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O tema – sobre conseguir o primeiro emprego - surgiu de um

programa federal criado em 2000, para incentivar as empresas

com novas condutas de contratação e desenvolvimento

profissional para os jovens entre 14 e 24 anos. Segundo esse

programa, o jovem deve estar cursando o ensino fundamental ou

médio e ter carteira de trabalho. A partir do momento que ele

entra no mercado de trabalho, passa a ter alguns benefícios, tais

como: carteira assinada, garantia do cumprimento dos direitos

trabalhistas, vale transporte e salário (regulamentado pela CLT

em conjunto com a lei nº 10.097). O valor do salário dependerá

da carga horária cumprida, ou seja, seis horas diárias para quem

não concluiu o ensino fundamental e oito horas diárias, no

máximo, para aqueles que o concluíram.

Mesmo com o programa, ainda há diversas dificuldades a

serem vencidas por esses jovens. O jovem que as empresas

procuram deverá se tornar o futuro profissional ideal para os

negócios, portanto, sua devida capacitação profissional deve ser

sempre o foco primário do contratante que oferecer uma vaga de

estágio.

O objetivo deste trabalho foi investigar as dificuldades que os

jovens apresentam ao entrar no mercado de trabalho e como eles

se adaptam a ele, buscando compreender os principais fatores

que podem afetá-los, tais como: a maturidade, a ansiedade, o

estresse, a formação profissional e as deficiências

socioeconômicas. Verificamos, ainda, se as vagas oferecidas no

mercado atendem capacidades e competências de pessoas em

início de carreira.

Para obtenção desses resultados, foi realizada uma pesquisa de

método indutivo com abordagem explicativa, após uma revisão

bibliográfica em artigos científicos que debatiam sobre o tema.

Enfatizamos que os dados foram interpretados de maneira

qualitativa com o intuito de se compreender de forma mais ampla

quais os principais motivos que impedem o jovem de conseguir

sua primeira oportunidade de trabalho.

Segundo Rocha (2008), o rendimento dos jovens no mercado de

trabalho em geral apresenta uma baixa qualificação pela falta de

escolaridade, gerando escassez de experiência para um bom

desempenho, o que explica a falta de inserção dos jovens nesse

contexto.

Apesar dos avanços, nos últimos anos, em relação à

escolaridade, altas taxas de repetência transformam-se em

futuros abandonos gradativos da escola. E por mais que os jovens

consigam oferecer experiência, ainda assim sua entrada no

mercado é mais complicada, obstante os índices indicarem que

houve um crescimento da inserção laboral durante os anos 2000,

graças às políticas públicas naquele período.

Outro ponto a ser considerado é o fato de como a depressão e

a ansiedade afetam o cotidiano e as relações interpessoais e de

trabalho desses jovens, podendo inclusive incapacitá-los de

exercer suas profissões. Infelizmente, os jovens adultos são os

mais propensos a sofrerem sintomas que provocam pensamentos

recorrentes de apreensão e medo do futuro, alterando o humor e

o sono (RÉGIS, 2016).

Concluímos que o maior obstáculo para a qualificação dos

jovens em relação ao mercado de trabalho foi a evasão escolar,

que poderia ser combatida por meio de políticas públicas, tendo

como base o auxílio estrutural e financeiro para os garotos que

não conseguem se manter independentes enquanto estudam.

A adoção de apoio psicológico nas escolas para que os

jovens aprendam a lidar com a ansiedade e com outros sintomas

de ordem emocional também seria muito bem-vinda.
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