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AS ESCOLHAS OCUPACIONAIS DOS JOVENS EM UM CONTEXTO
DE TRANSFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS
Área 3 – Economia do Trabalho, Economia Social e Demografia
Resumo
Esta pesquisa tem por objetivo compreender de que forma as transformações demográficas
pelas quais o Brasil vem passando nas últimas décadas têm influenciado as decisões de estudo,
trabalho e procura por trabalho por parte dos jovens brasileiros. A compreensão dessa dinâmica
à luz da transição demográfica e educacional, juntamente com as mudanças nos arranjos
familiares, ainda não foi devidamente explorada. Sendo assim, este estudo se propõe a avançar
no sentido de considerar efeitos de longo prazo e como estes evoluíram para homens e mulheres.
Os resultados encontrados apontam que, pelo menos desde o final dos anos 1980, alterações em
termos de demanda por educação e dinâmica familiar provocaram mudanças importantes nas
escolhas ocupacionais por parte deste grupo etário, de modo que os efeitos de uma série de
regressores variaram ao longo do tempo e de forma diferente entre jovens do sexo feminino e
masculino. Verifica-se que tem havido uma maior demanda por qualificação educacional e
propensão a combinar estudo e trabalho, o que tende a adiar algumas etapas da transição para a
vida adulta. Ademais, há um forte componente de gênero presente no processo, com destaque
para os efeitos que a transição educacional tem provocado nas posições ocupadas pelas
mulheres.
Palavras-chaves: Jovens; Transformações demográficas; Escolhas ocupacionais.

YOUTH'S OCCUPATIONAL CHOICES IN A CONTEXT OF
DEMOGRAPHIC TRANSFORMATIONS
Abstract
This paper aims to understand how the demographic changes that Brazil has been going through
in the last few decades have influenced the decisions of study, work and job search by young
Brazilians. The comprehension of this dynamic in light of the demographic and educational
transition, along with changes in family arrangements, has not yet been properly explored.
Therefore, this study proposes to advance towards considering long-term effects, and how they
evolved for men and women. The results show that, at least since the end of the 1980s, changes
in terms of education demand and family dynamics caused important changes in occupational
choices by this age group, in such a way that the effects of many regressors varied over time
and differently between young females and males. It appears that there has been a greater
demand for educational qualification and a propensity to combine study and work, which tends
to postpone some stages of the transition to adulthood. Furthermore, there is a strong gender
component present in the process, highlighting the effects that the educational transition has
had on the positions held by women.
Keywords: Young people; Demographic transformations; Occupational choices.
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1. Introdução
O mercado de trabalho para os jovens é caracterizado por baixas taxas de emprego,
elevada rotatividade e alta prevalência de emprego informal. A falta de experiência por parte
desse grupo etário resulta em dificuldades de inserção no mundo do trabalho, de modo que a
transição para o primeiro emprego se dá de forma lenta e geralmente para ocupações sem
carteira assinada e com baixa remuneração. Como consequência, observa-se que a taxa de
desemprego para esses indivíduos é superior ao observado para o total da população
economicamente ativa (PEA), ao passo que a incidência de trabalhos precários é preocupante
(CORSEUIL et al., 2014; REIS, 2014).
De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2020), a taxa mundial
de desemprego de jovens alcançou 13,8% em 2016, representando quase 70 milhões de jovens
desocupados. No caso dos países da América Latina e Caribe, a situação se mostrou
particularmente alarmante, uma vez que a região exibiu a maior taxa de crescimento de
desemprego entre os jovens (18,9%). Mais recentemente, apesar de a situação ter exibido uma
leve melhora em 2017 e 2018, o desemprego de jovens permaneceu elevado em 2019 (13,6%),
sendo maior nos países de renda média. Além disso, neste mesmo ano, 32,1% das mulheres
jovens e 13,8% dos homens jovens não estavam nem estudando e nem trabalhando (OIT, 2020).
Para o ano de 2020, as oportunidades de emprego para os jovens se deterioraram ainda
mais. Em estudo recente, a OIT observou que os jovens vêm sendo desproporcionalmente mais
afetados pela crise econômica decorrente da pandemia. Em particular, jovens do sexo feminino
e de países de baixa renda são os mais vulneráveis, sofrendo mais intensamente com reduções
de salários e de horas trabalhadas, além de maior dificuldade para encontrar ou manter um
emprego (OIT, 2020).
No Brasil, as questões relacionadas ao mercado de trabalho deste grupo vêm chamando
a atenção desde pelo menos o início dos anos 2000. Conforme apontado por Camarano e Mello
(2006), o fenômeno demográfico conhecido como “onda jovem” (ocorrido no Brasil com maior
intensidade durante os anos 1970 e 1980), juntamente com o aumento da fecundidade na
adolescência, fez com que em 2000 os jovens entre 15 e 29 anos correspondessem a 28,3% da
população brasileira e 58,1% dos desempregados totais. Alguns anos depois, em 2006, “ [...] os
jovens respondiam por cerca de 25% da PEA total, por 20% da ocupação total e por quase
metade do total de desempregados do país” (OIT, 2009, p. 46).
Entre 2006 e 2013, como evidenciado por Corseuil e Franca (2015), algumas mudanças
importantes puderam ser observadas nesse cenário. Durante esse período, a taxa de ocupação
de jovens caiu 3,5%, ao mesmo tempo em que as taxas de participação e desemprego
registraram queda de 6,4% e 16,8%, respectivamente. De acordo com os autores, é provável
que o mercado de trabalho tenha se tornado menos atrativo para os jovens, sobretudo para
aqueles entre 15 e 17 anos, que têm permanecido mais tempo na escola. Outra informação
relevante foi a melhoria da qualidade dos empregos ocupados: a informalidade caiu de 52,1%,
em 2006, para 38,6% em 2013, enquanto a remuneração média aumentou 39,3%.
É possível encontrar uma vasta literatura que tem buscado analisar características do
mercado de trabalho para os jovens, em especial os determinantes das escolhas entre estudo e
oferta de trabalho (LEME; WAJNMAN, 2000; CORSEUIL; SANTOS; FOGUEL, 2001;
CAMARANO; KANSO, 2012; CABANAS; KOMATSU; MENEZES FILHO, 2014;
TILLMANN; COMIM, 2016; SHIRASU; ARRAES, 2019). Entretanto, a compreensão dessa
dinâmica à luz das transformações demográficas e nos arranjos familiares ocorridas ao longo
dos últimos anos ainda não foi devidamente explorada no Brasil, a despeito de alguns estudos
considerarem características familiares no processo de ativação dos jovens (LEME;
WAJNMAN, 2000; CORSEUIL; SANTOS; FOGUEL, 2001; CAMARANO; KANSO, 2012).

