobre as expectativas do empregador em relação ao trabalho desse 
segmento em Fortaleza, os atributos pessoais tais como a postura profissional (48,6%), a vontade de 
aprender e a proatividade (ambos com 17,1% das indicações) que representam 82,8% das respostas apre-
sentadas, assumem um lugar de relevância, servindo de indicativo principalmente para as instituições 
formadoras acerca da pertinência de habilidades e competências a serem introduzidas ou mantidas nos 
processos formativos. 

A Lei de Aprendizagem é utilizada, segundo os entrevistados por 94% das empresas contratantes, o 
que se justifica diante do perfil etário desse público, todos na faixa de 15 a 18 anos. 6% dos entrevistados 
declararam não conhecer referida legislação.

Indagados sobre as vantagens da Lei de Aprendizagem para respaldar as políticas públicas de adoles-
cência e trabalho, os entrevistados ressaltaram a possibilidade de que a Lei assegura um acesso qualifi-
cado de adolescentes/ jovens ao mundo do trabalho, com 53% das respostas; 35% opinaram que a Lei 
prepara os adolescentes e jovens em serviço e 9% reportaram que a vantagem reside na oportunidade 
de renovação e dinamização do quadro de funcionários, indicadores claros de que essa política deve ser 
incentivada, em especial, para a empregabilidade de adolescentes, cujo enfoque deve ser a profissionali-
zação, a educação pelo trabalho. 3% colocaram, de forma equivocada, que esta Lei favorece a disponibi-
lização de mão-de-obra jovem a baixo custo.

61% dos adolescentes empregados afirmaram ter participado de processos de treinamento ou capa-
citação em serviço, indicando haver uma preocupação dos empregadores com a continuidade da qua-
lificação profissional e da sua adequação às especificidades da empresa. Um aspecto a ser considerado 
na inserção qualificada, sobretudo na perspectiva da permanência e ascensão no trabalho e do trabalho 
decente para adolescentes e jovens refere-se à conciliação do trabalho com os estudos. 83% dos en-
trevistados conseguem dar continuidade aos estudos, ao passo que, 17%, estão afastados, mesmo que 
momentaneamente, dessa atividade. 
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Esse cenário condiz com o que preceitua a Lei da Aprendizagem, na qual o adolescente/jovem aprendiz 
deve estudar e trabalhar, recebendo, ao mesmo tempo, formação na profissão para a qual está se capacitando, 
o que significa que o aprendiz deve cursar a escola regular (se ainda não concluiu o Ensino Fundamental) e 
estar matriculado e freqüentando instituição de ensino técnico profissional, conveniada com a empresa.

Dentre os motivos para a continuidade dos estudos, 50% dos entrevistados destacaram a busca de co-
nhecimentos, 33% reportaram-se aos projetos de vida e de carreira e 17% expressaram o desejo de crescer 
profissionalmente, que incluem, dentre outros fatores, o ingresso na vida acadêmica e em cursos técnicos. 

Ressalta-se a coerência entre as respostas apresentadas que têm, na sua base o planejamento da vida e da 
carreira, o que significa o adolescente estar investido da sua responsabilidade na definição e priorização de 
escolhas para a construção  de seu projeto de vida e na atuação como  sujeito de desejos, direitos e deveres. 

Os adolescentes que não conseguiram conciliar o trabalho e estudos afirmam em 94% dos casos que 
pretendem retornar quando dispuserem de tempo para o exercício das duas atividades, conscientes da im-
portância dos estudos para a consecução de objetivos profissionais.

Nesse particular, ressalta-se que a maioria dos adolescentes que não está estudando, manifesta interesse 
em dedicar-se aos estudos relacionados às áreas da informática e telemarketing. 

Um percentual alto dos entrevistados, representando 56%, pretende mudar de trabalho, no momento em 
que a pesquisa foi realizada, sendo que 33% declaram-se satisfeitos com a situação atual e 11% não se manifes-
taram, demonstrando não terem uma opinião formada sobre se pretendem ou não continuar nas empresas. 
Dentre os que responderam afirmativamente 40% alegam a busca de novas perspectivas, 30% denotam insa-
tisfação geral e 10% buscam maior estabilidade financeira, outros 10% o desenvolvimento do conhecimento 
e, na mesma proporção,assegurar a continuidade de seu projeto de vida. 

67% dos que se declaram satisfeitos e que pretendem continuar no mesmo local de trabalho, apontam 
como causa a adaptação à empresa e os 33% restantes mencionam a oportunidade de desenvolvimento 
profissional, o que indica o investimento dos jovens na construção da carreira, obtendo experiências e conhe-
cimento com os trabalhos desenvolvidos. 

 Questionados acerca do que idealizam para suas trajetórias profissionais, um dado significativo apresenta-
se relacionado à sede por aquisição do saber, do conhecimento e de um maior aprimoramento profissional, 
manifestados por 55% dos entrevistados. Os demais itens apontados, bastante diversificados e todos na mes-
ma proporção de 9%, incluem tornar-se profissional da informática, cursar medicina, ingressar na polícia, ser 
médico, comissário de bordo e se qualificar na área de gestão. Interessante observar o realce dado à educação 
e ao trabalho em seus projetos de carreira e de vida, o que parece indicar uma introjeção de valores repas-
sados no processo de formação que participaram, e avaliado pela maioria dos adolescentes, como positivo.

Concluindo o levantamento realizado junto aos adolescentes empregados de Fortaleza, foi solicitado que 
expressassem expectativas e sonhos para o futuro, conforme apresentado no gráfico a seguir:

Com relação aos sonhos e expectativas, a maioria dos entrevistados, correspondendo a 33%, ratifica as 
respostas contidas no gráfico anterior referente ao desejo de crescimento profissional, seguida de 19% que 
almejam independência financeira e de 14% que querem concluir o ensino superior. As demais respostas 
contemplam preocupações mais vinculadas à dimensão material, objetiva, muito relacionada à vontade de 
assegurar à família nuclear, e, possivelmente à futura, condições dignas de vida (10% reportam-se à aquisição 
de casa própria 9% manifestam vontade de prover melhores condições de vida às famílias e 5% declaram ter 
a expectativa de abrir o próprio negócio.   

Observa-se que há, da parte dos adolescentes, uma visão de futuro já bem delineada e otimista, contem-
plando sonhos e expectativas que ocupam o universo familiar, profissional e social, o que traduz uma crença 
no seu potencial e nas possibilidades que se abrem a partir de uma inserção mais qualificada no emprego.

Adolescentes/jovens Desempregados

As transformações tecnológicas, técnico-administrativas e sociais têm requerido um novo perfil de traba-
lhador, capaz de responder às novas demandas do mundo do trabalho globalizado e competitivo que se co-
locam e às exigências das empresas empregadoras. Constata-se, no entanto a persistência de questões, ainda 
não superadas, relativas ao desemprego e à precarização das condições e relações de trabalho.
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Sabe-se que o desemprego tende a se concentrar nos segmentos mais frágeis do mercado de trabalho, 
composto, tradicionalmente, pela população mais jovem que tenta ingressar na primeira experiência profis-
sional e que o mercado de trabalho, em geral, coloca obstáculo a inserção dessas pessoas. 

As entrevistas e o grupo focal aplicados junto a esses adolescentes e jovens buscaram adentrar em seu 
universo de trabalho e de vida - opiniões, valores, crenças, conquistas, dificuldades e principais desafios - em 
relação ao mundo do trabalho, com o objetivo de conhecê-los melhor e dessa forma, subsidiar outros estu-
dos, programas e políticas voltados para esse público. 

Os adolescentes/jovens desempregados em Fortaleza têm, na maioria (86%) entre 15 a 18 anos, e os de-
mais (14%) estão situados na faixa de 19 a 21 anos, havendo uma distribuição equitativa em relação ao sexo, 
com leve predominância dos homens (52%) em relação às mulheres (48%). No tocante à cor, 69% são pardos, 
24% brancos e 7% pretos.

Com relação à escolaridade, 41% dos adolescentes/jovens completaram o ensino médio; 10% não o con-
cluiram, enquanto uma parcela significativa, representando 38% dos jovens,  ainda não terminou o ensino 
fundamental e 7% o têm incompleto. Acredita-se que esse fator deveria concorrer para a inserção da parcela 
de jovens que atendem a esse critério relacionado à escolaridade, uma vez  que 47%  dos empresários entre-
vistados, também neste Estudo,  revelaram exigir, no mínimo, o ensino médio completo. Para os demais que 
não atendem a esse perfil desejado da empresa, percebe-se a necessidade de prolongamento da educação 
formal como uma das condições de garantia de uma inserção vantajosa no mercado de trabalho.

