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Esse estudo é parte do ThinkTank – Caminhos para o Rio,  

projeto conduzido por alunos de graduação em Administração da PUC-Rio. 

Como parte da sua formação em empreendedorismo, os estudantes se organizam 

em grupos de pensadores que, sob a orientação de docentes, desenvolvem estudos 

sobre problemas e tendências relevantes para o Rio de Janeiro. 
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Introdução  

Desemprego, violência e precariedade da educação básica, profissional e corporativa são 

problemas que afetam muito a juventude no Brasil. Como consequência, os jovens são parte 

do grupo de desalentados, pessoas que desejam trabalhar, mas não realizam busca efetiva, 

que chegou, no 2º trimestre de 2022, 4,3 milhões de brasileiros1. Neste contexto, a situação 

em que o jovem carioca se encontra atualmente é crítica. Com o aumento do número de 

desalentados causado principalmente pela falta de experiência e de oportunidades, muitos 

deles precisam se submeter a empregos informais, sem garantia de crescimento e 

estabilidade. Além disso, pode-se relacionar o aumento do índice de violência com falta de 

oportunidades no mercado de trabalho, em que a dita “economia ilícita” vira meio de 

subsistência para muitos jovens, geralmente por consequência da necessidade. 

Segundo estudo realizado pela Firjan, mais de 30% dos jovens que vivem nas áreas 

pacificadas não trabalham nem estudam. Antes de completar 18 anos, o universo de jovens 

que não tem emprego e nem vai à escola é de 12%, mas após a maioridade, o índice sobe 

para 34%, patamar que se mantém até os 29 anos2. Ademais, a falta de educação 

profissionalizante limita o crescimento econômico de uma forma geral, já que se relacionam 

intimamente com o poder de compra das pessoas e, consequentemente, com a rotatividade 

do mercado. Os benefícios de se investir na juventude são inegáveis e ajudam muito no 

desenvolvimento da cidade. Melhorar a qualificação da mão de obra entrante no mercado é 

uma necessidade para economia do Rio de Janeiro, assim como a geração de oportunidades 

de trabalho e carreira para quem inicia a sua vida profissional.  

Este estudo tem o objetivo de apresentar os macroproblemas relativos à juventude carioca e 

algumas oportunidades para encaminhar soluções. Inicialmente será feita a contextualização 

do problema, na qual serão expostos os principais macroproblemas do estudo dentro de uma 

análise contextual. Na sequência, será apresentado o mapeamento das oportunidades no 

contexto do Rio de Janeiro, a partir das possíveis iniciativas públicas e privadas como um 

meio esperançoso de solucionar as dificuldades da juventude carioca. Por fim, os 

macroproblemas abordados serão analisados. 

                                                
1 https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php  
2 https://exame.com/colunistas/instituto-millenium/a-falta-de-oportunidades-tem-relacao-direta-com-a-violencia/  
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1. Contextualização da Transformação 

Esse capítulo aborda as oportunidades de transformação econômica decorrentes da inserção 

dos jovens no mercado de trabalho, da diminuição de desalentados na cidade, além da 

melhora da educação básica e profissional, tendo como cenário principal a cidade do Rio de 

Janeiro. Na sequência, será discorrido sobre os setores econômicos mais impactados, tais 

como as principais políticas públicas do município relacionadas aos macroproblemas citados. 

Por fim, são identificados os principais caminhos e possíveis forças propulsoras das 

mudanças, além de uma avaliação destes caminhos no ambiente carioca. 

 

1.1 Oportunidade da transformação econômica 

A população jovem do Rio de Janeiro vem sofrendo com problemas básicos, relacionados ao 

descaso com seus direitos. A precariedade do setor educacional público e a falta de 

oportunidades no mercado de trabalho são condições que vem provocando situações de 

dificuldades para cariocas que estão recém-saídos da adolescência. Este estudo aborda 

alguns macroproblemas relacionados aos jovens cariocas como a situação de desalento, a 

influência da violência urbana e a baixa oportunidade de uma educação profissionalizante, 

que possibilitaria aumentar a possibilidade de gerar renda e desenvolver uma carreira 

profissional. 

Segundo o IBGE, os jovens entre 15 e 29 anos correspondem a 23% da população brasileira, 

somando mais de 47 milhões de pessoas3. Além disso, dados divulgados pelo IBGE mostram 

que a taxa de desemprego de jovens entre 18 a 24 anos foi de 29% em maio de 20214. Esse 

é um dado que mostra claramente a importância e o impacto que ações que promovam a 

inserção de jovens no mercado de trabalho podem causar.   

A inserção dos jovens no mercado de trabalho é um dos grandes desafios da política pública 

de emprego atualmente. Algumas dificuldades para essa inserção são: a falta de experiência, 

grande competição de vagas, o conflito de gerações no ambiente de trabalho e a falta de voz 

e respeito nas organizações por cidadãos da faixa etária de 15 a 29 anos5. Com a taxa de 

desemprego batendo próxima de 9,3% e a demanda das empresas sendo cada vez maior na 

                                                
3 https://tvbrasil.ebc.com.br/brasil-em-pauta/2021/08/jovens-entre-15-e-29-anos-correspondem-23-da-populacao-
brasileira#:~:text=No%20AR%20em%2008%2F08,de%2047%20milh%C3%B5es%20de%20pessoas   
4 https://ampliar.org.br/jovens-no-mercado-de-trabalho/    
5 https://tvbrasil.ebc.com.br/brasil-em-pauta/2021/08/jovens-entre-15-e-29-anos-correspondem-23-da-populacao-
brasileira#:~:text=No%20AR%20em%2008%2F08,de%2047%20milh%C3%B5es%20de%20pessoas     
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busca por profissionais especializados, gera-se uma preocupação com o espaço dessa nova 

mão de obra que vem muitas vezes inexperiente à procura de um emprego6.  

 

Figura 1: Motivos declarados para o desalento 

Dentro deste contexto, um macroproblema a ser abordado refere-se à questão das pessoas 

desalentadas no Rio de Janeiro. Desalentados representam um subgrupo de pessoas da força 

de trabalho potencial, especificamente pessoas que desistiram de procurar um emprego após 

um longo tempo de busca sem sucesso. As razões da baixa empregabilidade possuem 

diversas causas como a pouca experiência, a baixa qualificação, a falta de demanda na região 

de procura ou, até mesmo, por causa da pouca idade7. Segundo o relatório Education at a 

Glance 2022 e ilustrado na Figura 2, o Brasil é o segundo país na esfera da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com a maior proporção de jovens, de 

idade entre 18 e 24 anos, em situação de desalento, representando 35,9% dos jovens 

brasileiros, desses 5,1% se encontram nessa condição há mais de um ano8.  

                                                
6 https://www.gov.br/pt-br/noticias/noticias/trabalho-e-previdencia/08/desemprego-cai-de-11-1-para-9-3-no-2o-
trimestre-de-
2022#:~:text=A%20taxa%20de%20desemprego%20reduziu,9%2C3%25%20no%20per%C3%ADodo 
7 https://blogdoibre.fgv.br/posts/quem-sao-os-desalentados-no-brasil  
8 https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2022/10/amp/5041746-36-dos-jovens-brasileiros-entre-18-e-24-
anos-nao-trabalham-nem-estudam.html  
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Figura 2: Percentual de jovens desalentados da OCDE 

Em 2019 o Rio de Janeiro obteve um crescimento no número de desalentados de 642,9%, 

maior que a média do país de 211,4% (comparado com 2014)9, o que representa 25% de 

jovens que não trabalham nem estudam. Além disso, é importante ressaltar o ponto que 

quanto maior o tempo que esse jovem passa sem trabalhar nem estudar, menores são suas 

chances de retorno ao estudo ou ao mercado de trabalho. As estatísticas descritivas indicam 

que os desalentados são majoritariamente jovens, mulheres, de cor preta ou parda e com 

baixa escolaridade. Estes dados demonstram uma grande deficiência no setor educacional, 

tanto básico quanto profissionalizante, o que acaba gerando uma subutilização de uma força 

de trabalho capaz de contribuir na PEA se houver a oportunidade de se desenvolver as 

competências necessárias. 