Leme e Wajnman (2000), por exemplo, procuraram identificar os determinantes das
decisões de alocação de tempo entre trabalho e escola pelos adolescentes brasileiros, levando
em consideração a relação de simultaneidade entre as alternativas. Os resultados encontrados
sugerem que a escolaridade dos pais e a renda familiar são os principais fatores que afetam a
decisão de apenas estudar. Por outro lado, variáveis como o sexo do jovem e o número de
crianças no domicílio têm grande impacto sobre a decisão de apenas trabalhar. Também se
verificou que, ao longo do período de análise, a categoria que exibiu maior crescimento em sua
frequência foi a que combina trabalho e estudo, sendo mais recorrente entre jovens com menor
nível de renda e residentes em áreas rurais.
Já Camarano e Kanso (2012), procuraram traçar o perfil dos jovens brasileiros que se
enquadram na categoria “nem-nem” (nem estudam e nem trabalham), destacando o papel do
contexto familiar na alocação do tempo desses indivíduos. Foi possível verificar a existência de
um componente de gênero neste processo, uma vez que a proporção de “nem-nem” se mostrou
bem maior para as mulheres, apesar da queda observada ao longo do período. Segundo as
autoras, o estado conjugal e a maternidade são os principais elementos que explicam estes
resultados.
Na mesma linha de investigação de Leme e Wajnman (2000), Corseuil, Santos e Foguel
(2001) examinam quatro países da América Latina: Brasil, Chile, Peru e Honduras. Os autores
verificam que há uma grande heterogeneidade por sexo e entre países no que diz respeito aos
impactos de uma série de variáveis socioeconômicas sobre a alocação de tempo dos jovens
entre trabalho e estudo. Além disso, questões como o grau de urbanização e características
domiciliares e familiares também se mostraram importantes para as decisões desses indivíduos.
Leme e Wajnman (2000), Corseuil, Santos e Foguel (2001), Escolano e Pazello (2014)
e Cabanas, Komatsu e Menezes Filho (2014) identificam a escolaridade dos pais como aspecto
relevante para alocação do tempo dos jovens entre trabalho e estudo. Especificamente, Corseuil,
Santos e Foguel (2001) notam que a escolaridade dos pais exibiu efeitos significantes em todos
os países no sentido de o jovem se dedicar ao estudo. Escolano e Pazello (2014), por seu turno,
com enfoque nos jovens brasileiros matriculados na última série do Ensino Médio, constatam
que o nível educacional dos pais e o nível de renda familiar têm relação direta com as chances
de o jovem optar por continuar estudando e permanecer fora do mercado de trabalho. Jovens
do sexo masculino têm maiores chances de apenas trabalhar, sendo que esta probabilidade
também cresce conforme a idade.
Para Cabanas, Komatsu e Menezes Filho (2014), a renda domiciliar tem efeito relevante
sobre as decisões dos jovens, sendo tal efeito ainda maior quanto maior for o nível de
escolaridade dos pais. Sendo assim, o crescimento da renda dos adultos entre 2005 e 2012 pode
ser considerado o principal fator que explica a redução da participação dos jovens que apenas
trabalham, ao passo em que cresceu a parcela dedicada somente aos estudos.
Outro trabalho que buscou avançar na compreensão das escolhas ocupacionais dos
jovens foi o de Tillmann e Comim (2016). Estes autores consideram não apenas a definição
usual de trabalho (pessoa economicamente ativa), mas incluem também os trabalhos não
remunerados e as tarefas domésticas. Os modelos estimados também apontam para a
importância da educação dos pais, sugerindo a existência de uma transmissão intergeracional
de escolaridade e de renda. Com base na definição mais abrangente de trabalho foi possível
observar com mais ênfase os diferenciais de gênero. Para as mulheres, o casamento e residir na
área rural têm forte influência sobre a decisão de não estudar. Concomitantemente, ter filhos
aumenta as chances dessas jovens apenas trabalharem.
Mais recentemente, Shirasu e Arraes (2019) analisam os determinantes das escolhas
entre trabalho e estudo dos jovens residentes em áreas urbanas brasileira, avançando ao
considerar a interdependência das decisões. Os resultados alcançados revelaram uma forte

heterogeneidade por sexo e faixa etária, com variações na magnitude e no sinal dos efeitos de
características socioeconômicas e demográficas.
Tendo em vista o que foi discutido, o presente estudo tem por objetivo compreender
como as transformações demográficas pelas quais o Brasil vem passando nas últimas décadas
têm influenciado as decisões de estudo, trabalho e procura por trabalho por parte dos jovens
brasileiros1. Mais especificamente, busca-se analisar o impacto de fatores sociodemográficos,
geracionais e de ciclo econômico sobre as diferentes alternativas de condição de ocupação do
jovem. Este consiste em um importante passo para que se possa entender a dinâmica de um
processo mais amplo de transição escola-trabalho dentro de um contexto de mudanças
demográficas. Como visto, há uma ampla literatura que vem discutindo as decisões de alocação
de tempo dos jovens entre estudo e trabalho. Neste contexto, esta pesquisa avança no sentido
de considerar efeitos de longo prazo, visando entender como tais efeitos evoluíram ao longo do
tempo de forma distinta para homens e mulheres.
Adicionalmente, com o quadro pandêmico global iniciado em 2020 por conta do novo
coronavírus, medidas de isolamento social foram adotadas no Brasil. Ocorre que tais medidas
têm o potencial de afetar a vida dos jovens de diversas maneiras, especialmente no que
tangencia a alocação de tempo entre trabalho e estudo. Novos desafios surgem para a juventude
e alteram a dinâmica da oferta de trabalho por parte da mesma. Nessa linha, investigar as
decisões de estudo, trabalho e procura por trabalho por parte dos jovens, nos anos anteriores à
pandemia, ajuda a compreender como o desenho de políticas públicas nacionais precisará se
adaptar às novas necessidades, de modo a garantir um acesso ao mercado de trabalho e às
escolas de maneira mais igualitária possível para uma juventude bastante heterogênea.
2. Aspectos Demográficos do Brasil: Tendências Recentes
2.1 Transição Demográfica e Educacional
A transição demográfica pode ser entendida como um processo natural, que teve início
na Europa por volta de 1800. Tal processo consiste em uma sucessão de etapas que leva um
país (ou região) a passar de uma fase de elevadas taxas de mortalidade e fecundidade para uma
fase seguinte de baixos níveis em ambos os componentes, resultando em mudanças na estrutura
etária da população. Apesar de ser experienciada por todos os países, sua extensão e velocidade
pode variar, ainda estando em curso tanto em nações desenvolvidas como em desenvolvimento
(LEE, 2003; LEE, 2015).
Ao alterar o tamanho relativo das coortes, as mudanças nos níveis de fecundidade e
mortalidade podem provocar alterações no mercado de trabalho, na demanda por educação e
até mesmos na criminalidade. Coortes mais largas, por exemplo, geram pressões de queda nos
níveis de salários, aumento do desemprego e da demanda por certos níveis educacionais. Sendo
assim, flutuações na estrutura etária podem provocar diversos efeitos na economia (MUNIZ,
2002).
No Brasil, acredita-se que a transição demográfica tenha se iniciado nos anos 1940, pois
até então o país apresentava elevados níveis de fecundidade e mortalidade. A partir desse
período, a taxa de mortalidade passa a declinar devido aos avanços realizados na saúde pública,
melhorias no saneamento básico e queda da mortalidade infantil. Essa redução da mortalidade
vai persistindo com o passar dos anos, sendo também acompanhada pelo progressivo aumento
da esperança de vida ao nascer. Desse modo, entre 1940 e 1960 houve um expressivo
1