As expectativas dos entrevistados no tocante à inserção estão consoantes com as tradicionais portas de 

entrada no mundo do trabalho formal, associadas ao setor de serviços (57%) e ao setor administrativo (30%), 
representando juntos 87% das suas expectativas. As demais respostas distribuem-se entre a informática, com 
7% das indicações, o que se justifica por tratar-se de uma profissão que vem se afirmando de forma crescente 
no mercado, o magistério, com 3% das respostas e o restante (3%) não soube precisar.

A questão da não-inserção, segundo os dados revelam, passa, numa primeira instância, de acordo com 40% 
dos adolescentes/jovens, pela própria dificuldade de competir no mercado em função das fragilidades do ensino 
no país, que efetivamente não os capacita para o enfrentamento do primeiro emprego e para a vida; mas, tam-
bém por força do mercado não ter expandido as ofertas de empregos em um nível suficiente para responder à 
demanda deste segmento, em ascensão crescente (23% dos entrevistados apontam a falta de oportunidades).

27% dos entrevistados apontam a idade como um fator restritivo para inserção, confirmando a percepção es-
tereotipada e preconceituosa que é atribuída ao adolescente/jovem, vinculada à falta de experiência profissional, 
o que cria um ciclo vicioso no momento em que não lhe são dadas oportunidades de ingresso e, ao mesmo 
tempo lhe é cobrada essa experiência anterior. As alternativas profissionais ofertadas para essa população ainda 
se encontram quase sempre, relacionadas à baixa produtividade e à alta precariedade dos postos de trabalho.

Quanto à participação em programas de formação, 90% dos adolescentes/ jovens entrevistados responde-
ram afirmativamente, o que reflete uma preocupação destes em se instrumentalizarem para inserção no mundo 
do trabalho de forma mais competitiva e digna, em função das suas desvantagens por serem provenientes de 
famílias de baixa renda, com limitado acesso às oportunidades e necessidade de superação dessa situação. 

Idade

86%
15 a 18

14%
19 a 21

Nível de Escolaridade

38%
Ensino Fun-
damental 
incompleto

4%
Outro (EJA III)

7%
Ensino Fun-
damental 
completo

10%
Ensino Médio 

lncompleto

41%
Ensino Médio 

completo

Razões para a não inserção

40%
Falta de 
capacidade

21%
Falta de  
oportunidade

6%
Falta de  

experiência

3%
Religião 

3%
Problemas 

pessoais

27%
Faixa etária

Competências Pessoais e Sociais para Inserção

25%
Identidade

23%
Autoestima

24%
Trabalho  

em equipe

16%
Liderança

12%
Protagonismo



102 103Estudo de Viabilidade Socioeconomica para Insercao 
Qualificada de Adolescentes e Jovens no Mundo do Trabalho

Dentre as competências apresentadas para a inserção, os adolescentes destacam a identidade e a auto-
estima que, juntas, correspondem a 48% das respostas, atributos pessoais muito interrelacionados à autocon-
fiança e que também repercutem favoravelmente nos índices de desempenho do sujeito de forma a que ele 
se perceba em sua capacidade permanente de crescimento, de desenvolvimento, de possibilidades. O traba-
lho em equipe foi indicado por 24% dos adolescentes/jovens, seguido, em menor escala, da liderança (16%) e 
do protagonismo (12%), essenciais para conviver em um mercado cada vez mais competitivo, emergente e 
global, onde o crescimento e a sobrevivência dependem da velocidade com que se consegue estar no mer-
cado e na forma como se influencia os seguidores para elevar os níveis de desempenho.

As habilidades específicas nomeadas referem-se, na sua maioria, correspondendo a 46%, a treinamentos 
para tarefas específicas desenvolvidas em laboratórios e oficinas, seguidas das oficinas/laboratórios citados por 
23% dos adolescentes/jovens desempregados.

No tocante à gestão, 40% se reportaram ao conhecimento de rotinas/práticas administrativas, essencial 
para a convivência institucional e de fluxos e processos, enquanto 20% referiram-se ao treinamento em as-
sistência administrativa; 18% não responderam, o mesmo número reportou-se às práticas laboratoriais e ofi-
cinas e 4% citaram outros aspectos.

O processo formativo do qual participam é muito bem avaliado pela totalidade dos entrevistados, 
porquanto 83% atribuem o conceito excelente e 17% o consideram bom, o que traduz um alto grau de 
satisfação, ratificado pelo fato de que 97% dos entrevistados consideram que a formação que recebem 
contribui para a futura inserção produtiva.

Ressalte-se que apesar do esforço dos adolescentes/jovens em buscarem qualificação e do reconhecimento 
da importância da formação, outros fatores associados e já relatados, tais como a reduzida oferta de postos de 
trabalho de qualidade e uma ainda forte desarticulação entre os programas de formação profissional em relação 
às políticas sociais, notadamente nas áreas da Educação e Trabalho e com as instituições potencialmente em-
pregadoras, podem ter contribuído para a falta de acesso desse público ao mundo do trabalho. 

Acrescente-se a esses fatores a insuficiência de políticas que se voltem especificamente para a amplia-
ção de oportunidades educacionais, sem uma correspondente melhoria e expansão das oportunidades 
de emprego ofertadas pelo mercado.

No que se refere às dificuldades enfrentadas para inserção no mundo do trabalho, 28,3% dos adolescentes/
jovens desempregados ouvidos em Fortaleza apontam como a falta de experiência, seguida da falta de forma-
ção especializada (18,3%), da idade (16,7%) e, muito proximamente, da baixa escolaridade (13,4%), acompanhando 
a tendência dos outros dois municípios pesquisados – Salvador e Manaus. Tais afirmações permitem reiterar a 
constatação da existência de uma profunda desvantagem dos adolescentes/jovens para a entrada no universo 
produtivo, especialmente os oriundos de famílias de baixa renda, em relação àqueles mais escolarizados e pri-
vilegiados, associada às demandas dos próprios setores da economia que estão a exigir, cada vez mais, traba-
lhadores altamente qualificados o que requer, necessariamente, um sistema de ensino que atenda a esse novo 
perfil que assegure uma inserção, permanência e ascensão dignas e competitivas no mundo do trabalho.
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Observa-se, por parte de 62% dos adolescentes/jovens que permanecem estudando, uma busca por uma 
maior escolarização e crescimento profissional, justificada pela necessidade de aprimoramento da formação 
(43%), de melhoria da qualidade de vida (25%), pela vontade de concluir os estudos e pela empregabilidade 
(10%), dentre outros aspectos destacados. Constata-se uma preocupação saudável com o crescimento, com 
a realização pessoal e a possibilidade de conquista e ascensão em um emprego que oportunize autonomia 
em relação à família e a vivenciar a condição de ser jovem.

93% dos adolescentes/jovens entrevistados se propõem a conciliar o trabalho com os estudos, por acredi-
tarem na importância da educação formal como um requisito essencial para a superação das desigualdades 
de condições e para a criação de oportunidades para uma inserção competitiva no mundo do trabalho, além 
de assegurar a permanência e ascensão qualificadas neste.

Entre os motivos para a conciliação estudo/trabalho, as respostas ratificam as colocações anteriores que 
incluem a busca de conhecimento (32%), de crescimento profissional (24%), de garantia de futuro (20%), de 
uma formação no ensino superior (16%) e de empregabilidade, em menor escala (8%).

A conquista do direito a um trabalho decente, engloba a proteção legal ao trabalhador jovem, a dignidade 
na atividade exercida, com a garantia das condições de salubridade e segurança, além dessa possibilidade de 
conciliar o trabalho com estudo e um consequente aprimoramento e crescimento pessoal e de carreira.

Analisando-se as respostas do total dos 38% de adolescentes/jovens que não deram continuidade aos es-
tudos, verifica-se que 45% alegam falta de tempo, mas não explicitam a que atividades se dedicam, uma vez 
que constam como desempregados; 33% alegaram estar aguardando o resultado do vestibular na ocasião da 
pesquisa, o que demonstra a busca pela melhoria da formação e, consequentemente da qualidade de vida, 
enquanto 11% foram reprovados no vestibular e outros 11% não pretendem cursar universidade por conside-
rarem que já completaram os estudos.