 

                                                
9 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/28/no-rj-1-em-cada-3-trabalhadores-busca-emprego-quer-
trabalhar-ou-desistiu-de-procurar-vaga.ghtml  
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Figura 3: Distribuição por escolaridade do desalento 

Um impacto econômico positivo no investimento em educação profissionalizante seria o fato 

que os futuros profissionais serão capazes de desempenhar atividades com maior nível de 

exigência e senso de responsabilidade. O mercado estaria repleto de mão de obra mais 

qualificada e empenhada a crescer nas organizações. Outro fator importante é a facilidade de 

aprender soft skills quando se é mais jovem, quando se comparado a pessoas mais velhas 

ou já com grande experiência no mercado. Segundo levantamento do LinkedIn, 89% dos 

entrevistados destacaram que a falta de habilidades comportamentais é o principal motivo de 

contratações mal sucedidas em organizações10. 

É importante ressaltar também a dificuldade que muitos jovens em situação de desalento têm 

em conseguir uma oportunidade de primeiro emprego, visto que muitos empregadores exigem 

experiência prévia em posições. Atualmente, muitas organizações já possuem o entendimento 

da importância de contratar um jovem sem experiência, dando oportunidades para que ele 

desenvolva suas competências internamente. Dessa forma, é possível construir um plano de 

crescimento interno, formando o jovem com competências necessárias para empresa e, 

consequentemente, para o mercado. 

Outro ponto importante para a economia é a relação entre a educação de péssima qualidade 

com o alto índice de violência no estado. A situação das escolas está cada vez mais precária, 

o que reflete diretamente na escolha dos jovens em que vida futura seguir. Em relação aos 

                                                
10 https://www.weforum.org/agenda/2019/02/job-trends-shaping-the-future-of-jobs/   

https://ampliar.org.br/profissoes-do-futuro/
https://www.weforum.org/agenda/2019/02/job-trends-shaping-the-future-of-jobs/
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ensinos superiores, no Brasil, apenas 33% daqueles que acessam esse nível de ensino 

conseguem terminar a graduação dentro do tempo previsto11. Infelizmente, muitos buscam 

um caminho mais violento (por parecer um meio mais fácil para se obter certo “sucesso”), 

sendo ele intimamente relacionado com os níveis de mortalidade em jovens no estado. Para 

o advogado Ariel de Castro Alves, presidente do Grupo Tortura Nunca Mais e membro do 

Movimento Nacional de Direitos Humanos, a violência praticada contra os jovens “tem relação 

com o aumento da vulnerabilidade dessas pessoas no país, que têm menos oportunidades 

de escolarização, trabalho, profissionalização, estágios, e em atividades de cultura e 

esportes”12.   

As estatísticas mostram que a violência se transformou em uma das principais causas de 

morte de jovens. De acordo com o Unicef, 16 crianças e adolescentes brasileiros morrem por 

dia, em média, vítimas de homicídios. E as pessoas com idades entre 15 e 18 anos 

representam 86,35% dessas vítimas. Enquanto a taxa de mortalidade por homicídios de 

adolescentes está em torno de 35 por 100 mil habitantes, a da população em geral encontra-

se em 27 por 100 mil segundo dados do Datasus13.    

Ao solucionar o problema da dificuldade de inserção do jovem no mercado de trabalho, se 

abre a possibilidade de se construir um futuro econômico mais inovador. É importante que a 

esfera econômica procure se adaptar ao profissional do futuro (com novos mindsets, valores 

e atribuições) estimulando-o ao desenvolvimento constante dessas competências. A futura 

PEA poderá oferecer às empresas visões de mundo diferentes e enriquecedoras, se 

mostrando preocupada com as gerações futuras, com um maior aperfeiçoamento de soft skills 

(essenciais no âmbito profissional), além de enfatizar novas tendências de mercado que 

possam gerar um crescimento da empresa. Além disso, solucionando o problema da violência 

seria criado um ambiente mais atrativo para novas empresas que podem gerar uma melhora 

nos setores econômicos do RJ.   

1.2 Setores econômicos mais impactados     

O Rio de Janeiro constitui a segunda maior economia do país, correspondente a 10,6% do 

PIB brasileiro14. Segundo o Portal da Indústria, o setor terciário, composto pela venda de 

                                                
11 https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2022/10/amp/5041746-36-dos-jovens-brasileiros-entre-18-e-24-
anos-nao-trabalham-nem-estudam.html  
12 https://noticias.r7.com/sao-paulo/um-jovem-e-assassinado-no-brasil-a-cada-17-minutos-aponta-atlas-01092021 
13 https://crianca.mppr.mp.br/pagina-260.html  
14 https://www.infoescola.com/rio-de-janeiro/economia-do-rio-de-janeiro/    
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produtos e pela prestação de serviços é, atualmente, responsável por mais de 50% do PIB e 

gera 75% dos empregos; assim sendo o maior ramo da economia do Brasil15. 

No que tange os desalentados na cidade do Rio de Janeiro, pode-se dizer que essas pessoas 

fazem parte de uma força de trabalho subutilizada, em que muitas pessoas capacitadas e 

aptas a exercer uma atividade profissional acabam não estando empregadas pela falta de 

esperança, ou até mesmo desistência de tanta dificuldade em se encontrar um emprego. Com 

uma melhora na taxa de empregos gerados no município em 2022 (sendo 9,2% no setor de 

comércio), a esperança dessas pessoas em entrar no mercado de trabalho é retomada assim 

como a vontade de se desenvolverem16. 

Com o aumento das pessoas em situação de desalento, cria-se uma necessidade maior de 

investir em educação profissionalizante. Assim, é demonstrado grande potencial neste setor, 

o que pode trazer grande possibilidade de capacitação para esses jovens que não possuem 

mais esperança no mercado de trabalho como um todo. Dessa forma, torna-se possível um 

maior desenvolvimento dessas pessoas, fazendo com que elas possam atuar em diversos 

setores (como por exemplo em uma área técnica, ou até mesmo no ramo do 

empreendedorismo). A educação profissional no Brasil é uma das principais apostas para 

melhoria da competitividade da indústria brasileira. O investimento no ensino 

profissionalizante vai permitir a retomada do crescimento econômico do país de forma 

contínua, gerando melhores oportunidades de emprego e renda para jovens e adultos17. 

Com a dificuldade e falta de profissionalização que muitos jovens têm, ocasionalmente essas 

pessoas acabam procurando por empregos informais porque priorizam levar o sustento para 

dentro de casa ao invés de terminar os estudos, o que gera uma crescente falta de 

profissionalização no mercado de trabalho atual. Tal problema impacta diretamente na 

economia; as pessoas que retiram seu sustento de meios não regulamentados geralmente 

não possuem um alto poder de compra, tampouco podem procurar novas formas de trabalho 

mais formais (que necessitem de mais estudos, profissionalização e/ ou prática na área, por 

exemplo).  

Atuar no comércio acaba sendo uma opção para conseguir renda para os jovens 

desempregados e com baixa qualificação. Nesse meio, muitos começam nos próprios bairros 

e ruas vendendo algum produto de forma informal, outros começam estagiando em lojas e 

                                                
15 https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/economia/   
16 https://prefeitura.rio/desenvolvimento-economico-inovacao-simplificacao/rio-gera-100-mil-novas-vagas-de-
trabalho-e-reduz-taxa-de-desemprego-ampliada-em-67-pontos-percentuais/  
17 https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/educacao-
profissional/#:~:text=A%20educa%C3%A7%C3%A3o%20profissional%20no%20Brasil%20%C3%A9%20uma%2

0das%20principais%20apostas,renda%20para%20jovens%20e%20adultos.  
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muitos criam startups empreendendo desde cedo, formando uma nova marca e um novo 

produto. O maior problema dos mesmos no comércio, se dá pelo motivo de não ter uma 

segurança de emprego e uma fonte de renda segura. Nesse mercado, a arte de vender 

depende de muitas variantes, como demanda de um produto, renda do público comprador, 

investimento em estrutura, muita concorrência e, por isso, muitas vezes o jovem acaba não 

conseguindo ter sucesso nessa área18. 