Para os fins deste estudo, são considerados jovens os indivíduos com 15 a 29 anos de idade, em linha com o que
vem sendo adotado nas pesquisas mais recentes conduzidas pela OIT sobre o processo de transição escola-trabalho
(<https://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/work-for-youth/WCMS_191853/lang-en/index.htm>). No Brasil, o Estatuto da Juventude (Lei Nº 12.852, de 5 de agosto de 2013) também considera
como sendo jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos.

crescimento populacional, com uma taxa média de cerca de 3% ao ano (RIGOTTI, 2001;
CARVALHO; GARCIA, 2003; GREMAUD; VASCONCELLOS; TONETO JÚNIOR, 2017).
No final dos anos 1960, e sobretudo nas décadas seguintes, a queda da mortalidade
passou a ser acompanhada por fortes quedas na taxa de fecundidade, que passou de 6,28 filhos
por mulher em idade fértil, em 1960, para 1,87 em 20102. Os principais fatores explicativos
desse fenômeno são a forte entrada da mulher no mercado de trabalho e a propagação de
métodos contraceptivos. Com isso, a taxa de fecundidade brasileira passou a ficar abaixo da
taxa de reposição, de modo que cada nova coorte tem sido inferior à anterior (GREMAUD;
VASCONCELLOS; TONETO JÚNIOR, 2017). Portanto, apesar de aumentar, o crescimento
populacional tem sido cada vez menor, com expectativas de estabilização da população absoluta
após 2030.
Acerca das mudanças na estrutura etária brasileira, verifica-se que, enquanto nos anos
1940 a queda das taxas de mortalidade, juntamente com taxas de fecundidade mantidas em
níveis elevados, resultou em um maior crescimento populacional e em uma estrutura etária
jovem, a redução da fecundidade iniciada nos anos 1960 tem provocado um envelhecimento da
população (RIGOTTI, 2001; CARVALHO; GARCIA, 2003). Esse envelhecimento, no futuro,
deverá levar ao aumento da chamada razão de dependência3, dado que o aumento do número
de idosos será superior à redução da quantidade de jovens ocasionada pela queda da
fecundidade.
Ademais, Bercovich, Madeira e Torres (1998), Muniz (2002) e Bercovich (2005)
chamaram a atenção para a questão das descontinuidades demográficas ocorridas no Brasil. O
ponto mais interessante observado nessas análises foi a constatação do fenômeno da “onda
jovem”, isto é, o incremento do número de jovens observado entre os anos 1960 e 1990. Muniz
(2002) mostra que as coortes de jovens entre 15 e 24 anos cresceram cerca de 66% entre 1965
e 1980, e 21% entre 1980 e 1995. Nas décadas seguintes, os incrementos no número de jovens
passam a ser negativos, observando-se o processo de envelhecimento da população.
É importante considerar que a dinâmica demográfica afeta também o nível de
escolaridade da população. Conforme ressaltado por Rigotti (2012), a evolução do tamanho
relativo das coortes é um fator determinante do esforço necessário para o pleno atendimento
escolar. O autor afirma que a transição demográfica afeta a formação de capital humano de três
maneiras. Primeiramente, as atitudes das pessoas mudam, no sentido de valorizar a educação,
a formação da família, a aposentadoria, o status da mulher e a sua participação na força de
trabalho. Um segundo aspecto, diretamente relacionado ao sistema de ensino, refere-se às
maiores oportunidades educacionais decorrentes de um menor número de filhos, o que facilita
a inserção no mercado de trabalho, além de aumentar a produtividade. Finalmente, o menor
número de filhos favorece a saúde materna, bem como a participação feminina na força de
trabalho, que, por sua vez, pode gerar uma melhor situação econômica para as famílias e a
sociedade (RIGOTTI, 2012).
A fim de compreender como as mudanças demográficas afetam os indicadores
educacionais no país, Rigotti (2012) observa a evolução das matrículas e das taxas de
rendimento. Ele verifica que a expansão da cobertura da educação básica fez com que o número
de matriculados no ensino fundamental aumentasse de 29,4 milhões de alunos, em 1996, para
32,4 milhões de alunos, em 1998, com destaque para o aumento das taxas de atendimento da
população de 7 a 14 anos de idade.
De maneira similar, nos anos 2000, os dados do INEP mostram que a cobertura do
ensino fundamental segue crescendo. A porcentagem de crianças de 6 a 14 anos matriculadas
no ensino fundamental, na situação em que esta é a série ideal para a sua idade, alcançou 98%
2

Segundo dados do IBGE, a taxa de fecundidade alcançou 1,69 em 2016, seguindo a tendência de queda.
Razão entre a população dependente ou inativa (com idade menor do que 15 anos, ou maior ou igual a 65) e a
população em idade ativa (com idade entre 15 e 64 anos).
3

em 2018, sinalizando que a cobertura desta modalidade de ensino está basicamente
universalizada no Brasil. Já no que tange ao ensino médio, em 2018 menos de 70% da
população de 15 a 17 anos frequentava a escola na sua forma ideal, isto é, considerando o
ano/série correspondente à idade.
2.2 Mudanças nos Arranjos Familiares
A família se distingue das demais instituições sociais devido à sua responsabilidade
pelos cuidados das crianças e pelo fato de que o background familiar é considerado um dos
principais preditores do sucesso futuro dos indivíduos (WILLIS, 1987). Para Wajnman (2012),
em muitos estudos populacionais e econômicos é importante que se considere uma unidade
intermediária entre o indivíduo e um grupo populacional mais amplo. Nesse contexto, a família
é a unidade que tem recebido maior atenção em decorrência da importância que as redes de
parentesco fornecem em termos de proteção e ajuda mútua.
A literatura mostra que ativação de certos membros familiares muitas vezes está
conectada à condição de ocupação do principal responsável pelo domicílio, tornando a decisão
de ofertar trabalho uma decisão familiar, e não apenas do indivíduo. No mais, o tamanho da
família e a presença de membros idosos também são fatores relevantes, na medida em que
alteram a dinâmica das atividades a serem realizadas no domicílio (FERNANDES; FELÍCIO,
2002; SCHMITT; RIBEIRO, 2004; GONZAGA; REIS, 2011, OLIVEIRA; RIOS NETO;
OLIVEIRA, 2014).
No Brasil, as mudanças nos arranjos familiares estão em consonância com a transição
demográfica e outras transformações de ordem social e cultural. Ao passo que as últimas
décadas têm sido marcadas por quedas na fecundidade e pelo envelhecimento populacional,
também é possível observar uma redução no número de matrimônios, aumento dos divórcios,
adiamento das uniões e maior participação da mulher no mercado de trabalho (LEONE; MAIA;
BALTAR, 2010). Tais transformações alteraram a composição das famílias no sentido de
aumentar a frequência de relações multigeracionais, implicando em uma maior prevalência de
famílias estendidas4 nos domicílios brasileiros (WAJNMAN, 2012).
A família nuclear sempre foi o modelo predominante. Todavia, a forma nuclear
tradicional (casal com filhos) tem perdido espaço para as demais alternativas (unipessoais, casal
sem filhos e monoparentais). Dentre os fatores que explicam o aumento da frequência das
formas domiciliares “casal sem filhos” e “monoparental”, provavelmente os que merecem
destaque são o aumento das uniões consensuais e dos divórcios. Já no caso dos domicílios
unipessoais, os idosos são os responsáveis pela maior parte devido ao aumento dos divórcios e
ao envelhecimento populacional (WAJNMAN, 2012).
Acerca do tamanho e a composição dos arranjos familiares, observa-se que ao longo do
tempo o número de famílias cresceu a uma taxa maior do que a da população, mas o tamanho
médio das famílias diminuiu devido, principalmente, à queda da fecundidade. O arranjo familiar
“casal com filhos” foi o que apresentou a maior redução em termos do tamanho da família.
Simultaneamente, observou-se um aumento na proporção de arranjos “unipessoal” e “casal sem
filhos”. Finalmente, a presença de um maior número de gerações em um mesmo domicílio é
uma tendência importante e que merece destaque, sendo resultado da maior sobrevivência dos
indivíduos mais velhos, além de ser influenciado pelo contexto econômico em vigor (LEONE;
MAIA; BALTAR, 2010; WAJNMAN, 2012).
3. Metodologia
4