86% dos adolescentes afirmam contar com apoio para a obtenção de emprego, sendo que as instituições 
aparecem com maior expressividade, respondendo por 55% dos encaminhamentos, seguidas dos familiares, 
representando 35% e dos amigos (10%), demonstrando que as redes (formal e informal) estão contribuindo de 
forma equilibrada nesta difícil tarefa.
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A busca por empregos se dá, prioritariamente, através das instituições formadoras, representando 26,3% 
das respostas, corroborando as colocações anteriores que as citam como as maiores incentivadoras para a 
obtenção de postos de trabalho, seguida da utilização da internet, que se dá em 15,8% dos casos, coerente 
com a ideia de mundo tecnológico e globalizado, das agências de empregos e indicação de amigos, ambas 
citadas por 14,5% dos entrevistados. Foram, ainda, indicados, em menores proporções, o banco de Currículo 
(9,2%), os anúncios de jornal (6,6%) e na porta (3,9%), o que demonstra a iniciativa do jovem em encontrar 
oportunidades de trabalho e de inserção qualificadas.

67,8% dos adolescentes/jovens nutrem expectativas de serem contratados em regime CLT (“carteira as-
sinada”), na busca de uma maior estabilidade assegurada por essa forma de contratação, seguidos de 20,6% 
que gostariam de conseguir um estágio remunerado. Os demais se encontram distribuídos em porcentuais 
menores e na mesma proporção (2,9%).

Com relação às expectativas do empregador quanto aos atributos pessoais e profissionais de que 
devam ser dotados, os adolescentes/jovens acreditam que um dos atributos de maior peso é a postura 
profissional, indicada por 27% dos entrevistados, seguida da responsabilidade (22%), da proatividade (21%) 
e da competência (16%). Foram ainda indicadas a escolaridade (8%) e a experiência (6%), evidenciando o 
nível de consciência que o público pesquisado tem do perfil requerido para uma inserção qualificada no 
mundo do trabalho, em Fortaleza.

A Lei da Aprendizagem não é conhecida por 41% desses adolescentes/jovens sem emprego, o que 
representa uma perda de espaço e de oportunidade de exercício de um direito que lhes é assegurado, 
especialmente para aqueles que conciliam estudo com trabalho, que corresponde à quase totalidade 
(93%) desse público estudado.

Sabe-se que a Lei da Aprendizagem, anteriormente citada, reza que as empresas de médio e grande 
porte precisam cumprir uma cota de aprendizes, que está fixada entre 5%, no mínimo, e 15%, no máximo, 
por estabelecimento, calculada sobre o total de empregados cujas funções demandem formação profis-
sional, o que amplia as oportunidades para os adolescentes/jovens receberem formação profissional e 
frequentarem regularmente a escola, no caso daqueles que não concluíram o Ensino Fundamental, ao 
tempo que adentram no universo do trabalho, frequentando uma instituição de ensino técnico profis-
sional conveniada com a empresa, vivenciado a integração teoria/prática.
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Uma expressiva proporção de adolescentes/jovens, correspondendo a 61,3%, apontou o ambiente de tra-
balho favorável, como a principal expectativa, o que se justifica pelo fato deste influir na motivação e desem-
penho das pessoas em função das relações interpessoais que se estabelecem e que, certamente, repercute 
nos resultados das empresas. O crescimento profissional congrega 16,1% das respostas, ratificando colocações 
anteriores centradas na busca do conhecimento e na curiosidade intelectual, esta uma característica inerente 
à adolescência/juventude.  A expectativa de assumir responsabilidades, de tomar a si a realização de tarefas 
que lhe são confiadas foi nomeada por 9,7% dos entrevistados, seguida de 6,5% de respostas que indicaram o 
reconhecimento. O conjunto de respostas evidencia uma introjeção de valores positivos na representação do 
trabalho por parte desse segmento. Observa-se, que apenas 3,2% mencionaram a questão salarial.

Sonhar, para o adolescente/jovem, encerra vários significados e valores, próprios da idade, plena de inquie-
tações e desejos. Lispector41, no poema O Sonho coloca que 

... As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas.
Elas sabem fazer o melhor das oportunidades

que aparecem em seus caminhos...

E esses adolescentes/jovens parecem seguir a mesma lógica da escritora ao indicarem como maior sonho 
o crescimento pessoal e profissional (51%), seguido da busca de autonomia financeira, citada por 21%, o que 
demonstra senso de oportunidade e vontade de afirmação, de ascensão profissional e transformação de suas 
vidas. 15% reportam-se à vontade de constituir a própria família, de construir um futuro e ter filhos e apenas 
7% referem-se à aquisição de bens materiais, coerentes com as respostas ao item “expectativas em relação ao 
emprego”, aonde apenas 3,2% indicaram a questão salarial.

41Clarice Lispector, escritora e poetisa brasileira, nascida na Ucrânia (1920-1977)
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Os resultados do presente Estudo evidenciam que as políticas no campo da educação como um todo - com 
um recorte especial para a educação profissional - e aquelas voltadas para a inserção no mundo do trabalho, não 
têm se mostrado eficazes no sentido de responder às necessidades de uma significativa parcela de adolescentes 
e jovens de baixa renda e com escolaridade também insuficiente. Por outro lado, também não tem conseguido 
preencher os requisitos do perfil profissional exigido neste inicio do século xxI. 

Em que pesem os esforços do governo em mudar o perfil socioeconômico do país, com a implementação 
de programas de transferência de renda impactando nos índices de pobreza, ainda que de forma compensatória, 
persistem os críticos índices de desigualdades sociais, que tem reproduzido uma situação que Martins42(1997) 
designa como “inclusão precária e instável”  de trabalhadores, especialmente jovens.  

A importância deste Estudo reside, primordialmente, em conhecer e mapear o cenário atual e potencial 
do Trabalho Jovem, consideradas as idiossincrasias da realidade investigada, de modo a subsidiar possíveis 
intervenções nessa área. Esse conhecimento preliminar permitiu extrair algumas constatações e recomen-
dações, de ordem mais geral, seguidas de algumas específicas relacionadas aos cenários do município 
analisado, a seguir elencadas:

Constatações

la participação relativa do segmento jovem no conjunto da população brasileira tende a crescer nas 
próximas décadas, seguindo uma tendência mundial, que tem configurado a chamada “onda jovem”, 
com impacto significativo sobre a demanda por educação e trabalho;

la importância estratégica da educação no mundo globalizado e na era pós-industrial, sendo a escolarida-
de, em nível de ensino médio, cada vez mais exigida como critério para ingresso no mundo do trabalho;

la crescente identificação entre o mundo do conhecimento e o mundo do trabalho e a evidente falta de 
sintonia entre eles, requerendo uma atualização da agenda educacional no sentido de alinhar os objeti-
vos desses dois mundos, de forma transdisciplinar e relacionada com a construção da cidadania plena;
 
lo papel estratégico da conclusão do ensino médio, da educação básica, como requisito indispen-
sável que possibilite o “aprender a aprender” e assegure o ingresso e a permanência qualificados e 
maiores possibilidades de progressão do jovem no mundo do trabalho;

luma mudança de paradigma derivada das exigências tecnológico-organizacionais e ético-políticas 
emergentes no cenário mundial e local para o enfrentamento de desafios estratégicos postos relativos à:

linserção competitiva do país na economia internacional globalizada; 
lnecessidade de redução das desigualdades sociais; 
laumento dos níveis de participação da população jovem (protagonismo juvenil) no desenvol-
vimento do país;

lo respaldo legal trazido pela Lei de Aprendizagem, em especial para a inserção de adolescentes no 
mundo do trabalho, e os parâmetros definidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
ao Sistema Nacional de Aprendizagem, imprimem uma maior clareza ao novo conceito de Educação 
Profissional no Brasil;

la inclusão do tema Educação Profissional e Trabalho do Adolescente e Jovem na agenda nacional, 
criando uma ambiência propícia ao avanço conceitual e político necessário à formulação e imple-
mentação de políticas e ações sociais voltadas para esse público, notadamente aqueles jovens oriun-
dos das camadas populares;

42MARTINS, José de Souza. Exclusão Social e a nova desigualdade. São Paulo: Paulus, 1997.