As consequências para a economia do Rio de Janeiro são significativas e recompensadoras. 

Entre elas, a construção de uma sociedade justa e mais igualitária, a diminuição da pobreza 

e da marginalização, a redução de desigualdades sociais, a queda da taxa da evasão escolar 

e atividades criminais, redução da informalidade (pessoas sem carteira assinada, trabalho 

infantil e escravo) e aumento da diversidade nas organizações.  

1.3 Políticas públicas relacionadas à transformação 

O reconhecimento de que é necessário melhorar a situação dos jovens é uma pauta recente. 

Em 2005 foi criada a Secretaria Nacional da Juventude e regulamentado o programa Jovem 

Aprendiz, cuja aprovação foi em 2000. Além disso, em 2013, houve a publicação do Estatuto 

da Juventude, que dispõe sobre os principais direitos dos jovens, as diretrizes e princípios das 

políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude. 

Uma outra ação realizada pelo município do Rio de Janeiro é o Pacto pela Juventude, 

realizado em parceria com a Unesco para transformar jovens de periferias e favelas em líderes 

e agentes de mudança locais. Os selecionados recebem uma bolsa de R$450,00 (quinhentos 

reais) e capacitação, promovendo assim a integração deles no ambiente social e econômico. 

Dessa forma, a prefeitura espera criar líderes locais, que estimulem os demais em suas 

comunidades e periferias a estudar, se capacitar e aderir ao projeto19. No início do mês de 

março de 2022, a Secretaria Especial da Juventude Carioca, em parceria com o Cieds (Centro 

Integrados de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável), deu início ao projeto 

Laboratório de Inovação para Mediação Sociopolítica da Juventude (Lab.JUV-Rio). Esta 

iniciativa oferece uma bolsa de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para jovens de 

todas as regiões da capital fluminense debaterem sobre políticas públicas, englobando os 17 

ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e a Agenda de 2030 da ONU. O projeto 

promovido pela prefeitura do Rio de Janeiro é uma ação muito importante, pois dando espaço 

                                                
18 https://www.tjrj.jus.br/web/guest/benef%C3%ADcios-para-a-sociedade    
19 https://diariodorio.com/secretaria-da-juventude-inicia-projeto-para-jovens-cariocas-em-politicas-publicas/  
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para a juventude discutir sobre as políticas públicas que lhe afetam, a chance de as iniciativas 

serem mais assertivas é maior20. 

Para se investir em educação profissionalizante de qualidade, o Senac (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial) está oferecendo 8 mil vagas (que até o final do ano pode alcançar 

11 mil vagas) para cursos profissionalizantes no Rio de Janeiro, por meio do Programa Senac 

de Gratuidade. O projeto conta com cursos presenciais em toda capital fluminense, nas mais 

variadas áreas (gastronomia, turismo, moda, beleza, saúde e bem-estar, gestão, logística, 

design, audiovisual, etc.) e, para se candidatar deve-se preencher um formulário o qual 

precisa informar renda per capita de até 2 dois salários-mínimos, sem restrição de idade. Os 

cursos de formação inicial têm duração de dois a três meses. Já os cursos técnicos são mais 

longos e se estendem por cerca de um ano e três meses a um ano e quatro meses21. 

Em relação à violência, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) enviou ao governo 

estadual propostas para a redução da letalidade policial em 70% em 1 ano. Essa proposta 

apresenta diversas medidas para defender o direito dos cidadãos como, perícia independente, 

controle de armas e munições, fortalecer programas de proteção e garantir o direito à 

participação de vítimas nas investigações. Além disso, as propostas também são voltadas 

para melhorias no treinamento, e na melhora nas condições de trabalho de agentes de 

segurança do estado22. 

Para combater esse aumento, em 2022, a cidade gerou 100 mil novos empregos, sendo 

78,8% somente no setor de serviços (o mais importante para a economia municipal). 

Considerando os empregos formais e informais, a taxa de desemprego do Rio recuou 4,5 p.p. 

entre o primeiro trimestre de 2022 e o mesmo período de 2021, passando de 16,3% para 

11,9%. Vale ressaltar também que a taxa de desemprego carioca está 1,3 p.p. abaixo do 

primeiro trimestre de 2020, pré-pandemia23.  

1.4 Caminhos para a transformação  

Dentre as forças propulsoras para a transformação do atual cenário da juventude carioca, 

seria essencial o investimento na educação (tanto básica quanto profissional) e, por meio 

                                                
20 https://www.cieds.org.br/noticias/detalhe/secretaria-da-juventude-do-rio-abre-vagas-para-laboratorio-de-
inovacao 
21 https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-07/senac-oferece-vagas-para-cursos-profissionalizantes-no-
rio-de-janeiro  
22 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/06/20/defensoria-publica-propoe-ao-governo-do-rj-reduzir-
em-70percent-a-letalidade-policial-em-1-ano.ghtml  
23 https://prefeitura.rio/desenvolvimento-economico-inovacao-simplificacao/rio-gera-100-mil-novas-vagas-de-
trabalho-e-reduz-taxa-de-desemprego-ampliada-em-67-pontos-percentuais/  
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disso, adaptar o mercado de trabalho abrangendo cada vez mais jovens de diferentes classes 

sociais e níveis de escolaridade. Além disso, essa educação profissional poderá oferecer uma 

paridade com as pessoas que já estão inseridas no mundo dos negócios, tornando mais justa 

e ética a competição por vagas de emprego. A partir de pesquisa primária realizada, é quase 

unânime o fato que a realização de cursos profissionalizantes é considerada um fator 

importante para o desempenho profissional. Além disso, a maioria das pessoas visualiza uma 

relação entre o aumento do nível profissional das pessoas e a melhora nos setores 

econômicos do Estado. 

Como agentes facilitadores, a cidade do Rio de Janeiro incentiva o jovem no âmbito 

educacional e profissionalizante por meio de projetos sociais e programas de 

profissionalização, para que dessa forma seja facilitada a entrada da juventude no mercado 

de trabalho, evitando que ele muitas vezes pratique violência pela falta de oportunidade, algo 

que é provado pelos diversos estímulos e projetos que são realizados por órgãos do governo 

do estado. Um exemplo, é o projeto feito por meio da Secretaria Especial da Juventude 

Carioca (JUVRio), o Pacto pela Juventude, uma política pública inédita em parceria com a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Projeto que 

tem foco na formação cidadã e na capacitação de jovens em extrema vulnerabilidade social, 

promovendo a integração deles no ambiente social e econômico. O programa permite que 

sejam desenvolvidas competências profissionais nos jovens participantes e, a longo prazo, 

uma melhor circulação econômica no Rio de Janeiro e gerando melhores oportunidades para 

esses jovens24. 

Sobre os desalentados, é importante ressaltar a importância da recuperação da esperança já 

que de acordo com uma pesquisa a principal razão declarada foi não haver trabalho na 

localidade (quase 63%). O segundo motivo mais reportado foi por não ter conseguido 

encontrar um emprego adequado (19,5%), ser muito jovem e muito idoso (9,9%) e, por fim, 

não ter experiência ou a qualificação exigida (7,7%)25. Portanto é importante a criação de 

vagas de emprego públicas e criação de leis e políticas para incentivar a expansão de 

empresas já existentes e incentivar a entrada de novas empresas no estado do Rio de Janeiro. 