Conforme Wajnman (2012), famílias estendidas são aquelas nas quais, além do núcleo familiar (casal e filhos),
há outros parentes corresidentes no domicílio (avós, netos, sogros etc.).

3.1 Bases de Dados
Neste artigo foram utilizadas as informações provenientes da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD), conduzida anualmente pelo IBGE desde o ano de 1981 5.
Utilizando a série histórica da PNAD, mais especificamente os dados referentes ao período
1987-2014, para indivíduos de 15 a 29 anos, realizou-se análises trienais para acompanhar
coortes de jovens ao longo do tempo e verificar como as decisões educacionais e de participação
na força de trabalho têm se alterado para este grupo etário. Dessa forma, a expectativa é
identificar como mudanças geracionais e demográficas vêm alterando a dinâmica desse
processo de decisão. A principal vantagem de se utilizar a PNAD consiste no seu rico
questionário de variáveis sociodemográficas, que permite considerar na análise questões como
educação e aspectos familiares.
O Quadro 1 descreve as variáveis que serão utilizadas da PNAD. A variável de interesse
representa as diversas combinações de estudo, trabalho e procura por trabalho por parte do
jovem. Com isso, tem-se como objetivo traçar como as decisões e processos de entrada no
mercado de trabalho mudaram ao longo do tempo, bem como as diferenças entre homens e
mulheres.
Com relação às variáveis explicativas, foram consideradas características individuais,
familiares e espaciais nos modelos. A escolha das variáveis segue a literatura acerca do mercado
de trabalho de jovens e busca contemplar os diversos fatores que influenciam as decisões e
oportunidades vivenciadas por este grupo etário (LEME; WAJNMAN, 2000; CORSEUIL;
SANTOS; FOGUEL, 2001; FLORI, 2005; CAMARANO; KANSO, 2012; CABANAS;
KOMATSU; MENEZES FILHO, 2014; OLIVEIRA; RIOS NETO; OLIVEIRA; 2014;
ESCOLANO; PAZELLO, 2014; CORSEUIL; FRANCA, 2015; TILLMANN; COMIM, 2016;
SHIRASU; ARRAES, 2019). É importante ressaltar que, uma vez que a PNAD teve o seu
questionário alterado ao longo dos anos, foi necessário fazer uma compatibilização nas bases
para que as informações pudessem ser comparáveis no tempo. Por esta razão, a escolha das
variáveis ficou restrita àquelas que estavam disponíveis em todos os anos considerados.
QUADRO 1 – Variáveis Selecionadas da PNAD
Variável de Interesse

Condição de Ocupação do Jovem

1 – Só trabalha
2 – Só estuda
3 – Trabalha e estuda
4 – Estuda e procura trabalho
5 – Não trabalha e nem estuda, mas procura trabalho
6 – Não trabalha, não estuda e nem procura trabalho

Variáveis Explicativas
Características Individuais e Familiares
Sexo
Grupos de idade
Raça
Tipo de Família

5

1 – Masculino
0 – Feminino
1 – 15 a 19 anos
2 – 20 a 24 anos
3 – 25 a 29 anos
1 – Branca
0 – Preta ou parda
1 – Casal com filho(s)
2 – Casal sem filho(s)

A partir de março de 2016, a PNAD foi interrompida e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNAD Contínua) passou a substituí-la. A análise das séries anuais utilizando as duas pesquisas não é
recomendável, devido a existência de alterações significativas a partir de 2016.

3 – Unipessoal
4 – Monoparental
1 – 0 a 3 anos
2 – 4 a 7 anos
3 – 8 a 10 anos
4 – 11 a 14 anos
5 – 15 anos ou mais
Quantidade de crianças e idosos em relação ao tamanho
da família
Quartil da renda familiar per capita

Anos de Estudo

Razão de dependência
Renda Familiar per capita
Características Espaciais

1 – Norte
2 – Nordeste
3 – Sul
4 – Sudeste
5 – Centro-Oeste
1 – Indivíduo reside em região metropolitana
0 – Caso contrário

Macrorregião

Região Metropolitana

Fonte: elaboração dos autores a partir dos microdados da PNAD.

3.2 Estratégia Empírica
A estratégia empírica adotada consiste na aplicação de modelos multinomiais para
analisar as diferentes alternativas de condição de ocupação pelo jovem brasileiro. Tomando por
base Cameron e Trivedi (2005), o modelo multinomial pode ser pensado como uma extensão
natural (ou uma generalização) do modelo binário. Sendo 𝑝𝑖𝑗 a probabilidade de o jovem 𝑖 estar
na condição de ocupação 𝑗, o modelo pode ser expresso por:
′

𝑝𝑖𝑗 = 𝑃𝑟 (𝑦𝑖 = 𝑗|𝒙) =

𝑒 𝒙𝒊 𝜷𝒋
′

∑𝐽𝑘=1 𝑒 𝒙𝒊 𝜷𝒌

𝑐𝑜𝑚 𝑘 = 1, … , 𝑗

(1)