la necessidade de preparação das novas gerações para o mundo do trabalho, considerando o amplo e 
multifacetado elenco de transformações por ele sofridas, gerando novas demandas no perfil requerido 
ao jovem trabalhador;

la importância de haver um constante diálogo entre a formação profissional e o mundo do trabalho; 

la emergência da noção de educação para a vida como conceito integrador e base para a formação 
do jovem como pessoa, profissional e cidadão, com enfoque para uma formação multidimensional, 
integral e integrada;

la posição relativamente tolerante dos empregadores quanto à formação técnica do jovem que busca 
o primeiro emprego, o mesmo não ocorrendo em relação às habilidades básicas de leitura e escrita 
ainda muito precárias e aos aspectos comportamentais como responsabilidade, capacidade de traba-
lhar em equipe, postura, iniciativa e disciplina, dentre outros; 

la entrada no mundo do trabalho deve ser considerada mais do que um primeiro emprego, mas, so-
bretudo, como uma importante etapa da trajetória de vida do jovem; 

la preocupação, já presente no município de Fortaleza, com programas e ações voltados para adoles-
centes e jovens em situação de vulnerabilidade social (egressos de medidas socioeducativas, vítimas 
de violência sexual, usuários de drogas) e para portadores de deficiências, a exemplo do Adolescente 
Cidadão e Bromélia;

la dificuldade de acesso às informações e a indicadores atuais e fidedignos, denotando uma falta de 
cultura na sistematização e organização dos dados secundários necessários a uma mais acurada aná-
lise dos cenários estudados; 

la emergência no país de uma preocupação concreta acerca da relação entre o estímulo à economia 
solidária e os considerados grupos de “pessoas em situação de desvantagem social”, dentre elas: ado-
lescentes e jovens em conflito com a Lei e de alta vulnerabilidade, criando um movimento em favor 
de cooperativas sociais que visam a beneficiar a esses segmentos,  incluindo-os como trabalhadores;

lo projeto de vida dos jovens tem em vista mais a empregabilidade do que a trabalhabilidade, o que 
fragiliza as iniciativas de caráter empreendedor e, ao mesmo tempo, aponta para a necessidade de 
direcionar a educação profissional para a formação de atitudes e o desenvolvimento de uma cultura 
empreendedora junto aos adolescentes e jovens; 

lo reconhecimento de que a educação e o trabalho ocupam um lugar central na vida dos jovens, sendo 
importante uma maior articulação entre estes dois campos na formulação e execução das políticas públicas.

Recomendações:

lreconhecer as diversidades dos adolescentes e jovens, especialmente a partir dos distintos cenários 
nos quais elas encontram-se imersas, investindo na oferta de programas de capacitação que estejam 
mais próximos às suas expectativas e às possibilidades de absorção pelo mundo do trabalho, evitando 
a geração de frustrações e uma continuidade da situação de exclusão social em face do déficit de 
emprego de qualidade ou pela falta de oportunidades de inserção;

linvestir na criação de políticas públicas com ações articuladas e integradas, voltadas para a popula-
ção adolescente e jovem, sobretudo na articulação entre as políticas de educação e de trabalho;

lconsiderar a Educação Básica como eixo estruturador e catalisador de todo o processo de formação 
do adolescente e jovem, aproximando-a do universo temático destes e das demandas  da sociedade; 
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limplementar uma formação profissional  progressiva e contínua, visando a formação integral do 
adolescente e do jovem, calcada na abordagem por competências, aliando a educação profissional à 
educação básica e a participação social; 

larticular à formação aos processos de inserção produtiva construídos a partir de estratégias locais, 
com definição de estratégias de curto, médio e longo prazos; 

linvestir na criação, ampliação e fortalecimento das redes de relacionamento junto aos adolescentes 
e  jovens para apoio nas iniciativas de inserção; 

lestimular o envolvimento das empresas nas ações de formação profissional e em serviço, gerando 
mais oportunidades de empregabilidade para os adolescentes e  jovens, especialmente para os que 
são identificados como em situação de vulnerabilização de seus direitos;

laprofundar e difundir pesquisas e estudos técnico-científicos voltados para a identificação das vo-
cações e nichos de mercado no município; compatibilizando-os com as potencialidades do jovem 
trabalhador, de forma a ampliar as oportunidades de acesso deste ao mundo do trabalho; 

linserir a avaliação em processo, de resultados e de impactos nas iniciativas voltadas à empregabilida-
de e trabalhabilidade adolescente e juvenil, de modo a estabelecer parâmetros mínimos de qualidade 
e efetividade nos trabalhos de formação profissional realizados; 

limplantar Observatórios da Juventude e Trabalho no município como estratégia para melhor es-
truturar e acompanhar as políticas e ações voltadas para esse segmento, notadamente nas áreas da 
educação e do trabalho; 

lpromover a convergência, o diálogo e a aproximação entre instituições formadoras de jovens e 
mercado de trabalho, assim como institutos e fundações empresariais que atuam com esse público;

lrequalificar as ações das instituições formadoras para incorporação do perfil de adolescentes e jo-
vens em circunstâncias especiais nas ações de formação e inserção profissionais; 

lincentivar e fomentar o apoio de instituições financiadoras para a realização de projetos e programas 
voltados para a empregabilidade adolescente e juvenil, considerando a diversidade e peculiaridades 
desse público;

lincluir em uma proposta voltada para o público adolescente e juvenil, outros componentes constitu-
tivos, tais como: reinserção familiar e comunitária; atendimento psicossocial e/ou acompanhamento 
psicoterápico; atendimento jurídico, além da escolarização, dentre outros, sobretudo para aqueles 
segmentos considerados de alta vulnerabilidade social; 

linvestir no trabalho criativo, estruturado em valores universais como a solidariedade e o respeito 
mútuo, incluindo ainda o aprendizado e o lazer, na busca da realização dos projetos e concretização 
dos sonhos desses adolescentes e jovens e de dar um novo sentido às suas vidas.

43Setor Serviços, com a oferta de 83.406 vagas formais, em Fortaleza. Em seguida, aparecem os setores de Comércio (45.588), Indústria (24.634) e 
Construção Civil (24.142).Fonte:  Estudo  sobre  “O Mercado de Trabalho de Fortaleza – 2005 a 2010”, lançado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico de Fortaleza (SDE).

Constatação Recomendação
Existência de um grande potencial emprega-
tício mais voltado para o setor terciário, com 
destaque para a categoria Serviços, seguido 
dos setores de Comércio, Indústria e Cons-
trução Civil.43 Com relação aos subsetores 
foram identificados hotelaria e alimentação, 
imóveis, atendimento bancário, entreteni-
mento, turismo, artesanato e telemarketing. 
Na indústria sobressai o ramo da manufatura, 
com ênfase na têxtil.

Representatividade expressiva dos jovens no ce-
nário do mercado de trabalho em termos popu-
lacionais, constituindo um segmento com pre-
sença efetiva no mundo do trabalho da RMF.

Incentivo ao fortalecimento e expansão de pro-
gramas de formação e inserção do segmento 
juvenil que atendam às demandas existentes 
no mercado, notadamente nos subsetores ma-
peados, articulado às expectativas do jovem, de 
modo a assegurar um incremento dos índices de 
inserção e permanência qualificadas de jovens 
no mundo do trabalho, com repercussões nos 
níveis de satisfação e desempenho.

Baixa proporção de ocupados entre os classi-
ficados como jovens, com idade de 16 a 24 
anos, o que pode ser explicado pelo fato do 
mercado, mesmo quando aquecido em ter-
mos de demanda do fator trabalho, manter as 
exigências de escolaridade, qualificação profis-
sional e experiência para esse segmento po-
pulacional, o que, evidentemente, dificulta o 
acesso a um posto de trabalho.

Maior participação dos jovens na busca de 
ocupação, dada a expectativa de possibilidades 
promissoras do mercado de trabalho,  diante 
da evidência de superação da crise econômi-
ca e a uma maior atenção dada ao segmento 
pelas políticas públicas. 

Investimento massivo na Educação, na qualida-
de e pertinência do conteúdo e metodologia, 
de modo a aproximá-la das questões concretas 
do mundo do trabalho e das expectativas dos 
jovens. 

Estímulo ao jovem para prosseguir e/ou retomar 
os estudos, conciliando-o com o trabalho e lazer.

Existência de uma ambiência propícia ao tra-
balho integrado, configurando uma rede dinâ-
mica de Organizações dedicadas à formação 
e inserção profissionais, que já tem acumulado 
um conjunto de aprendizados na área. 

Fortalecimento da Rede de Proteção e imple-
mentação de uma Matriz de Políticas Públicas 
que articule as diversas ações desenvolvidas pe-
los Programas Públicos e iniciativas das organi-
zações não governamentais.