Grande parte das pessoas consideram que é importante a organização estimular os 

colaboradores a realizarem cursos profissionalizantes, para um melhor desempenho dentro 

da empresa (dado obtido através de uma pesquisa primária). Algumas empresas já prezam 

pelo desenvolvimento dos jovens (muitos de primeira experiência), servindo assim de porta 

                                                
24 https://prefeitura.rio/juventude/prefeitura-do-rio-lanca-o-pacto-pela-juventude-para-jovens-de-favelas/   
25 https://blogdoibre.fgv.br/posts/quem-sao-os-desalentados-no-brasil  
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de entrada para o mercado de trabalho. Dessa forma, torna-se superior a qualidade dos 

profissionais da área de trabalho em questão. Hoje em dia, muitos jovens quando entram no 

mercado encontram apenas um emprego, e não uma oportunidade de integrar-se a ele como 

um todo. “O que os jovens estão encontrando hoje é uma porta de entrada para alguma 

ocupação, mas não uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Essa é a tragédia de 

hoje. Isso é um abismo no fim do caminho. A maior quantidade dos jovens hoje está 

conseguindo ingresso em alguma ocupação a partir desses empregos pagos por empreitada 

curta, sem nenhuma garantia, nenhum direito”, cita a pesquisadora e coordenadora da Jett, 

Mônica Peregrino26. Além disso, o mercado pode ser considerado um ambiente hostil, já que 

muitas vezes as instituições não levam em consideração as dificuldades diárias dos jovens, 

principalmente os que vivem em situação precária. Por isso destaca-se a importância de 

humanizar a relação entre as pessoas dentro das organizações. 

Portanto, essas ações de incentivo à inserção dos jovens no mercado de trabalho podem 

prover um maior ganho para a sociedade a longo prazo. Com isso, os jovens terão mais 

oportunidades para se desenvolverem, elevando a profissionalidade das empresas e setores 

afetados. Os programas de desenvolvimento da juventude carioca se mostram como agentes 

facilitadores e incentivadores para as pessoas que estão na iminência de entrar no mercado 

de trabalho e contribuir na PEA, para um melhor funcionamento econômico no médio a longo 

prazo.  

 

  

                                                
26 https://tedxsaopaulo.com.br/por-que-inserir-o-jovem-no-mercado-de-trabalho/   
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2. Análise do Contexto 

A segunda parte da pesquisa apresenta o contexto dos jovens cariocas em conjunto com os 

ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), os quais fazem parte da chamada “Agenda 

2030”. Trata-se de um pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015 

pelos 193 países membros. A agenda é composta por 17 objetivos ambiciosos e 

interconectados, desdobrados em 169 metas, com foco em superar os principais desafios de 

desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo, promovendo o crescimento 

sustentável global até 203027.   

 

 

Figura 4: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Já o World Economic Forum (WEF) é uma organização sem fins lucrativos localizada em 

Genebra que realiza reuniões anuais em Davos, na Suíça. A organização é mais conhecida 

como anfitriã do Fórum Econômico Mundial; reuniu líderes empresariais e políticos, bem como 

jornalistas e intelectuais selecionados para discutir as questões mais urgentes que o mundo 

enfrenta. Esses tópicos incluíam saúde e meio ambiente28. Ambos são de organizações sem 

fins lucrativos, que tem como missão atingir uma sociedade mais sustentável, na realidade de 

desafios vividos por pessoas no mundo. 

 

                                                
27 https://brasil.un.org/pt-br/sdgs  
28 https://www.weforum.org/  



13 

 

2.1 Contextualização a partir dos ODS 

Com base nos 17 objetivos da Organização das Nações Unidas (ONU), é necessário destacar 

dois deles, que são os mais relevantes para esse estudo: ODS 4 “Educação de qualidade” e 

ODS 8 “Trabalho decente e crescimento econômico”.   

 

 

A principal meta é garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade, equitativa e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. No Rio de Janeiro, após uma 

pesquisa feita em 2021 pelo Qedu, havia 844.682 pessoas matriculadas nas escolas privadas 

na cidade, contando com creches, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Já na rede 

pública, esse número quase triplicou, chegando em 2.245.756 alunos29. 

Além disso, é de extrema importância mencionar os efeitos e o impacto da pandemia do 

Covid-19 sobre a educação dos jovens cariocas. Segundo uma pesquisa feita pela Agência 

Brasil em outubro de 2021 acerca dos alunos que pararam de assistir às aulas, cerca de 25 

mil estudantes ainda não haviam retornado às escolas, significando, provavelmente, o 

abandono dos estudos30. Além disso, a implantação do sistema remoto de ensino revelou uma 

alarmante desigualdade social relacionada à exclusão digital de crianças e jovens da rede 

básica de ensino por todas as partes, especialmente dos alunos que vivem em áreas urbanas 

periféricas e zonas rurais. Por fim, o fechamento das escolas resultou em diversas 

perturbações como: a aprendizagem interrompida, o aumento da taxa da evasão escolar, a 

maior exposição à violência e à exploração, a produtividade futura e o desenvolvimento de 

problemas da saúde mental e física. 

Ao investir em soluções para transformar o ensino carioca, as metas 4.3 e 4.4 (“assegurar a 

igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e 

superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade” e “aumentar 

substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive 

competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e 

                                                
29 https://novo.qedu.org.br/uf/33-rio-de-janeiro/censo-escolar  
30 https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-10/estado-e-prefeitura-do-rio-buscam-alunos-que-nao-
voltaram-para-escola  
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empreendedorismo”, respectivamente) poderão ser alcançadas até 2030. Adolescentes e 

jovens com melhor nível educacional e habilitados a exercer e defender seus direitos e 

cidadania tornam-se mais autônomos e produtivos, transformando suas realidades e o 

destino, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas também do país31. Por fim, segundo um 

estudo de 2016, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), para cada 

1% a mais de jovens nas escolas brasileiras, a taxa de homicídios cai 2% nos municípios, 

mostra que a educação é um passo fundamental para a redução dos assassinatos no país32. 

 

 

Em relação ao ODS 8, a meta é promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, 

o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos33. Nesse sentido, vale ressaltar 

que até o final de 2020, mais de um quarto dos jovens no estado do Rio não estavam 

trabalhando ou estudando, o que representa 26,8% da população de 18 a 24 anos nessa 

situação, segundo IBGE34. Assim, ganha destaque a meta 8.6 ("Alcançar uma redução de 3 

pontos percentuais até 2020 e de 10 pontos percentuais até 2030 na proporção de jovens que 

não estejam ocupados, nem estudando ou em formação profissional").  

Ademais, vale destacar, que os jovens não conseguem se valorizar no mercado e ganham 

salários baixíssimos. A situação de empregabilidade não apenas é mais difícil, o IBGE apurou 

ainda que, a renda de trabalho na faixa dos 18 a 24 anos é de R$1.452 - diferença de mais 

de mil reais em relação à média nacional em todas as faixas de idade. Nesse sentido, muitos 

jovens se sentem desestimulados ao trabalho uma vez que não são recompensados da forma 

que deveriam. Em um âmbito geral, esse problema é complexo de resolver; as empresas 

contratantes podem por lei instituir sua remuneração pelo piso salarial, além de muitas não 

pretenderem reverter (ou melhorar) tal situação pelo aumento nos custos35. 

Também é importante abordar que muitos jovens não conseguem uma oportunidade de 

trabalho pelo baixo nível de escolaridade. Com isso, muitos jovens não se tornam aptos a 

                                                
31 https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4  
32 Para cada 1% a mais de jovens nas escolas, há uma diminuição de 2% na taxa de homicídios.  
33 https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/8  
34 https://g1.globo.com/google/amp/jornal-nacional/noticia/2022/06/01/jovens-sao-os-mais-atingidos-pelo-
desemprego-no-brasil-diz-ibge.ghtml   
35 https://www.gamt.org.br/post/jovens-s%C3%A3o-os-mais-afetados-pelo-desemprego-no-brasil  
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fazerem parte de médias e grandes empresas pela falta de qualificação. A capacitação dos 

jovens nas escolas não é das melhores, o que faz com que muitos vão para o mercado 

despreparados. Desse modo, é considerável que na maioria das vezes eles não consigam 

fazer um currículo e acumular experiências profissionais por terem a obrigação de trabalhar 

desde cedo para ajudar nas despesas de casa, muitas vezes de forma não regulamentada. 