Em que 𝑦 é a variável de interesse, 𝒙 é um vetor de variáveis explicativas contendo
características individuais, familiares e contextuais da região do jovem, e 𝜷 um vetor de
parâmetros. A especificação do modelo, isto é, a explicação detalhada das variáveis explicativas
que compõe o vetor 𝒙, é apresentada no Quadro 1.
A estimação pode ser feita pelo método da Máxima Verossimilhança e, embora os
coeficientes não sejam diretamente interpretáveis, é possível calcular efeitos marginais sobre
probabilidades preditas, facilitando a compreensão dos resultados.
A aplicação do modelo multinomial com os dados das PNADs tem por interesse
compreender os efeitos de questões demográficas, geracionais e de ciclo econômico sobre as
decisões de estudo, trabalho e procura por trabalho pelos jovens. Conforme mencionado, as
análises são conduzidas em períodos trienais, de modo a verificar como os efeitos dos
regressores variam ao longo do tempo. Além disso, os modelos foram estimados separadamente
para homens e mulheres, fornecendo informações a respeito dos diferenciais por sexo, e apenas
para as áreas urbanas do Brasil.
4. Resultados
4.1 Análise Descritiva
Tendo como ponto de partida uma análise descritiva dos dados, a Figura 1 apresenta as
alterações ao longo do tempo nas decisões de estudo, trabalho e procura por trabalho por parte

dos jovens brasileiros, considerando as devidas distinções por sexo e raça. Sendo assim, a
primeira observação a ser feita diz respeito à redução, ao longo dos anos 1990, da proporção de
homens jovens (brancos e negros) que se encontravam apenas trabalhando. Nos anos 2000, esta
categoria volta a crescer, porém permanece em patamares menores do que os observados
anteriormente.
A proporção de jovens do sexo masculino pertencentes à categoria “só trabalha” caiu de
mais de 65%, em 1987, para cerca de 50%, em 2014. Analisando-se o comportamento das
demais categorias, fica claro que essa redução ocorrida nos anos 1990 foi concomitante ao
aumento da proporção de jovens nas categorias “trabalha e estuda” e, de maneira ainda mais
expressiva, “só estuda”. Com isso, verifica-se o efeito da transição educacional, caracterizada
por uma maior cobertura das redes de ensino e pelo crescente reconhecimento da importância
de se buscar maior qualificação para se obter maiores retornos salariais, o que certamente está
relacionado à redução do percentual de jovens dedicados exclusivamente ao trabalho.
Acerca das demais categorias, também vale destacar o crescimento do percentual de
jovens que estudam e procuram trabalho, que apesar de ter atingido seu ápice no final da década
de 1990, em 2014 representava mais do que o dobro do verificado em 1987. São indivíduos que
buscam a inserção no mercado de trabalho, de modo a realizar sua transição para a vida adulta.
Uma constatação importante foi a ausência de grandes distinções entre homens brancos e
negros. De modo geral, a tendência de ambos os grupos foi muito similar ao longo do tempo.
Pode-se destacar apenas que dentre os homens brancos há uma proporção levemente maior de
jovens que trabalham e estudam, ou apenas estudam.
Para as mulheres, o resultado mais emblemático é, sem dúvida, a elevada proporção de
jovens na categoria “não trabalha, não estuda e nem procura trabalho” (nem-nem-nem), ou seja,
que estão fora da PEA. Enquanto para os homens brancos o percentual de jovens nem-nemnem, em 2014, foi de 6%, para as mulheres a taxa foi de 16%. No caso das mulheres negras, a
situação é ainda pior, com cerca de 21% na referida categoria, três vezes mais do que o
observado para os homens negros. Entretanto, apesar de elevadas, é evidente que as taxas de
mulheres jovens nem-nem-nem vêm caindo ao longo do tempo. No caso das mulheres brancas,
a taxa caiu pela metade entre 1987 e 2014 (de 32% para 16%). Para as mulheres negras, a queda
foi menos significativa: de 33%, em 1987, para 21%, em 2014. Simultaneamente à esta queda,
da mesma forma que ocorrera para os homens, houve um crescimento nas taxas de mulheres
nas categorias “trabalha e estuda” e “só estuda”. Também cresceu o percentual de mulheres que
procuram trabalho, sinalizando o crescimento da participação destas na PEA.
A Figura 2, por seu turno, ilustra a transição educacional brasileira, apresentando a
evolução dos anos de estudo por grupos de idade. Fica claro que, a despeito do grupo
considerado, houve um grande aumento na demanda por educação. Em 1987, cerca de 20% dos
jovens possuíam apenas 0 a 3 anos de estudo. Já em 2014, esta proporção não chega a 4%. Em
paralelo a isso, as taxas de jovens com 15 ou mais anos de estudo mais do que duplicaram nesse
período.
O crescimento mais expressivo foi observado para a categoria de 11 a 14 anos de estudo,
que engloba o ensino médio completo. Dentre os jovens de 15 a 19 anos, a proporção dos que
se encontram nesta categoria cresceu mais de 4 vezes durante o período contemplado. Já para
os demais grupos etários, as taxas mais do que duplicaram. Em todos os três grupos de idade, a
maior parte dos jovens se encontram nesta categoria, atingindo valores acima de 50%.
Os resultados da transição educacional explicam parte das mudanças ocorridas ao longo
do tempo nas decisões de estudo, trabalho e procura por trabalho pelos jovens brasileiros. Com
o aumento da demanda por educação, refletido no crescimento dos anos de estudo, houve
aumento no percentual de jovens que passaram a somente estudar, ou a conciliar trabalho e
estudo. Este aumento impactou homens e mulheres de ambas as etnias, tendo sido mais
significativo sobre as mulheres na categoria nem-nem-nem.

FIGURA 1 – Evolução das decisões de estudo, trabalho e procura por trabalho dos jovens (Brasil – % por sexo e raça)
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Fonte: elaboração dos autores a partir dos microdados das PNADs.
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FIGURA 2 – Evolução dos grupos de anos de estudo (Brasil – % por grupos de idade)

20 a 24 anos

15 a 19 anos
70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10
0

0
0 a 3 anos
1987

1990

4 a 7 anos
1993

1996

1999

8 a 10 anos
2002

2005

0 a 3 anos

11 a 14 anos
2008

2011

1987

2014

4 a 7 anos

1990

1993

8 a 10 anos

1996

1999

2002

11 a 14 anos
2005

25 a 29 anos
70
60

50
40
30
20
10
0
0 a 3 anos

4 a 7 anos
1987

1990

1993

8 a 10 anos
1996

1999

Fonte: elaboração dos autores a partir dos microdados das PNADs.