Reconhecimento e apoio aos Projetos e Progra-
mas desenvolvidos pelas organizações não gover-
namentais e criação de estratégias para a sustenta-
bilidade daqueles mais sujeitos à descontinuidade 
em função do término dos financiamentos ou de 
governos, com incorporação ou influência nas 
políticas públicas de Juventudes.
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Articulação entre formação e inserção por gran-
de parte das instituições formadoras, com ações 
focalizadas no processo formativo dos jovens.

Bom nível de satisfação dos jovens em relação à 
formação recebida.

 Aprimoramento e ampliação de Propostas Pe-
dagógicas que articulem a formação com a  in-
serção  profissional, apresentando  clara defini-
ção das bases teórico-metodológicas, visão de 
mundo, de jovens; itinerário formativo e estraté-
gias de inserção.

Envolvimento da Universidade na elaboração 
de um estudo de viabilidade socioeconômica 
no município de modo a orientar os percur-
sos formativos e fundamentar a inserção efe-
tiva dos jovens, em especial, no estreitamen-
to do diálogo entre a formação  profissional 
realizada e a dinâmica do mundo do trabalho 
em Fortaleza e RMF. 

Fortalecimento da parceria com a Universida-
de Estadual do Ceará e com outras Universida-
des para inclusão nas suas linhas de pesquisa da 
atualização anual dos Estudos de Viabilidade So-
cioeconômico voltados para o segmento juve-
nil, envolvendo a análise qualitativa dos diversos 
segmentos, de modo a municiar as instituições 
formadoras, empresários, atores estratégicos e os 
próprios  jovens, de informações mais atualizadas 
sobre as mudanças e tendências do mundo do 
trabalho no Município e Região. 

Reconhecimento da importância da avalia-
ção dos Programas, com o estabelecimento 
de parâmetros de atuação e efetividade en-
tre os mesmos. 

Integração necessária com o observatório de 
monitoramento das políticas públicas da UECE, 
com a  definição clara e objetiva dos indicado-
res na estruturação de um Sistema de Monito-
ramento e Avaliação nas áreas da Juventude, 
Educação e Trabalho.

Adoção da prática de avaliação conjunta, espe-
cialmente da Educação e Trabalho com jovens, 
de modo a favorecer o desenvolvimento de 
políticas públicas mais eficazes e complemen-
tares nestas áreas.

Implantação de processos de avaliação externa 
dos trabalhos realizados no município.

Existência de programas e projetos voltados 
para a inserção socioprodutiva de adoles-
centes e jovens considerados em situação 
de vulnerabilidade de direitos, a exemplo do 
Programa Adolescente Cidadão e do proje-
to-piloto Bromélia.

Expressivo número de adolescentes e jovens 
expostos à situação de grave vulnerabilida-
de de direitos, que precisam ser alcançados 
por programas, projetos e ações inovadores 
e integrados.

Implementação de programas, projetos e polí-
ticas motivadores voltados para a formação in-
tegral e integrada dos jovens que tenham seus 
direitos violados, contemplando novas oportuni-
dades e com um horizonte que represente estí-
mulos para uma postura protagonista dessa po-
pulação e sua inserção socioprodutiva.

Capacitação continuada das equipes profissio-
nais que compõem a rede de retaguarda para 
dar suporte aos jovens e às ações empreendidas 
pelas instituições formadoras.

Sensibilização e propugnação junto ao Poder 
Público para adoção da Lei de Aprendizagem 
nas distintas instâncias, privilegiando a contrata-
ção desse perfil de público e favorecendo uma 
maior inclusão social e produtiva.

Perfil requerido do Jovem Trabalhador  de-
monstra a expectativa dos empresários em 
relação ao impacto das relações interpesso-
ais no ambiente da empresa, relacionado  às 
competências pessoais e sociais, em especial 
as relacionadas ao trabalho em equipe, à li-
derança, à capacidade de transmitir conheci-
mentos e à desenvoltura. A escolaridade de 
nível médio, a experiência anterior e conhe-
cimento das rotinas administrativas.foram ou-
tros atributos indicados.

Perfil do jovem estudado indica maior desejo e 
propensão para o emprego formal, regido pela 
Legislação Trabalhista.

Investimento em educação de ensino médio 
integrado à educação profissional e referencia-
do em uma proposta político-pedagógica com 
foco na abordagem por competências, que aten-
da aos perfis adequados à estrutura da demanda 
nos setores e nichos prevalecentes no município.

Fortalecimento e ampliação das práticas de 
contratação no mercado formal, assegurando 
cumprimento dos direitos trabalhistas e uma 
maior estabilidade, permanência e ascensão 
nos empregos.

Boa receptividade do empresariado para  
a contratação de adolescentes e jovens, mas 
ainda um reduzido conhecimento da Lei da 
Aprendizagem.

Pouco conhecimento da Lei da Aprendizagem 
por parte dos adolescentes e jovens.

Realização de debates e ações de advocacy, en-
volvendo o empresariado local, instituições for-
madoras, o poder público e a sociedade, sobre 
o tema da empregabilidade juvenil, e da efetiva-
ção de políticas públicas.

Necessidade de maior divulgação das vantagens da 
Lei da Aprendizagem e sensibilização do empresa-
riado para a sua utilização na contratação, em espe-
cial, de adolescentes, nas empresas locais.

Enfim, as considerações apresentadas podem ser concluídas parafraseando-se Schaff (1992), cujas co-
locações abaixo transcritas traduzem e ilustram, de forma objetiva, as preocupações de nosso tempo no 
tocante à população jovem e o significado da sua relação com o trabalho e a vida:

Privar os jovens do trabalho significa privá-los dolorosamente do sentido da vida ainda hoje ope-
rante. Na medida em que esse sentido não é substituído por outro, surge a perigosa patologia que já 
se manifesta hoje em diferentes países sob a forma de toxicomania, do alcoolismo, da delinqüência 
juvenil, etc. Estes fenômenos são, simplesmente o primeiro florescimento, enquanto o fruto maduro 
poderá ser observado na sociedade do desemprego estrutural avançado, caso não sejam tomadas, 
em tempo oportuno, medidas preventivas conseqüentes. (SCHAFF, 1992, pág.118).

 
O conjunto de constatações e recomendações traz indicações para que se reconheça e atue, de forma 

proativa, no sentido de criar novas possibilidades para esses adolescentes e jovens, a partir de novos para-
digmas, todos convergindo para a construção de seus projetos pessoais e sociais. Tais possibilidades devem 
ser trabalhadas, de forma crítica e contextualizada, a partir de uma intervenção conjugada de elementos 
afetivos, cognitivos e sociais que preparem a juventude para o enfrentamento dos novos desafios que se 
colocam na contemporaneidade.
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1. Questionário Atores Estratégicos

N° do Questionário   Código do Entrevistador (a): 

Objetivo: Proceder a um levantamento das percepções dos entrevistados acerca das políticas e pro-
gramas na área da empregabilidade de adolescentes e jovens, considerando limites e perspectivas de 
inserção desse segmento no mundo do trabalho.

Público-Sujeito: Atores Estratégicos que atuam na formulação e implementação de políticas, programas e 
projetos nas áreas de Educação, Trabalho e Emprego, Desenvolvimento Social, Juventude, Turismo, Esporte 
e Direitos Humanos, em níveis nacional, estadual e municipal, além de organizações da sociedade civil

Município (    ) Manaus (    ) Salvador (    ) Fortaleza                                                 

Bloco I – Caracterização da Instituição

Instituição:        Sigla:
Endereço:
CEP:    Telefone:    Fax:
E- mail:       Site/Portal:
Responsável pela Informação:      Função:

Q.01. Qual a(s) principal (is) área(s) de atuação da instituição?

Bloco II – Políticas, Programas e Projetos

Q.02. A instituição possui alguma política, programas ou projetos voltados para formação e inserção 
de adolescentes e jovens no mundo do trabalho? e/ou desenvolvimento de carreira?
2.1. (    ) Sim Qual (is)?
2.2. (    ) Não Por quê?

Q.03. Existe articulação entre as políticas desenvolvidas pela instituição e outras afins voltadas para a 
empregabilidade de adolescentes e jovens?
3.1. (    ) Sim Qual (is)?
3.2. (    ) Não Por quê?

Q.04. Há, na sua instituição, destinação orçamentária específica para execução de programas e pro-
jetos nesta área para esse perfil de público?
4.1. (    ) Sim Qual (is)?                                                                              
4.2. (    ) Não Por quê?