Nesse viés, o vendedor de balas Daniel Wallace Cruz, que vende balas e ainda sim busca um 

emprego com carteira assinada, é um exemplo disso. Ele tem ensino médio completo, 

informática básica, já trabalhou como atendente no comércio, mas não consegue trabalho 

desde abril de 2021. Com um filho de 5 anos para criar e a namorada grávida de 4 meses, a 

saída foi vender bala no sinal. A estratégia do currículo já rendeu alguns bicos, mas ainda 

nenhum emprego fixo. Em uma reportagem ao jornal Globo, Daniel fala: “Ou eu botava o 

currículo, ou trabalhava. Não encontrava tempo para fazer os dois: ou um ou outro. Então 

juntei os dois e fui botando no vidro dos carros”36. 

Logo, tanto o estudo da educação de qualidade, quanto do trabalho decente, são 

imprescindíveis para aprofundarmos os conhecimentos sobre os problemas da juventude 

carioca. Dessa forma, investir na população de adolescentes e jovens é a chave para o 

desenvolvimento do Rio de Janeiro. 

 

2.2 Contextualização a partir do World Economic Forum (WEF) 

A partir do World Economic Forum, é possível realizar diversas análises e traçar 

oportunidades para os macroproblemas em questão.  

Em todo o mundo, a oferta educacional continua desigual. A maioria dos países é capaz de 

fornecer educação primária adequada, mas muitos lutam para aumentar sua qualidade. O 

acesso desigual à educação leva a um acesso desigual a oportunidades e pode impedir 

permanentemente o potencial dos alunos de aprender novas habilidades no futuro. O Brasil 

aparecia na posição 121 dentre 140 países em termos da qualidade do treinamento vocacional 

no Índice de Competitividade Global, publicado pelo Fórum Econômico Mundial em 2018, e 

na posição 124 em termos de capacitações de todos os graduados37. A inadequabilidade 

ainda é evidente na infraestrutura educacional do país, na formação de seus professores e 

administradores, e na disponibilidade de materiais e tecnologias, e no grau de envolvimento 

de grupos da sociedade civil e do setor privado.  O investimento na educação no Brasil deve 

                                                
36 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/06/01/jovens-sao-os-mais-atingidos-pelo-desemprego-no-
brasil-diz-ibge.ghtml  
37 https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LPqYEAW/key-issues/a1Gb0000001kHH3EAM  
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envolver um foco mais estratégico na qualidade e na igualdade, acompanhado de melhor 

coordenação entre cada nível do governo.  

 

 

Figura 5: Mapa estratégico do Brasil 

 

É de extrema importância abordar que os empregadores, cada vez mais, alertam sobre os 

amplos gaps entre as habilidades que são exigidas e as que estão disponíveis, além de 

enfatizar a necessidade de promover talentos mais técnicos para manter a competitividade 

dos países. Sabe-se que sem as modificações adequadas nos sistemas de educação e 

treinamento, a previsão é que esse abismo entre oferta e demanda aumente 

consideravelmente. Nesse sentido, orientações profissionais oportunas e de alta qualidade 

podem auxiliar na transição bem-sucedida dos jovens que deixam a escola rumo ao mundo 

profissional, pois assim eles terão conhecimento de suas opções com base em dados e 

demandas reais do mercado de trabalho. Também se evidencia que a formação e o 

treinamento técnicos e vocacionais são subutilizados, geralmente negligenciados pelos 

sistemas de educação e rebaixados a uma opção secundária. Esses tipos de treinamentos e 

formações podem ser os condutores de um crescimento econômico, além de proporcionar as 

 



17 

 

habilidades necessárias para funções que terão um verdadeiro poder de permanência nos 

futuros mercados de trabalho38. 

 

 

 

Figura 6: Mapa estratégico da educação e capacitações 

 

A educação geralmente termina em um estágio inicial da vida, em detrimento da produtividade 

no mercado de trabalho. À medida que os planos de carreira mudam devido a rupturas em 

larga escala no mercado de trabalho, há uma necessidade crescente de aprendizagem ao 

longo da vida, em todas as idades, dentro e fora das escolas. O treinamento de adultos é vital 

para garantir que aqueles que já trabalham e seus empregadores possam navegar pela 

Quarta Revolução Industrial. A requalificação adaptativa, ou ajudar os funcionários a adquirir 

novas habilidades, será uma forma fundamental de amenizar o desemprego, o acesso 

desigual aos recursos e a inatividade. Em quase todos os setores, as mudanças tecnológicas 

e socioeconômicas estão limitando a adequação do conjunto de habilidades dos funcionários. 

                                                
38 https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LPFfEAO/key-issues/a1Gb00000015QodEAE  
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Para facilitar isso, os sistemas educacionais precisam de mecanismos para motivar o 

engajamento individual com a aprendizagem ativa39. 

Um sistema educacional verdadeiramente relevante não pode ser fornecido apenas pelo setor 

público ou pelo setor privado; trabalhando juntos, governos, educadores e o setor privado 

devem ser capazes de desenvolver a infraestrutura necessária para possibilitar oportunidades 

de aprendizado e treinamento para trabalhadores em todas as etapas de suas carreiras. No 

entanto, os sistemas educacionais em todo o mundo continuam a enfatizar a prematuridade 

do aprendizado durante o estágio inicial da vida, deixando as gerações mais velhas com 

escolaridade apenas como uma lembrança de sua juventude. Dessa forma, muitos que 

abandonam as escolas, quando mais novos, não voltam, pela falta de motivação e apoio, pela 

vergonha, falta de identificação com os colegas de sala de aula, entre outros motivos. 

Com a alta concorrência no mercado de trabalho e a pouca oferta, muitos procuram iniciar 

seus próprios negócios, entretanto, o sistema tributário brasileiro é um sério impedimento para 

o ambiente empresarial do país; é complexo e difícil de cumprir. De acordo com o Banco 

Mundial, a empresa brasileira média gasta aproximadamente 82 dias por ano preparando e 

pagando impostos - o mais alto de qualquer país do mundo e mais de oito vezes a média 

global. Os custos da burocracia desnecessária desencorajam fortemente o 

empreendedorismo e a criação de empresas. De acordo com o relatório Doing Business 2019 

do Banco Mundial, o Brasil ocupa o 140º lugar entre 190 países em termos de abertura de um 

negócio - com 20,5 dias necessários para o processo40. 

Muitas vezes, esses desalentados não possuem mais esperança de mudança de vida, e 

acabam na vida do crime, tanto no trabalho quanto como vítimas da violência. Assim, em, 

2014, as Nações Unidas estimaram 1,8 bilhão de habitantes com idades entre 10 e 24 anos, 

na qual, quase nove em cada 10 vivem com menos -países desenvolvidos, informou a ONU, 

onde a pobreza é mais prevalente, o acesso a cuidados essenciais de saúde e escolaridade 

é o mais baixo e os conflitos e a violência são mais frequentes. Um estudo de progresso YPS 

independente subsequente foi desenvolvido por um grupo consultivo de especialistas, 

incluindo jovens líderes, e publicado em 2018. O estudo exigiu a inclusão econômica total dos 

jovens, de maneiras que vão além do emprego e citou a necessidade de proteger melhor os 

jovens da violência e seus efeitos traumáticos, e de uma melhor proteção dos direitos 

humanos e do ambiente propício necessário para trabalhar em prol da paz41. 