2002

11 a 14 anos
2005

2008

2011

15 anos ou mais
2014

2008

15 anos ou mais
2011

2014

Outras mudanças importantes ocorridas nesse período dizem respeito aos tipos e
tamanho das famílias brasileiras. Os dados das PNADs indicam que a proporção de jovens
pertencentes ao tipo de família “casal com filhos” caiu de quase 70%, em 1987, para 58%, em
2014. Neste mesmo período, o percentual de jovens em famílias do tipo “monoparental” cresceu
de 17% para 23%. Conforme discutido anteriormente, a redução no número de matrimônios, o
aumento das uniões consensuais e dos divórcios, e a maior participação da mulher no mercado
de trabalho, juntamente com o envelhecimento populacional, são os fatores que explicam a
ascendência das formas familiares alternativas.
Verifica-se, ainda, mudanças relevantes nos tamanhos das famílias. Em 1987, a maior
parte dos jovens (48%) se encontravam em famílias com 4 a 6 membros. Nesse período, a
proporção dos que habitavam em famílias com 1 a 3 membros era cerca de 33%, enquanto
aqueles em famílias com 7 membros ou mais representava 19%. Já em anos mais recentes, o
modelo predominante passou a se tornar aquele de 1 a 3 membros, ao passo em que famílias
maiores vão perdendo espaço. Em 2014, 51% dos jovens já estavam na categoria de menor
tamanho de família, enquanto aqueles em famílias com 7 membros ou mais eram apenas 3%
do total.
4.2 Análise dos Modelos Econométricos
Uma vez concluída a análise descritiva, o próximo passo consiste em discutir os
resultados dos modelos de regressão multinomial. Tais modelos têm como variável dependente
as diferentes alternativas da condição de ocupação do jovem, e as variáveis explicativas
contemplam características individuais e familiares, juntamente com controles por fatores
espaciais (vide Quadro 1). As estimações foram realizadas separadamente por sexo e período,
em análises trienais, sendo a categoria omitida em todos os casos a nem-nem-nem. Os
coeficientes estimados se mostraram, em sua grande maioria, estatisticamente significativos e
com magnitudes que variam ao longo do tempo6.
A fim de ilustrar melhor os efeitos estimados, os principais coeficientes são expressos
em gráficos que apresentam a evolução dos efeitos marginais dos regressores sobre as
probabilidades preditas. Sendo assim, os gráficos da Figura 3 ilustram os efeitos da variável de
cor da pele (branca) sobre as probabilidades preditas para homens e mulheres. Para ambos os
sexos, a autodeclaração de raça branca atuou no sentido de aumentar a probabilidade de o jovem
apenas estudar, ao passo em que foi se reduzindo as chances de apenas trabalhar. Entretanto,
algumas diferenças de gênero7 devem ser ressaltadas. Primeiramente, no caso das mulheres, o
efeito de ser branca só se tornou significativo sobre as chances de apenas estudar a partir de
2005, enquanto para os homens a significância sempre esteve presente. Ademais, o principal
destaque acerca deste regressor diz respeito ao seu efeito decrescente nas chances de as
mulheres serem nem-nem-nem. Como visto na análise descritiva, apesar de ter ocorrido uma
clara redução ao longo do tempo na proporção de mulheres nem-nem-nem de ambas as raças,
o efeito de fato foi mais expressivo para as mulheres brancas.
Tillmann e Comim (2016) observaram resultados nesta mesma linha, os quais indicaram
que jovens da raça branca, independentemente do sexo, permanecem mais tempo estudando e

6

Por questão de limitação de espaço, as tabelas com os coeficientes estimados precisaram ser omitidas, mas podem
ser obtidas via solicitação aos autores.
7
É importante esclarecer a diferença entre estatísticas desagregadas por sexo e estatísticas de gênero. A palavra
“sexo” refere-se às diferenças biológicas entre homens e mulheres, e a palavra “gênero” está associada às
diferenças socialmente construídas em atributos e oportunidades (IBGE, 2021). As questões concernentes às
identidades de gênero não estão no escopo deste trabalho.

acumulando capital humano. Os autores também verificaram que mulheres negras são as mais
propensas a estarem na inatividade.
FIGURA 3 – Evolução do efeito marginal da variável de raça (branca) sobre as probabilidades
preditas (% - Brasil, jovens de 15 a 29 anos)
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Fonte: elaboração dos autores a partir dos microdados das PNADs.

Para as demais categorias, o efeito da variável de cor da pele não foi conclusivo, seja
porque os coeficientes não foram significativos, ou devido ao fato de estes terem apenas
oscilado ao longo do tempo, não permitindo identificar nenhuma tendência clara.
Os coeficientes das variáveis de grupos de anos de estudo sinalizam aumentos nas
chances de os jovens de ambos os sexos estarem em qualquer uma das demais categorias de
ocupação, vis-à-vis serem nem-nem-nem. Os efeitos marginas desses regressores encontramse ilustrados nos gráficos da Figura 4, e apontam um efeito no sentido de reduzir as chances da
inatividade, com maior magnitude no caso das mulheres.
Em relação aos jovens sem instrução e com até 3 anos de estudo (grupo base), os
resultados para a variável de grupo educacional de 4 a 7 anos, que contempla em sua maioria
jovens de 15 a 19 anos, apresentaram efeitos marginais com maiores magnitudes sobre as
chances de apenas estudar, e de trabalhar e estudar. É importante destacar como a partir da
segunda metade da década de 2000 a categoria de trabalho e estudo ganhou força entre as jovens
do sexo feminino. Em paralelo a estes efeitos, houve redução nas chances de os jovens apenas
trabalharem, apesar de que tal efeito foi perdendo força com o passar dos anos. Para o segundo
grupo de anos de estudo (8 a 10 anos), além de se observar novamente efeitos marginais

expressivos sobre as probabilidades de trabalhar e estudar, e somente estudar, também chama
a atenção o crescimento da categoria “estuda e procura trabalho”.
FIGURA 4 – Evolução do efeito marginal das variáveis de anos de estudo sobre as
probabilidades preditas (% - Brasil, jovens de 15 a 29 anos)

Fonte: elaboração dos autores a partir dos microdados das PNADs.

Efeitos diferentes dos anteriores podem ser notados para o terceiro grupo educacional
(11 a 14 anos de estudo), que em geral corresponde àqueles que estão cursando o ensino médio.
Para os homens jovens, o efeito marginal sobre as chances de apenas estudar vai decrescendo
com o tempo (chegando a se tornar negativo), à medida em que crescem as chances de o jovem
procurar trabalho (enquanto estuda ou não). A despeito da queda observada ao longo dos anos
1990, os efeitos sobre a categoria de trabalho e estudo também foram elevados, voltando a
crescer em meados dos anos 2000.
No caso das mulheres, o resultado que merece maior destaque é o efeito positivo sobre
as chances de as mesmas apenas trabalharem. Tal efeito, que era nulo até 1993, torna-se positivo
a partir da segunda metade dos anos 1990 e consolida-se nos anos 2000. Simultaneamente,
também se verifica aumentos nas chances de as jovens procurarem emprego enquanto não
trabalham e nem estudam, juntamente com um aumento relevante na probabilidade de conciliar
estudo e trabalho a partir da segunda metade dos anos 2000.
Finalmente, acerca do último grupo de anos de estudo (15 anos ou mais), que contempla
o ensino médio completo e o ensino superior, é notório os efeitos positivos sobre as chances de
as mulheres apenas trabalharem, ou estarem procurando emprego. As chances de as mesmas
apenas estudarem cai de forma considerável ao longo dos períodos. Com relação aos homens,
a categoria “só estuda” também é a que apresenta maior queda, enquanto os efeitos negativos
sobre a categoria “só trabalha” vão perdendo força. Efeitos positivos podem ser observados
para as chances de conciliar trabalho e estudo, juntamente com as de procura por trabalho.
O tamanho e a composição do domicílio são fatores relevantes na repartição de recursos
e tarefas entre seus membros, tendo, por consequência, efeitos nas escolhas de alocação do
tempo por parte dos jovens entre as atividades aqui analisadas. O tradeoff entre quantidade e
qualidade de filhos, apontado inicialmente por Becker (1960), foi um dos elementos que
primeiro demonstrou como o tamanho da família afeta os investimentos em educação,
influenciando nas escolhas entre estudo e trabalho por parte do jovem. Posteriormente, questões
relacionadas à renda familiar e restrições ao crédito, bem como a tolerância da sociedade em
relação ao trabalho infantil, também passaram a ser consideradas (CORSEUIL; SANTOS;
FOGUEL, 2001).
Tendo isso em vista, as Figuras 5 e 6 captam o impacto de varáveis familiares sobre as
escolhas dos jovens. Tais efeitos são importantes de serem avaliados, uma vez que representam
impactos indiretos oriundos das mudanças demográficas recentes pelas quais o Brasil tem
passado, bem como importantes aspectos da transição para a vida adulta. Trabalhos como os de
Corseuil, Santos e Foguel (2001) e Cabanas, Komatsu e Menezes Filho (2014) identificaram
relação significativa destas variáveis com a alocação de tempo dos jovens.
Os efeitos das variáveis de tipo de família (Figura 5) tomam como referência o tipo
familiar “casal com filho(s)”. Inicialmente, observa-se que o arranjo familiar do tipo
“unipessoal” aparenta ter efeitos mais relevantes sobre jovens do sexo feminino. Nesse caso, as
chances de as jovens apenas trabalharem aumentou em cerca de 10 p.p. ao longo dos anos 2000.
Também é notório seu efeito de redução nas chances de dedicação exclusiva aos estudos e de a
mesma ser nem-nem-nem, juntamente com um aumento (em menor magnitude) na
probabilidade de conciliar estudo e trabalho. Já para os homens, verifica-se maiores chances de
apenas trabalhar, concomitante à redução nas chances de apenas estudar.
Para o arranjo “casal sem filho(s)”, no caso dos homens, o efeito de modo geral segue a
mesma tendência do caso anterior (unipessoal), porém com magnitudes mais elevadas. Dessa
forma, este arranjo familiar tem um impacto significativo de aumento nas chances de os jovens
apenas trabalharem. Acontece que, ao observar apenas famílias de casais, necessariamente os
jovens pertencentes a tais estruturas familiares precisam estar na condição de provedor, já que
não estão na posição de filho dentro do referido arranjo familiar. Vale ressaltar que este efeito
foi caindo com o passar dos anos, variando de mais de 21 p.p., em 1987, para pouco mais de