Q.05. Como são alocados, em termos porcentuais, os recursos orçamentários?
5.1. (    ) Para a formação - Porcentual
5.2. (    ) Para a inserção - Porcentual
5.3. (    ) Para o acompanhamento do egresso
5.4. (    ) Outros(s)

Q.06. Qual, na sua percepção, o perfil de trabalhador adolescente ou jovem considerado ideal para 
inserção no mundo do trabalho contemporâneo?

Q.07. Como a sua instituição pode contribuir para fortalecer as políticas, programas e projetos voltados 
para esse segmento?

Q.08. A Instituição utiliza a Lei de Aprendizagem?
8.1. (    ) Sim Desde quando?
8.2. (    ) Não Por quê?

Q.09. Quais, em sua opinião, as principais vantagens da Lei de Aprendizagem? (Lei 10.097/2000, atual-
izada pela Instrução Normativa 75/2009)
9.1. (    ) Preparar adolescentes e jovens em serviço
9.2. (    ) Possibilitar o acesso qualificado de adolescentes e jovens ao mercado de trabalho
9.3. (    ) Disponibilizar mão-de-obra jovem a menor custo
9.4. (    ) Renovar e dinamizar o quadro de colaboradores da empresa
9.5. (    ) Outro(s)
9.6. (    ) Não vejo vantagens
9.7. (    ) Não conheço a Lei

Q.10. Outras observações/ comentários:

Entrevistador:        Duração:
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2. Questionário -  Empresários

N° do Questionário   Código do Entrevistador (a): 

Objetivo: proceder a um levantamento das percepções dos empresários entrevistados acerca do 
cenário local na área da empregabilidade de adolescentes e jovens, considerando perfis requeridos e 
perspectivas de inserção no mundo do trabalho.

Público-sujeito: dirigentes de empresas que inserem adolescentes e jovens ou são potencialmente 
empregadores desse segmento. 

Município   (    ) Manaus     (    ) Salvador     (    ) Fortaleza                                                 

Bloco I – Caracterização da empresa

Razão social:
Nome Fantasia:      CNPJ:
Endereço:
CEP:    Telefone:    Fax:
E- mail:        Site:
Filial: (    )Não (    )Sim      Se sim, indicar local:
Responsável pela Informação:     Função:

Q.01. Qual o setor de atividade principal da empresa?
1.1. (    ) Comércio 1.2. (    ) Indústria  1.3. (    ) Serviço  1.4. (    ) Outro

Q.02. Qual (is) o(s) ramo(s) de atividade(s)?
2.1. Comércio:  2.1.1. (    ) Varejo 2.1.2. (    ) Atacado  2.1.3. (    ) Outro
2.2. Indústria:    2.2.1. (    ) Têxtil 2.2.2. (    ) Manufatura  2.2.3. (    ) Construção Civil 
    2.2.4. (    ) Metalurgia     2.2.5. (    ) Tecnologia da Informação    
    2.2.6. (    ) Eletrodomésticos   
    2.2.7. (    ) Outro
2.3. Serviços:    2.3.1. (    ) Lazer e Entretenimento    2.3.2. (    ) Turismo     
    2.3.3. (    ) Telemarketing         2.3.4. (    ) Artesanato  
    2.3.5. (    ) Outro

Q.03. Qual o número atual de empregados da empresa:
3.1. (    ) De 1 a 9 empregados  3.5. (    ) De 100 a 249 empregados
3.2. (    ) De 10 a 19 empregados  3.6. (    ) De 250 a 499 empregados
3.3. (    ) De 20 a 49 empregados  3.7. (    ) De 500 ou mais empregados
3.4. (    ) De 50 a 99 empregados

Bloco II – Acesso à empresa

Q.04. A empresa contrata adolescentes / jovens?
4.1. (    ) Sim Desde quando?                                              
4.2. (    ) Não Por quê?

Q.05. A Empresa tem interesse em contratar adolescentes/jovens?
5.1. (    ) Sim  5.2 Por quê?
5.3. (    ) Não  5.4 Por quê?

Q.06. A Empresa possui algum programa voltado para formação de jovens e/ou desenvolvimento de 
carreira?
6.1. (    ) Sim Qual (is)?
6.2. (    ) Não Por quê?

Q.07. Como se dá o acesso do adolescente/ jovem à Empresa?
7.1. (    ) Indicação de amigos     7.6. (    ) Parcerias
7.2. (    ) Indicação de funcionários    7.7. (    ) Anúncio na porta
7.3. (    ) Banco de currículos     7.8. (    ) Anúncio no jornal
7.4. (    ) Encaminhamento de instituições formadoras 7.9. (    ) Internet
7.5. (    ) Agência de empregos    7.10. (    ) Outro(s) 

Q.08. Como se dá o processo de seleção na sua empresa?
8.1. (    ) RH seleciona      8.4. (    ) Cada setor seleciona
8.2. (    ) RH inicia e encaminha ao setor   8.5. (    ) Seleção terceirizada
8.3. (    ) Proprietário/diretor seleciona diretamente  8.6. (    ) Outro(s)

Q.09. Como é feita a contratação de novos funcionários/empregados/colaboradores?
9.1. (    ) Assalariado com carteira  9.5. (    ) Horista
9.2. (    ) Temporário    9.6. (    ) Autônomo
9.3. (    ) Produtividade   9.7. (    ) Outro(s)
9.4. (    ) Estágio remunerado

Q.10. Qual o nível de escolaridade exigido para ingresso na Empresa?
10.1. (    ) Não exige escolaridade  10.4. (    ) Mínimo 2º grau incompleto
10.2. (    ) Mínimo 1º grau completo  10.5. (    ) Mínimo superior incompleto
10.3. (    ) Mínimo 2º grau completo  10.6. (    ) Outro(s)

Q.11. Destaque quais os aspectos do relacionamento interpessoal requisitados/valorizados pela Em-
presa (Listar pela ordem de importância)
11.1. (    ) Capacidade de expressão oral e escrita   11.6. (    ) Liderança
11.2. (    ) Relacionamento com os colegas    11.7. (    ) Apresentação pessoal
11.3. (    ) Conhecimento de rotinas administrativas   11.8. (    ) Iniciativa                                                        
11.4. (    ) Capacidade de trabalho em equipe   11.9. (    ) Experiência anterior
11.5. (    ) Postura profissional      11.10. (    ) Desenvoltura
11.11. (    ) Capacidade de transmitir conhecimentos  11.12. (    ) Capacidade Gestão
11.13. (    ) Outro(s)

Q.12. Para admissão na Empresa, há exigência de conhecimento em informática?
12.1. (    ) Sim             12.2. (    ) Não, Por quê?

12.1 Em caso afirmativo, quais?
12.1.1. (    ) Windows, Open Office, Office  12.1.5. (    ) Software da própria empresa
12.1.2. (    ) Bancos de dados    12.1.6. (    ) Hardware
12.1.3. (    ) Nível básico de suporte técnico  12.1.7. (    ) Usuário avançado
12.1.4. (    ) Web design    12.1.8. (    ) Outro(s)

Q.13. A Empresa exige o domínio de idiomas? 
13.1. (    ) Sim  Qual (is)?              13.2. (    ) Não

Q.14. A Empresa adota a Lei de Aprendizagem? (Lei 10.097/2000, atualizada pela Instrução Normativa 
75/2009), como parte da sua política de admissão de empregados?
14.1. (    ) Sim, há quanto tempo?                                              
14.2. (    ) Não, Por quê?
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Q.15. Quais, em sua opinião, as principais vantagens dessa Lei?
15.1. (    ) Preparar adolescentes e jovens em serviço
15.2. (    ) Possibilitar o acesso qualificado de adolescentes /jovens ao mercado de trabalho
15.3. (    ) Disponibilizar mão-de-obra jovem a menor custo
15.4. (    ) Renovar e dinamizar o quadro de funcionários
15.5. (    ) Outro(s)
15.6. (    ) Não vejo vantagens
15.7. (    ) Não conheço a Lei

Q.16. Qual o perfil de trabalhador adolescente ou jovem requerido para as funções iniciais na sua empresa?

Q.17. Outras observações/ comentários:

Entrevistador:        Duração:

3. Questionário Gestores Instituições Formadoras

N° do Questionário   Código do Entrevistador (a): 

Objetivo: Proceder a um levantamento das percepções dos entrevistados acerca das políticas, pro-
gramas e projetos de formação na área da empregabilidade de adolescentes e jovens, considerando 
limites e perspectivas de inserção desse segmento no mundo do trabalho.