                                                
39 https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LPFfEAO/key-issues/a1Gb0000001hNYKEA2  
40 https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LPqYEAW/key-issues/a1Gb0000001kHGeEAM  
41 https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006NvB0UAK/key-issues/a1G680000004CQYEA2  
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Figura 7: Mapa estratégico da paz e resiliência 

 

A violência está cada vez mais sendo uma problemática na sociedade latina, inclusive a 

carioca. De acordo com um relatório de 2018 do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

a América Latina é a região mais violenta do mundo, que abriga apenas 9% da população 

mundial, mas responde por cerca de um terço de todos os homicídios. Além disso, vale a pena 

notar que os custos diretos do crime nos países latino-americanos (incluindo perda de vítimas, 

perda de renda de prisioneiros, gastos privados com negócios e segurança doméstica e 

gastos públicos com polícia, prisões e sistemas de justiça criminal) totalizam uma média de 

3% do PIB — ou o dobro do custo médio nos países desenvolvidos. Também é importante 

abordar que questões como crime organizado, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e 

impunidade de funcionários corruptos continuam sem solução, e a população urbana continua 

a aumentar. De acordo com a Divisão de População das Nações Unidas, até 2014, 80% da 

população da América Latina vivia em cidades, e isso deve aumentar para 85% até 2030. 

Trazendo para realidade brasileira e carioca, segundo o Instituto Igarapé, em 2016, o aumento 

de 1% no desemprego entre homens no Brasil contribuiu com um aumento de 2,1% no índice 

de assassinatos, por exemplo42. 

                                                
42 https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LENgEAO/key-issues/a1Gb00000043kwsEAA  



20 

 

 

 

Figura 8: Mapa estratégico da economia ilícita 

 

Por outro lado, o crime organizado é a principal causa de homicídio em alguns países das 

Américas, que têm as maiores taxas de homicídio de qualquer região do mundo, de acordo 

com o Estudo Global de Homicídios de 2018 do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 

e Crime. No México, por exemplo, houveram 33.341 assassinatos em 2018, um aumento de 

7% em relação ao ano anterior, em parte devido à dissolução de grandes cartéis e à 

incapacidade do governo de responder a gangues menores que mataram mais pessoas. 

Nesse sentido, um Relatório de Desenvolvimento Mundial divulgado pelo Banco Mundial em 

2011 descobriu que os países que experimentaram níveis mais altos de violência entre 1980 

e 2000 também tiveram uma taxa média de pobreza 21% maior do que os países que 

experimentaram níveis mais baixos de violência durante o mesmo período. A rápida 

urbanização e a significativa desigualdade de renda, especialmente no hemisfério sul, levaram 

a favelas assoladas pelo crime, violência e insegurança geral43. 

                                                
43 https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LEpvEAG/key-issues/a1Gb00000038wObEAI 
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3. Mapeamento das oportunidades no contexto do Rio de Janeiro 

Neste capítulo, algumas oportunidades para encaminhar soluções para os macroproblemas 

abordados neste estudo serão apresentadas. Adicionalmente, tecnologias que podem ser 

usadas para os encaminhamentos de soluções serão apresentadas, assim como algumas 

startups que já oferecem soluções relacionadas aos macroproblemas apresentados. 

 

3.1 Oportunidades de soluções relacionadas a políticas públicas 

3.1.1. Rede de apoio aos desalentados 

A primeira oportunidade de sugestão para o setor público é a criação de uma rede de apoio a 

pessoas desalentadas, que contaria com profissionais qualificados como psicólogos, 

assistentes sociais, mentores profissionais, como também consultores que ajudariam os 

desalentados a buscarem oportunidades de mudanças na vida profissional. 

A ideia é que esta rede de apoio possa ajudar as pessoas que se encontram em situação de 

desalento a saírem desta situação de precariedade. Muitas vezes é difícil para a pessoa sair 

dessa condição por iniciativa própria. Os serviços oferecidos pela rede de apoio seriam 

realizados de forma online, potencializando assim o alcance da rede, mas também seria 

possível requerer atendimento presencial, que deverá ser agendado previamente. 

3.1.2. Mapeamento do processo de abandono escolar 

A segunda oportunidade de solução relacionada a políticas públicas seria um sistema de 

mapeamento de informações, na qual é possível identificar o processo de abandono escolar 

dos alunos. Esse projeto tem como objetivo entender o abandono escolar, sem que 

desenvolva a evasão escolar da juventude carioca.  

A ideia é que cada escola possua uma plataforma que registre as presenças e faltas de cada 

aluno. Com essas informações é possível traçar a frequência dos mesmos, e assim, caso haja 

muitas faltas, um corpo escolar ficaria responsável por ir atrás dos estudantes. Muitos jovens 

deixam de frequentar as escolas por diversos motivos, como a gravidez, falta de conexão dos 

conteúdos com os interesses dos estudantes, necessidade de gerar renda, entre outros. Bater 

na porta dos alunos, perguntar o motivo das faltas e incentivar a volta às aulas. 
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O sistema de mapeamento, além de entender a situação de cada aluno, entende também os 

dados demográficos, como os gêneros, as áreas geográficas e idade, por exemplo, na qual 

há maior abandono. Com a plataforma, há esperanças de reverter esse quadro, evitando a 

descontinuidade da educação juvenil. 

3.2 Oportunidades de soluções relacionadas a novos negócios 

3.2.1 Incentivo e auxílio em novos empreendimentos 

Uma das formas de subsistência que muitas pessoas têm é a partir de novos 

empreendimentos. O foco será nos empreendimentos de oportunidade, o que significa a 

possibilidade de alcançar a independência no trabalho assalariado, garantindo uma atividade 

profissional permanente. 

Baseado nessa perspectiva, há uma oportunidade para pessoas desalentadas saírem da 

inércia, visto que uma das formas desse indivíduo estar ativo é pelo próprio 

empreendedorismo. A ideia seria a criação de uma ONG de apoio para jovens desalentados 

que possuem alguma visão ou sonho em mente e, que por meio do empreendedorismo, 

possam alcançá-lo. A organização disponibilizaria aulas de liderança, gestão e finanças para 

negócios, além de dar suporte gerencial e técnico como serviços de internet, telefone, 

secretaria, salas de reunião, ou seja, a estrutura necessária para que se possa desenvolver 

um negócio. 

Dessa forma, funcionaria como uma aceleradora de pequenos negócios, através de um 

modelo de apoio total que faz, em específico, jovens desalentados entrarem no mercado e 

terem sucesso para movimentar a economia e serem grandes empreendedores. 

 

3.2.2. Empreendimento social para melhorar a autoestima da juventude 

Por consequência do impacto da falta de educação, escassez de oportunidades de trabalho 

e as consequências da violência urbana, os jovens - principalmente os de comunidade - 

sofrem com o problema de baixa autoestima. Muitos jovens possuem uma visão de si próprio 

como pessoas incapazes, inferiores às demais pessoas que possuem maior escolaridade e 

empregos formais. 

A partir dessa situação, existe a oportunidade para a criação de um empreendimento social 

que busque melhorar a autoestima desses jovens, visando aumentar suas chances de 

conquistar uma posição no mercado dentro das suas possibilidades. Esse empreendimento 

seria responsável por identificar os jovens desalentados para oferecer a participação em 
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dinâmicas e ações sociais, com o intuito de melhorar sua confiança em si, resiliência e 

habilidades para trabalhar em grupo. Dessa forma, o jovem amparado por esse tipo de apoio 

se sentiria mais confiante para entrar no mundo do trabalho, aumentando suas chances de 

conquistar posições almejadas no mercado. 

 

3.3 Análise de tendências tecnológicas para possíveis soluções 

3.3.1.  Realidade Estendida (XR) 

A Realidade Estendida (XR) é uma tecnologia bastante utilizada em alguns jogos imersivos, 

mas hoje em dia encontra-se também presente na indústria para ajudar em treinamento 

técnico44. Neste sentido, essa tecnologia serviria como uma ótima saída para ajudar e 

incentivar na profissionalização e preparação dos jovens para o mercado de trabalho. A 

realidade virtual é utilizada por muitas indústrias, como as de arquitetura, engenharia e 

manufatura, usam VR para tornar os projetos mais imersivos e em grande escala. Sua adoção, 

portanto, também engloba áreas como finanças, infraestrutura, manufatura, setor público e 

medicina. Para o mercado de trabalho, o XR é uma ótima saída para facilitar os processos de 

aprendizagem de uma empresa e, concomitantemente com o macroproblema de 

desalentados, representa um facilitador na profissionalização desses jovens, sendo um 

diferencial no aprendizado45.  