15 p.p., em 2014. No caso da categoria “só estuda”, os efeitos de redução ficaram em torno de
-11 p.p., bem acima dos efeitos observados para a família unipessoal. Não é surpreendente que
os jovens casais enfrentem dificuldades para apenas estudar, dadas as responsabilidades
financeiras do domicílio. De maneira distinta, para os jovens em estruturas unipessoais pode
ser mais comum a transferência de renda de outras unidades domiciliares como, por exemplo,
a de residência dos pais. Adicionalmente, também é possível observar efeitos positivos nas
chances de o jovem não estudar e nem trabalhar, mas procurar trabalho.
Já para as mulheres jovens, o resultado mais importante é o efeito positivo sobre as
chances de as mesmas serem nem-nem-nem. Isto é, estar casada e sem filhos tem um efeito de
aumentar as chances de inatividade para as mulheres. Todavia, mais relevante ainda é observar
como esse efeito vai se reduzindo com o passar do tempo, e se elevam as chances de as mulheres
apenas trabalharem, ou ao menos procurarem trabalho. Além disso, há um forte efeito negativo
nas chances de as jovens somente estudarem.
O tipo “monoparental” é o arranjo familiar que apresenta as maiores diferenças de
gênero entre os jovens. No caso dos homens, o efeito é negativo sobre as chances de apenas
trabalhar ou apenas estudar, mas é positivo nas chances de ser nem-nem-nem, ou de apenas
procurar trabalho. Enquanto para as mulheres, o efeito é bastante expressivo no aumento da
probabilidade de apenas trabalhar (ou de estudar e trabalhar) e negativo nas chances de ser nemnem-nem. Dado que este arranjo é bem mais comum entre as mulheres, fica claro que ser mãe
solteira ou filha em uma família monoparental atua no sentido de ativação das jovens no
mercado de trabalho. Seja como filha ou como mãe, estar numa família monoparental para uma
jovem configura um resultado visivelmente distinto do observado para os jovens do sexo
masculino.
A outra variável considerada e que também contempla aspectos familiares é a razão de
dependência. Esta consiste na relação entre a quantidade de crianças e idosos e o tamanho da
família, tendo por finalidade captar o efeito da presença de membros inativos e que em geral
precisam de cuidados diferenciados. De acordo com a literatura, a presença de tais membros no
domicílio diminui as chances de o jovem se dedicar exclusivamente ao estudo, uma vez que
estes passam a ajudar mais intensamente nas tarefas domésticas e nos cuidados aos membros
mais dependentes (LEME; WAJNMAN, 2000). Por outro lado, em alguns casos essa situação
pode induzir a ativação precoce dos jovens no mercado de trabalho. Logo, a relação de
dependência, considerando o quantitativo de crianças e idosos, pode ter um efeito ambíguo para
os jovens.
Os gráficos da Figura 6 ilustram os efeitos marginais dessa variável sobre os jovens. No
caso dos indivíduos do sexo masculino é notório que, quanto maior a razão de dependência,
maiores as chances de os mesmos apenas trabalharem. Durante todo o período, o efeito
marginal ficou acima de 15 pontos percentuais. Além disso, esta variável também agiu no
sentido de reduzir as chances de o jovem estar nas demais categorias.
Para as mulheres, os resultados são mais interessantes, pois apresentaram mudanças
significativas ao longo dos anos. Até meados de 2005, a situação desse grupo era bem distinta
daquela observada para os homens. Isto é, o efeito de uma maior proporção de idosos e crianças
na família atuava tanto no sentido de elevar as chances de as mulheres apenas trabalharem,
quanto de serem nem-nem-nem (sendo que o efeito sobre esta última categoria era bem maior).
Na segunda metade da década de 2000 a situação muda, com a referida variável
impactando mais intensamente nas chances de as jovens apenas trabalharem. Esse resultado
pode estar interligado ao efeito das famílias multigeracionais, compostas, por exemplo, de uma
mãe jovem ativa no mercado de trabalho e que compartilha as atividades de cuidado com uma
avó que precisa cuidar dos netos. Em tais estruturas, a decisão das jovens por apenas trabalhar
deixa de ser uma escolha, para configurar uma necessidade, uma vez que a responsabilidade
financeira de manter uma família multigeracional é elevada.