Público-sujeito: Representantes de organizações que atuam na área de formação profissional de 
adolescentes e jovens.

Município   (    ) Manaus     (    ) Salvador     (    ) Fortaleza      

Bloco I – Caracterização da Instituição

(    ) OG  (    ) ONG
Instituição:        Sigla: 
Endereço: 
CEP:    Telefone:    Fax: 
E- mail:        Site/Portal: 
Responsável pela Informação:     Função:

Q.01. Qual a(s) principal(is) área(s) de atuação da instituição?

Bloco II – Políticas, Programas e Projetos

Q.02. A Instituição possui alguma política, programas ou projetos voltados para formação de adoles-
centes e jovens e/ou desenvolvimento de carreira?
2.1. (    ) Sim. Qual (is)?
2.2. (    ) Não. Por quê?

Q.03. Qual (is) a(s) área(s) mais trabalhada(s) nas atividades de formação?
3.1. Desenvolvimento pessoal e social  
3.1.1. (    ) Identidade  3.1.2. (    ) Autoestima/autoconfiança 3.1.3. (    ) Trabalho em equipe 
3.1.4. (    ) Liderança  3.1.5. (    ) Protagonismo   3.1.6. (    ) Outro

3.2. Habilidades Específicas: 
3.2.1. (    ) Treinamento para tarefas específicas  3.2.2. (    ) Laboratório / oficina de prática específica 
3.2.3. (    ) Outro
Especificar em que área:

3.3. Gestão: 
3.3.1. (    ) conhecimento de rotinas administrativas 
3.3.2. (    ) treinamento com instrumentos associados a assistência administrativa     
3.3.3. (    ) Laboratório / oficina de práticas administrativas. 
3.3.4. (    ) Outro
Especifica:
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Q.04. Como você avalia a eficácia dessas políticas, programas e projetos de formação?
4.1.1. (    ) Excelente   4.1.2. (    ) Boa   4.1.3. (    ) Regular    
4.1.4. (    ) Não eficaz   4.2. (    ) Por quê?

Q.05. Existe articulação entre as políticas desenvolvidas por sua Instituição e outras afins voltadas 
para a formação e inserção de adolescentes e jovens no mundo do trabalho?
5.1. (    ) Sim Qual (is)?
5.2. (    ) Não Por quê?

Q .06. Há, na sua instituição, destinação orçamentária específica para execução de programas e pro-
jetos, nesta área, para esse perfil de público?
6.1. (    ) Sim Qual? (volume de recursos)
6.2. (    ) Não Por quê?

Q.07. A Instituição conta com parceiros/financiadores para apoiar estas atividades?
7.1. (    ) Sim Qual (is)?
7.2. (    ) Não Por quê?

Q.08. Qual, na sua percepção, o perfil de trabalhador adolescente ou jovem considerado ideal para 
inserção no mundo do trabalho contemporâneo?

Q.09. Como a sua Instituição pode contribuir para fortalecer as políticas e programas de formação 
voltados para o segmento jovem?

Q.10. A Instituição adota a Lei de Aprendizagem? (Lei 10.097/2000, atualizada pela Instrução Norma-
tiva 75/2009)?
10.1. (    ) Sim, há quanto tempo?
10.2. (    ) Não Por quê?

Q.11. Quais, em sua opinião, as principais vantagens da Lei de Aprendizagem? (Lei 10.097/2000, atual-
izada pela Instrução Normativa 75/2009)
11.1. (    ) Preparar adolescentes e jovens em serviço
11.2. (    ) Possibilitar o acesso qualificado de adolescentes e jovens ao mercado de trabalho
11.3. (    ) Disponibilizar mão-de-obra jovem a menor custo
11.4. (    ) Renovar e dinamizar o quadro de colaboradores da empresa
11.5. (    ) Outro(s)
11.6. (    ) Não vejo vantagens
11.7. (    ) Não conheço a Lei

Q.12. Outras observações/ comentários:

Entrevistador:        Duração:

4. Questionário Perfil Jovens Empregados

N° do Questionário   Código do Entrevistador (a): 

Objetivo: Proceder a um levantamento da situação dos entrevistados no mundo do trabalho, perfil 
dos adolescentes e jovens trabalhadores, características da empresa empregadora, nível de satisfação 
no emprego.

Público-sujeito: Adolescentes e Jovens com acesso ao mundo do trabalho. 

Município   (    ) Manaus     (    ) Salvador     (    ) Fortaleza                                                

Bloco I – Caracterização ao Adolescente/Jovem

Nome:

Q.01. Idade:    
1.1. (    ) De 15 a 18 anos  1.2. (    ) De 19 a 21 anos  1.3. (    ) De 22 a 24  
 
Q.02. Sexo:  
2.1. (    ) Masculino   2.2. (    ) Feminino

Q. 03. Nível de Escolaridade   
3.1. (    ) Sem escolaridade  3.5. (    ) 2º grau completo
3.2. (    ) 1º grau incompleto  3.6. (    ) superior incompleto
3.3. (    ) 1º grau completo  3.7. (    ) superior completo
3.4. (    ) 2º grau incompleto  3.8. (    ) Outro(s)                               
 

Q.04. Cor: 
4.1. (    ) Branca 4.2. (    ) Preta  4.3. (    ) Parda
4.4. (    ) Amarela 4.5. (    ) Sem declaração

Bloco II – Caracterização da empresa/Instituição

(    ) OG  (    ) ONG
Instituição:         Sigla:
Endereço:
CEP:     Telefone:    Fax:

Q.05. Qual a(s) principal(is) área(s) de atuação da instituição/empresa que você trabalha?

  
Bloco III – Programas e Projetos de Formação

Q.06. Você participou de algum programa ou projeto voltado para a formação de adolescentes e 
jovens e/ou desenvolvimento de carreira?
6.1. (    ) Sim Qual (is)?
6.2. (    ) Não Por quê?
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Q.07. Qual (is) a(s) área(s)  mais trabalhada(s) nas atividades de formação que você participa/ participou?
7.1. Desenvolvimento pessoal e social  
7.1.1. (    ) Identidade  7.1.2. (    ) Autoestima/autoconfiança 7.1.3. (    ) Trabalho em equipe       
7.1.4. (    ) Liderança  7.1.5. (    ) Protagonismo   7.1.6. (    ) Outro

7.2. Habilidades Específicas: 
7.2.1. (    ) Treinamento para tarefas específicas  7.2.2. (    ) Laboratório / oficina de prática específica 
7.2.3. (    ) Outro. Especificar em que área:

7.3. Gestão: 
7.3.1. (    ) conhecimento de rotinas administrativas 
7.3.2. (    ) treinamento com instrumentos associados a assistência administrativa    
7.3.3. (    ) Laboratório / oficina de práticas administrativas. 
7.3.4. (    ) Outro. Especificar:

Q.08. Como você avalia o projeto ou programa de formação que você participou?
8.1. (    ) Excelente  8.2. (    ) Bom  8.3. (    ) Regular  8.4. (    ) Insatisfatório                
Por quê?

Q.09. A formação que você recebeu contribuiu para sua inserção no mundo do trabalho?
9.1. (    ) Sim Por quê?
9.2. (    ) Não Por quê?

Q.10. Que conhecimentos adquiridos na sua formação você utiliza no dia-a-dia do seu trabalho? 
10.1. (    ) Resolução de conflitos  10.7. (    ) Relacionamento com o público
10.2. (    ) Trabalho em equipe  10.8. (    ) Princípios morais e éticos
10.3. (    ) Comunicação escrita  10.9. (    ) Direitos e deveres
10.4. (    ) Expressão oral   10.10. (    ) Comportamento e postura no trabalho
10.5. (    ) Autoconhecimento  10.11. (    ) Projeto de vida
10.6. (    ) Informática    10.12. (    ) Idioma
10.13. (    ) Outros. Quais?

Q.11. A.Qual a maior dificuldade que você enfrenta ainda, no desenvolvimento de suas atividades?

Bloco IV – Inserção no Mundo do trabalho

Q.12. Você recebeu algum apoio para conseguir esse emprego?
12.1. (    ) Sim. De quem?
12.2. (    ) Não, conseguiu por iniciativa própria. 