Outrossim, uma outra forma que a realidade virtual pode ser útil é na criação de novos postos 

de trabalho em diferentes áreas, como por exemplo no mercado financeiro, na área de gestão 

de pessoas, tecnologia, varejo e até mesmo na indústria. Todo esse leque de opções é 

possível atualmente pela ascensão do metaverso. Ele é responsável por inovar as formas de 

trabalho, possibilidades de crescimento profissional e até mesmo de aprendizado, 

promovendo uma aceleração nos processos de profissionalização e, posteriormente, do 

mercado de trabalho.  

Com isso, a realidade virtual pode ser utilizada em treinamentos de empresas, de forma a 

acelerar o processo de inserção do novo funcionário ao meio, além de ajudar na 

profissionalização de pessoas em situação de desalento em sua formação. Pode-se afirmar 

que utilizar essa tendência tecnológica representa um diferencial no currículo e formação do 

jovem prestes a entrar no mercado de trabalho, facilitando sua entrada. Ademais, outra forma 

                                                
44 https://forbes.com.br/forbes-tech/2022/01/10-tendencias-tecnologicas-que-transformarao-o-mundo/  
45 https://www.terra.com.br/byte/realidade-virtual-e-usada-para-treinamento-de-
profissionais,abf843044f191ee89e6520d637093b915pvfch6k.html  
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de se utilizar essa tecnologia é no setor educacional básico, com dinâmicas e processos 

inovadores que facilitam o aprendizado, como jogos, novas formas de se transmitir o 

conhecimento e, com isso, promover uma maior conexão com o aluno em todos os âmbitos 

(o que possibilita uma maior adesão de alunos no ensino básico escolar).  

 

3.3.2. Inteligência Artificial  

A adoção da tecnologia de IA pode ser pensada para mapear dados de frequência de alunos 

e identificar situações de evasão em potencial nas escolas públicas. Dessa forma, é possível 

utilizar os dados disponíveis do sistema de educação, realizando o cruzamento dos dados de 

presença, para detectar, analisar e prevenir os casos de alunos que deixam o ensino, sendo 

possível realizar projetos com esses alunos para que se evite a evasão escolar.  

Outra forma que a tecnologia pode ser utilizada é em possíveis novos empreendimentos, mais 

especificamente presumindo a viabilidade econômica de um projeto. Por meio de informações 

como o investimento inicial, taxa média de atratividade (taxa de juros) e tempo estimado de 

vida do negócio, é feita uma análise sobre o projeto do novo empreendimento, para averiguar 

se ele trará um retorno financeiro devido, no tempo determinado, à uma taxa de juros que não 

seja maior do que a estipulada previamente. Logo, a IA poderá cruzar tais informações para 

dar um resultado mais rápido e facilitado sobre a viabilidade do empreendimento.  

 

3.4 Mapeamentos de startups que ofertam soluções  

Nome da 
startup 

Logomarca Website Resumo do negócio País de 
origem 

Fulphil 

 

https://fulphil.org/ 
 

Motivada em levar o estudo do 
empreendedorismo para todos alunos, 

independente do passado 
socioeconômico, lança a Fulphil, sem 

fins lucrativos. É voltada a ensinar 
estudantes do ensino médio sobre 

empreendedorismo social. 

Estados 
Unidos 

Árvore de 
livros 

 

https://www.arvore.c
om.br/ 

A startup carioca tem como objetivo criar 
e educar jovens através de uma rede de 

leitores e incentivar a leitura, 
funcionando como uma espécie de 
serviço de streaming de livros. Com 

milhares de e-books em sua plataforma, 
é a solução para professores 

incentivarem os alunos com a literatura. 

Brasil 

Youngers 

 

https://ynaweb.com.
br/ 

Ajuda os desalentados a empreenderem 
e conseguirem uma renda. 

Brasil 

https://fulphil.org/
https://www.arvore.com.br/
https://www.arvore.com.br/
https://ynaweb.com.br/
https://ynaweb.com.br/
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Amici 

 

https://www.amici.or
g.br/sobre/ 

Orientar, descobrir potencialidades e 
encaminhar adolescentes para o 
mercado de trabalho por meio de 

parcerias com empresas. 

Brasil 

4. Exploração de campo dos macroproblemas mapeados 

O presente capítulo consiste na identificação dos principais stakeholders envolvidos na 

tendência, analisando o grau de envolvimento e a explicação do papel de cada um dentro da 

situação abordada. Além disso, este aborda os mapas de empatia em relação aos 

stakeholders primários. Por fim, o capítulo é finalizado trazendo as árvores de problemas dos 

três microambientes relevantes para a pesquisa. 

 

4.1. Mapa de Stakeholders 

Stakeholders Primários: 

Jovens (15 a 29 anos) 

Muitas vezes sem trabalhar nem estudar pela falta de incentivos e oportunidades, os jovens 

são os principais stakeholders da tendência. Com a garantia de um ambiente produtivo, os 

jovens têm a possibilidade de buscar se desenvolver para estarem aptos a entrarem no 

mercado de trabalho competitivo atual.  

 

Família dos jovens 

Impactados pela situação dos jovens, suas famílias são outro stakeholder principal. Com o 

impacto gerado por essa falta de oportunidade, os familiares sofrem consequências por causa 

dessa situação, como a baixa autoestima dos jovens que impacta diretamente na saúde 

mental dos familiares, além de consequentemente a diminuição da renda por ter um membro 

paralisado, sem condições de contribuir com as despesas da casa, por exemplo. Os familiares 

também são muito importantes, pois possuem a capacidade de ajudar muito os jovens que se 

encontram em situação de desalento, prova disso é o fato que a maioria dos jovens 

entrevistados (dados obtidos de pesquisa primária) acredita que a família pode servir como 

apoio para atravessar tal situação adversa.  

 

Stakeholders Secundários:  

Empresas de educação profissionalizante  

https://www.amici.org.br/sobre/
https://www.amici.org.br/sobre/
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As empresas de educação profissionalizante representam um meio de esperança para as 

pessoas em situação de desalento, de forma a mostrar um certo amparo e meio de se 

conseguir um vínculo empregatício no mercado de trabalho. Elas se envolvem muito 

fortemente com a situação dos desalentados e desempregados no país, sendo muitas vezes 

o único caminho para se ter uma profissionalização - para pessoas que não tem condição de 

fazer um curso superior, por exemplo. Existem muitos cursos espalhados pela cidade com o 

intuito de fornecer uma maior instrução profissional, mas ao mesmo tempo o Rio de Janeiro 

ainda carece de empresas que promovam uma base mais sólida para as pessoas que 

necessitam desse tipo de especialização para entrar no mercado de trabalho. Com isso, são 

claras as oportunidades presentes para que empresas de diversos setores profissionais 

invistam na cidade, para que a geração de empregos seja facilitada, por exemplo. 

Prefeitura 

Visando consolidar a posição da cidade do Rio de Janeiro como um dos maiores pólos 

econômicos do Brasil, a Prefeitura oferece a todos os jovens a possibilidade de se 

desenvolverem, sendo através de programas como o Pacto pela Juventude (com o 

oferecimento de bolsas e capacitação), ou até mesmo os cursos de profissionalização para 

empregos de base, oferecidos pelo Senac. Portanto, a Prefeitura do Rio pode ser vista como 

um dos grandes stakeholders, acerca da temática da juventude carioca, levantado no estudo. 

 

Stakeholders Terciários: 

Empresas de educação digital 

As empresas de educação digital possibilitam que os jovens que não têm acesso à educação 

possam alcançar, de uma melhor forma e mais fácil, os conhecimentos passados nas escolas. 