FIGURA 5 – Evolução do efeito marginal da variável de tipo de família sobre as probabilidades preditas (% - Brasil, jovens de 15 a 29 anos)
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FIGURA 6 – Evolução do efeito marginal da variável de razão de dependência sobre as
probabilidades preditas (% - Brasil, jovens de 15 a 29 anos)
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Adicionalmente, durante todo o período se verificou uma forte redução nas chances de
dedicação exclusiva ao estudo. O efeito marginal ficou em quase -16 p.p. em 2014. Também
foi negativo o impacto nas chances de estudar e trabalhar.
Cabanas, Komatsu e Menezes Filho (2014) encontraram uma forte relação entre a renda
familiar do jovem e a sua condição de ocupação. Os autores observaram que uma maior renda
domiciliar é capaz de proporcionar melhores condições de qualificação para os seus filhos, que
passam a se dedicar mais aos estudos. Desse modo, os incrementos reais da renda dos
trabalhadores adultos, observados ao longo dos anos 2000, seria um fator de destaque na
explicação do crescimento da parcela de jovens que apenas estudam. Nessa linha, na Figura 7
são apresentados os gráficos dos efeitos marginais da variável de quartil da renda familiar per
capita. Nota-se que o efeito da renda segue uma tendência similar entre os jovens de ambos os
sexos.
Para aqueles cuja renda familiar se enquadra no segundo ou no terceiro quartil, tem-se
um efeito, em relação àqueles situados no primeiro quartil, de aumento nas probabilidades de
somente trabalhar e de conciliar estudo e trabalho. Ao mesmo tempo, há efeitos negativos nas
chances de apenas procurar trabalho ou de ser inativo. Fica evidente que maiores níveis de renda
têm efeitos expressivos (próximo de -20 p.p., em 2011 e em 2014) na redução das chances de
as jovens serem nem-nem-nem.
Por sua vez, os jovens que se situam no último quartil são aqueles que apresentam os
mais elevados níveis de renda familiar per capita. Neste caso, além de aumentar a probabilidade
de o jovem apenas trabalhar, e estudar e trabalhar, verifica-se também efeitos positivos sobre a
categoria “só estuda”.

FIGURA 7 – Evolução do efeito marginal da variável de quartil da renda familiar per capita sobre as probabilidades preditas (jovens de 15 a 29 anos)
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Tomando por base o que foi discutido em Leme e Wajnman (2000) e Escolano e Pazello
(2014), famílias mais ricas tendem a ser mais escolarizadas e, por sua vez, estimulam a
educação de seus filhos. Desse modo, em geral, tende a ocorrer uma transmissão intergeracional
de educação (TILLMANN; COMIM, 2016), o que pode perpetuar desigualdades. Todavia,
também se observou que, tanto para homens quanto para mulheres, este efeito sobre apenas
estudar cai a partir de 2005, ficando muito próximo de zero em 2014. Por fim, novamente temse efeitos de redução nas chances de apenas procurar trabalho ou de ser nem-nem-nem,
sobretudo no caso das mulheres.
5. Considerações Finais
Este estudo buscou entender de que forma as transformações demográficas têm
influenciado as escolhas ocupacionais dos jovens brasileiros. Observou-se que pelo menos
desde o final dos anos 1980 as alterações em termos de demanda por educação e dinâmica
familiar provocaram alterações importantes nas decisões de estudo, trabalho e procura por
trabalho para este grupo etário, de tal modo que os efeitos de uma série de regressores variaram
ao longo do tempo e de forma diferente entre homens e mulheres.
Entre 1987 e 2014, a proporção de jovens do sexo masculino dedicados exclusivamente
ao trabalho caiu de mais de 65% para cerca de 50%, sendo que tal redução ocorreu
concomitantemente ao aumento da parcela de jovens nas categorias “trabalha e estuda” e “só
estuda”. No caso das mulheres, apesar de permanecer elevada a proporção das jovens que estão
fora da PEA, tem havido uma redução expressiva em tal proporção ao longo dos anos. Também
cresceu o percentual de mulheres que trabalham e estudam, e que procuram trabalho.
O expressivo aumento na demanda por educação ajuda a explicar tais fenômenos.
Enquanto em 1987 cerca de 20% dos jovens possuíam apenas de 0 a 3 anos de estudo, esta
proporção não chegava a 4% em 2014. Em paralelo a isso, as taxas de jovens com 15 ou mais
anos de estudo mais do que duplicaram nesse período. Esse aumento dos anos de estudo teve
por consequência o crescimento no percentual de jovens que passaram a somente estudar, ou a
conciliar trabalho e estudo.
As questões familiares também são essenciais para a compreensão dos resultados
verificados, sobretudo para as mulheres. Para o período examinado, ficou evidente que os
arranjos familiares se alteraram de forma significativa, em decorrência da redução no número
de matrimônios, do aumento das uniões consensuais, dos divórcios e da maior participação da
mulher no mercado de trabalho. Com isso, a proporção de jovens pertencentes ao tipo de família
“casal com filhos” caiu de quase 70% para 58%, sinalizando que a família nuclear tradicional
vem perdendo espaço frente a formas alternativas. Ao mesmo tempo, o modelo predominante
de tamanho familiar passou a ser o de 1 a 3 membros, enquanto em anos anteriores predominava
o de 4 a 6 indivíduos.
As estimativas para as mulheres jovens indicaram que estar casada e sem filhos tem um
efeito de aumentar as chances de inatividade, comparativamente às mulheres casadas e com
filhos. Entretanto, tal efeito vem decaindo com o passar do tempo, na medida em que se expande
as chances de as mulheres apenas trabalharem, ou ao menos procurarem trabalho. Acerca do
tipo familiar “monoparental”, ser mãe solteira atua no sentido de ativação das jovens no
mercado de trabalho. De forma complementar, o efeito da variável de razão de dependência
também apresentou variações ao longo dos anos. Até meados de 2005, uma maior proporção
de idosos e crianças na família atuava principalmente no sentido de elevar as chances de as
mulheres serem nem-nem-nem. Mas, na segunda metade da década de 2000, a situação muda,
com a referida variável impactando mais intensamente nas chances de as jovens apenas
trabalharem.

Ademais, as questões de raça e renda permanecem sendo importantes no contexto
brasileiro. Os jovens brancos, de ambos os sexos, possuem maiores chances de se dedicarem
apenas ao estudo. Particularmente para as mulheres, há um significativo efeito de redução na
probabilidade de ser nem-nem-nem. A taxa de nem-nem-nem para mulheres brancas caiu pela
metade entre 1987 e 2014 (de 32% para 16%), ao passo que para as mulheres negras a queda
foi menos significativa (de 33% para 21%). Com relação à renda, níveis mais elevados
diminuem fortemente as chances de ser nem-nem-nem, ao passo em que vem crescendo a
probabilidade de combinar estudo e trabalho. Observa-se, portanto, fortes indicativos de que a
situação ocupacional e de estudo dos jovens pode potencializar desigualdades já marcantes da
sociedade brasileira.
Em suma, estes resultados são importantes para que se compreenda a necessidade de
considerar os efeitos demográficos e geracionais sobre as decisões encaradas pela juventude,
deixando claro que ainda há um forte componente de gênero e raça presentes neste processo
brasileiro. As variações nos coeficientes estimados mostram que tem havido uma maior procura
por qualificação educacional e propensão a combinar estudo e trabalho, o que tende a adiar
algumas etapas da transição para a vida adulta. Para as mulheres, ficou evidente que a transição
educacional tem tido um forte impacto em suas posições, ao mesmo tempo em que os aspectos
familiares têm perdido força sobre as chances de torná-las nem-nem-nem. Assim, os resultados
mostram que as transformações estruturais vêm agindo no sentido de ativação das mesmas no
mercado de trabalho.
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