Q.13. Como se deu o seu acesso na Empresa?
13.1. (    ) Indicação de amigos     13.6. (    ) Parcerias
13.2. (    ) Indicação de funcionários     13.7. (    ) Anúncio na porta
13.3. (    ) Banco de currículos     13.8. (    ) Anúncio no jornal
13.4. (    ) Encaminhamento de instituições formadoras  13.9. (    ) Internet
13.5. (    ) Agência de empregos     13.10. (    ) Outro(s)

Q.14. Como você foi contratado(a)?
14.1. (    ) Assalariado com carteira   14.5. (    ) Horista

14.2. (    ) Temporário   14.6. (    ) Autônomo
14.3. (    ) Produtividade  14.7. (    ) Outro(s)
14.4. (    ) Estágio remunerado

Q.15. O que, em sua opinião, o empregador espera/exige de um trabalhador adolescente ou jovem?

Q.16. A Empresa na qual você trabalha adota a Lei de Aprendizagem? (Lei 10.097/2000, atualizada 
pela Instrução Normativa 75/2009)?
16.1. (    ) Sim   16.2. (    ) Não   16.3. (    ) Não sei do que se trata

Q.17. Você sabe quais são as principais vantagens da Lei de Aprendizagem? 
17.1. (    ) Preparar adolescentes e jovens em serviço
17.2. (    ) Possibilitar o acesso qualificado de adolescentes e jovens ao mercado de trabalho
17.3. (    ) Disponibilizar mão-de-obra jovem a menor custo
17.4. (    ) Renovar e dinamizar o quadro de colaboradores da empresa
17.5. (    ) Outro(s)
17.6. (    ) Não vejo vantagens
17.7. (    ) Não conheço a Lei

Q.18. Você recebe algum treinamento em serviço?
18.1. (    ) Sim. Qual (is)?
182. (    ) Não. Por quê? 

Q.19. Você estuda? 
19.1. (    ) Sim. Por quê?
19.2. (    ) Não. Por quê?

Q.20. Se não, pretende retornar? 
20.1. (    ) Sim. Por quê?
20.2. (    ) Não. Por quê?

Q.21. Você pretende mudar de emprego?
21.1. (    ) Sim. Por quê? 
21.2. (    ) Não. Por quê?

Q.22. Qual é o seu maior sonho?

Q.23. Outras observações/ comentários:

Entrevistador:        Duração:
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5. Questionário Perfil Jovens Desempregados

N° do Questionário   Código do Entrevistador (a): 

Objetivo: Proceder a um levantamento da situação dos adolescentes e jovens que não tiveram/têm 
acesso ao mundo do trabalho, descrever seu perfil, expectativas e principais dificuldades para a inserção. 

Público-sujeito: Adolescentes e Jovens sem acesso ao mundo do trabalho 

Município   (    ) Manaus     (    ) Salvador     (    ) Fortaleza                                                

Bloco I – Caracterização do Adolescente/Jovem

Nome:

Q.01. Idade:    
1.1. (    ) De 15 a 18 anos 1.2. (    ) De 19 a 21 anos 1.3. (    ) De 22 a 24   

Q.02. Sexo:  
2.1. (    ) Masculino  2.2. (    ) Feminino

Q. 03. Nível de Escolaridade   
3.1. (    ) Sem escolaridade  3.5. (    ) 2º grau completo
3.2. (    ) 1º grau incompleto  3.6. (    ) superior incompleto
3.3. (    ) 1º grau completo  3.7. (    ) superior completo
3.4. (    ) 2º grau incompleto  3.8. (    ) Outro(s)                                 
 
Q.04. Cor: 
4.1. (    ) Branca 4.2. (    ) Preta  4.3. (    ) Parda    
4.4. (    ) Amarela 4.5. (    ) Sem declaração

Q.05. Qual a(s) principal(is) área(s) de atuação da instituição/empresa na qual você deseja  trabalhar?

Bloco II - Programas e Projetos de Formação

Q.6. Por que você acha que ainda não conseguiu um emprego?

Q.06A. Você participou ou participa de algum programa ou projeto voltado para a formação de ado-
lescentes e jovens e/ou desenvolvimento de carreira?
6.A1. (    ) Sim. Qual (is)?
6.A2. (    ) Não. Por quê?

Q.07. Qual (is) a(s) área(s) mais trabalhada(s) nas atividades de formação que você participa/ participou?
7.1. Desenvolvimento pessoal e social  
7.1.1. (    ) Identidade  7.1.2. (    ) Autoestima/autoconfiança 7.1.3. (    ) Trabalho em equipe       
7.1.4. (    ) Liderança  7.1.5. (    ) Protagonismo   7.1.6. (    ) Outro

7.2. Habilidades Específicas: 
7.2.1. (    ) Treinamento para tarefas específicas 
7.2.2. (    ) Laboratório / oficina de prática específica   
7.2.3. (    ) Outro. Especificar em que área:

7.3. Gestão: 
7.3.1. (    ) conhecimento de rotinas administrativas 7
.3.2. (    ) treinamento com instrumentos associados a assistência administrativa     
7.3.3. (    ) Laboratório / oficina de práticas administrativas. 
7.3.4. (    ) Outro. Especificar:

Q.08. Como você avalia o projeto ou programa de formação que você participa ou participou?
8.1. (    ) Excelente  8.2. (    ) Bom  8.3. (    ) Regular  8.4. (    ) Insatisfatório                
Por quê?

Q.09. A formação que você recebeu/recebe contribui para sua inserção no mundo do trabalho?
9.1. (    ) Sim. Por quê?                                                                                  
9.2. (    ) Não. Por quê?

Q.10. Que conhecimentos adquiridos na sua formação você acha que serão importantes para o seu 
dia-a-dia no trabalho? 
10.1. (    ) Resolução de conflitos  10.7. (    ) Relacionamento com o público
10.2. (    ) Trabalhar em equipe  10.8. (    ) Princípios morais e éticos
10.3. (    ) Comunicação escrita  10.9. (    ) Direitos e deveres
10.4. (    ) Expressão oral   10.10. (    ) Comportamento e postura no trabalho
10.5. (    ) Autoconhecimento  10.11. (    ) Projeto de vida
10.6. (    ) Informática    10.12. (    ) Idioma
10.13. (    ) Outros. Quais?

Bloco III – Inserção no Mundo do trabalho

Q.11. O que você está fazendo atualmente para se inserir no Mundo do Trabalho?
11.1. (    ) procurando emprego. 
11.2. (    ) fazendo um curso de formação profissional 
11.3. (    ) nada  
11.4. (    ) outro

Q.12. Você está estudando na Escola ou na Universidade?  
12.1. (    ) Sim. Por quê?
12.2. (    ) Não. Por quê?

Q.13. Se você começar a trabalhar, pretende continuar (ou retomar) os estudos? 
13.1. (    ) Sim. Por quê?
13.2. (    ) Não. Por quê?

Q.14. Você tem recebido algum apoio para conseguir um emprego?
14.1. (    ) Sim. De quem?
14.2. (    ) Não ( tentou/tenta por iniciativa própria) 
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Q.15. Como você busca emprego?
15.1. (    ) Indicação de amigos     15.6. (    ) Parcerias
15.2. (    ) Indicação de funcionários     15.7. (    ) Anúncio na porta
15.3. (    ) Banco de currículos     15.8. (    ) Anúncio no jornal
15.4. (    ) Encaminhamento de instituições formadoras  15.9. (    ) Internet
15.5. (    ) Agência de empregos     15.10. (    ) Outro(s)

Q.16. Como você espera ser contratado (a)?
16.1. (    ) Assalariado com carteira  16.5. (    ) Horista
16.2. (    ) Temporário    16.6. (    ) Autônomo
16.3. (    ) Produtividade   16.7. (    ) Outro(s)
16.4. (    ) Estágio remunerado

Q.17. O que, em sua opinião, o empregador espera/exige de um trabalhador adolescente ou jovem?

Q.18. Você conhece a Lei de Aprendizagem? 
18.1. (    ) Sim.
18.2. (    ) Não conheço a Lei.

Q.19. O que você espera encontrar no seu emprego?

Q.20. Quais as suas maiores dificuldades para ser inserido no mundo do trabalho?
20.1. (    ) Falta de experiência    20.5. (    ) Idade
20.2. (    ) Baixa escolaridade     20.6. (    ) Discriminação / preconceito
20.3. (    ) Falta de uma formação especializada  20.7. (    ) Distância casa-trabalho                                 
20.4. (    ) Falta de acesso à informação   20.8. (    ) Salário pouco atrativo
20.9. (    ) Outra(s)

Q.21. Qual é o seu maior sonho?

Q.22. Outras observações / comentários:

Entrevistador(a):       Duração:
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