Entretanto, elas não são essenciais, uma vez que, sem elas, os jovens cariocas continuariam 

podendo ter acesso à educação e informação, apenas sendo informados em websites na 

internet ou livros e canais educacionais. Por conta disto, é evidente que as empresas de 

educação digital não têm um alto grau de relevância acerca da temática da juventude carioca, 

embora facilite o acesso à educação desses indivíduos.  

Empresa provedora de internet 

As empresas que fornecem internet à população têm um baixo grau de envolvimento na 

temática da juventude carioca. Embora sejam muito importantes para a disseminação de 

conteúdos educacionais e profissionais, elas influenciam indiretamente na solução do 

problema em questão. 
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Figura 9: Mapa dos stakeholders 

 

4.2. Mapa de Empatia 

Este tópico aborda os mapas de empatia para os stakeholders primários: os jovens e as 

famílias dos jovens. Analisando desta forma, é possível detalhar a personalidade das 

“personas” e assim, compreendê-las melhor, identificando seus sentimentos, dores e 

necessidades e atitudes. 
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Figura 10: Mapa de empatia - Jovens 

O mapa de empatia dos jovens, como stakeholders primários, aborda problemas como a falta 

de profissionalização, falta de oportunidades, e suas consequências diretas, como não 

conseguir contribuir financeiramente para a família. Esse jovem ouve muito dos seus 

familiares da importância de se arrumar um emprego o quanto antes, assim como destacam 

a importância dos estudos para uma melhor posição profissional (e consequentemente, 

melhor remuneração). Os jovens em situação de desalento sofrem com a falta do trabalho, 

muitas vezes não se achando capazes para ocupar uma posição, mesmo que baixa 

(consequência da falta de profissionalização e educação precária). Além disso, eles se 

preocupam com o futuro profissional e financeiro, muitas vezes faltando até uma certa 

perspectiva de melhora - mesmo que a longo prazo -, já que muitos são rejeitados 

recorrentemente. 

Um grande fator desmotivante é o mercado, que dificilmente reconhece o jovem como alguém 

com potencial para se desenvolver e gerar algum tipo de transformação (principalmente os de 

classes mais baixas). Ademais, ver pessoas próximas e com idades parecidas também sem 

conseguir um emprego, gera um desânimo e falta de esperança ainda maior na juventude. 

Por fim, o que resta à eles é oferecer disponibilidade de trabalho para outras pessoas 

(geralmente conhecidas), além de tentar se profissionalizar para talvez conseguir melhores 

oportunidades futuras. 
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Figura 11: Mapa de empatia - Família dos jovens 

Já o segundo mapa de empatia, que diz a respeito das famílias desses jovens, apresenta a 

frustração que os pais, principalmente, passam pelos seus filhos não buscarem um curso de 

profissionalização e por não conseguirem um emprego no mercado de trabalho. 

Primeiramente, os parentes se comparam muito com a juventude atual, falando que com a 

idade deles, já estavam empregados. Além disso, as famílias possuem uma visão muito 

superficial. Acreditam que o mercado continua o mesmo, com a mesma oferta e demanda, e 

que o problema está nos seus filhos, que ficam o dia todo em casa sem fazer nada e 

“teoricamente” sem procurar emprego (mesmo que na prática procurem, mas hoje é muito 

mais difícil de conseguir pela nova realidade do mercado).  

Ainda, é importante ressaltar que como os jovens estão demorando mais para sair da casa 

de seus pais, os familiares precisam arcar com mais custos por um período maior e, por 

consequência, passando por mais dificuldades financeiras. Com isso, muitas pessoas que 

estão fora do contexto dessas famílias os julgam, achando que os jovens estão sendo 

mimados e os considerando preguiçosos.  

 

4.3 Árvore de Problemas  

Consequências da violência urbana  

A Influência das Consequências da Violência Urbana foi uma questão encontrada pelo estudo, 

por meio dele conseguimos enxergar algumas causas e sintomas desse problema dentro da 

comunidade. As causas diretas identificadas foram o aumento do narcotráfico/ violência 

urbana, baixa qualificação profissional e pouca segurança em locais públicos. Causa 

contribuinte para o aumento do narcotráfico/ violência urbana é a falta de postos de trabalho, 

agravada pela cada vez maior necessidade de trabalhar. Outras causas são a desigualdade 

social, que tem como causa raiz a discrepância entre educação pública e privada, e baixa 

impunidade a crimes devido a falta de eficiência da segurança pública. 

Os sintomas diretos identificados das consequências da violência urbana são o sentimento 

de insegurança, a falta de oportunidades profissionais e a falta de motivação. Como sintomas 

de alto nível são respectivamente: O receio de entrar no mercado estando pouco capacitado, 

problemas psicológicos e um menor número de empreendedores na região. 
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Figura 12: árvore de problemas sobre violência 

 

Jovem Desalentado 

A educação precária, falta de profissionalização e falta de perspectiva de futuro foram 

indicadas como as principais causas do desalento na juventude. A precariedade na educação, 

que decorre em uma baixa qualificação dos jovens e ajuda a causar uma falta de 

profissionalização, é causada devido ao baixo investimento e a alta evasão escolar, que por 

sua vez é causada pela falta de perspectiva de futuro, visto que muitos jovens não veem onde 

o estudo pode lhes levar. Essa falta de perspectiva é ocasionada pelo fato de muitos jovens 

não terem oportunidades de emprego, visto que não são capacitados, pois não se 

profissionalizaram. 

O desalento na juventude tem como principais consequências um menor número de pessoas 

estudando e trabalhando, um aumento de problemas psicológicos e um aumento da pobreza 

e da desigualdade. Uma quantidade menor de pessoas estudando e trabalhando acarreta na 

falta de profissionalização e na redução da mão de obra, levando a um atraso no crescimento 

econômico, que diminui a atratividade da região. O aumento de problemas psicológicos traz 

consigo um aumento no número de casos de suicídio e depressão, que por sua vez também 

levam a tornar a região menos atrativa. Por fim, o aumento da pobreza e da desigualdade 

acarreta diretamente na redução da atratividade do local.  
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Figura 13: árvore de problemas sobre jovens desalentados 

 

Falta de formação completa de Ensino Básico e Profissionalizante 

Falta de capacidade às mudanças tecnológicas, de supervisão dos órgãos públicos, e de 

preocupação verdadeira com as gerações futuras são as causas raízes para os problemas de 

pobreza crescente, desvio de dinheiro público e falta de conexão com o aluno 

(respectivamente).  O avanço tecnológico e a necessidade de adaptar-se às contingências do 

mundo atual requerem reajustes que implicam em sacrifícios. Só uma revolução industrial, 

com o surgimento das indústrias, deixou artesão e camponeses sem os meios mínimos de 

sobrevivência, o que obrigou às pessoas a buscarem novos horizontes para sobreviver46.  

Ademais, foram identificados como problemas principais para a falta de formação completa 

de ensino básico e profissionalizante, a necessidade de trabalhar para levar sustento para 

dentro de casa, a precariedade nas escolas do setor público, além de principalmente a forma 

de ensino obsoleta, em que não gera uma conexão, tampouco motivação e preparo ao aluno 

para que ele consiga seguir uma carreira profissional. 

Como consequência da falta de formação completa de ensino básico e profissionalizante, há 

a questão de existirem menos pessoas profissionalizadas do que deveria, o que gera mais 

trabalhadores em empregos de base do que em cargos mais altos, além de uma falta de 

motivação gerada pela baixa autoestima intelectual dos jovens. 

                                                
46 http://www.al.rs.gov.br/diario/diarios_anteriores/980615/opiniao.htm  
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Por fim, suas consequências maiores são mais pessoas no mercado com menos poder de 

compra, atraso no desenvolvimento econômico e, um aumento generalizado no número de 

pessoas com problemas psicológicos como transtorno de ansiedade e depressão.  

 

 

Figura 14: árvore de problemas sobre a falta de formação completa de  
Ensino Básico e Profissionalizante 

 

 


