
Fórum empresarial de 
aprendizagem 
Insights sobre o jovem aprendiz

Maria Elisa Muntaner
Especialista Inteligência de Mercado

Fev.2023



Quem são, o 
que pensam e o 
que querem os 
jovens?



1 em cada 3 jovens 
não se identifica com o padrão 

Cisheteronormativo

Diversidade: nossa maior 
riqueza

Idade média 
19 anos

A Pesquisa Diversidade Jovens 2022 reuniu as opiniões e respostas de 1657 jovens do Espro

70% são mulheres

4% se identificam com gêneros diversos

47% se declaram negros 

33% dos jovens não possuem uma religião específica 

80% estudaram em escolas públicas



82% dos negros  já presenciaram situações de 
preconceito na faculdade e/ou escola.

...Vivenciam e sentem a 
diversidade

86% dos LGBTQIAP+ já esconderam 
sua orientação sexual em encontros 

familiares;  60% no trabalho.

17% dos jovens negros acreditam que foram 
desclassificados de vagas de trabalho por serem 

negros. 2 vezes mais que brancos 

Estudam, discutem...

31% dos LGBTQIAP+ e 25% das 
mulheres negras já sofreram  

violência verbal, física ou 
psicológica no ambiente de 

trabalho.

A Pesquisa Diversidade Jovens 2022 reuniu as opiniões e respostas de 1657 jovens do Espro

99% sabem sobre identidade de gênero, 
orientação sexual e etnia.

84% dos jovens estudam sobre diversidade.

2 em cada 3 jovens conversam sobre 
diversidade em grupos de afinidade ou espaços 
de acolhimento. 



Estão de olho nas empresas

Afirmam que se sentem bem em trabalhar 
com pessoas diferentes deles;

Consideram muito importante que a empresa em 
que trabalham apoie a diversidade;

Se sentem responsáveis em defender a 
diversidade; 

Denunciariam um caso de discriminação para um 
supervisor e/ou canais de compliance/ética.

A Pesquisa Diversidade Jovens 2022 reuniu as opiniões e respostas de 1657 jovens do Espro
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72%



Sabem muito bem o que 
querem... 

Independência 
econômica 

Equilíbrio entre a vida 
pessoal e profissional 

Casa própria 

Sair casa dos pais 

Pesquisa satisfação jovens aprendizes Espro 4.424

86%

75%

74%

58%



Impacto 
que 
causamos



Impactos
18% dos jovens efetivados na 

mesma empresa da aprendizagem 

75% continuam até 
hoje na mesma empresa

59% empregados
Mapa do Ensino Superior no Brasil, 

apenas 18% dos jovens de 18 a 24 anos 
estão matriculados no ensino superior 

Pesquisa empregabilidade : 649 ex-aprendizes

6 em cada 10 continuam 
estudando 

46% ensino superior 



O JOVEM ESPRO ESTÁ TRÊS PASSOS 
À FRENTE NA CORRIDA DA VIDA

38%
21%
20%
20%

12%
30%
22%
36%

Estudam 
e trabalham

Trabalham

Estudam 

Não estudam 
e não trabalham

ESPRO OCDE

Segundo o estudo de 2022 da OCDE, 
o Brasil fica atrás apenas da África do 
Sul, em que 46% são nem nem.   

59
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34

ESPRO OCDE

Trabalham

Estudam
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Os jovens concordam que o 
programa de sócio-
aprendizagem gera...

Desenvolvimento pessoal
Experiência
Mais responsabilidade

94%
Crescimento 
profissional

89%

Protagonismo no 
desenvolvimento 
profissional

88%
Transformação na 
vida do jovem

85%
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DADOS: Pesquisa Empregabilidade Junho/2019
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Os jovens concordam que o 
programa de sócio-aprendizagem
proporciona...
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Capacitação para o 
primeiro emprego

94%
Orientação 
profissional

91%

Ações educativas
91%

Desenvolvimento de 
habilidades para 
atender a empresa

89%

Notas do Presenter
Notas de apresentação
DADOS: Pesquisa Empregabilidade Junho/2019



Por trás 
da nossa 
causa



62%

Nosso desafio 
IVE _ Índice de Vulnerabilidade Espro

Alta 
vulnerabilidade 

Baixa 
vulnerabilidade

9% 
Baixa

29% 
Alta

Pesquisa empregabilidade: 649 ex-aprendizes

62% 
Média

Notas do Presenter
Notas de apresentação
um indicador que facilita o entendimento sobre a situação dos jovens, com ele conseguimos preparar e encaminhar o aprendiz para o mercado de trabalho.  



Trabalho e Estudos
Situação dos ex-aprendizes com relação a trabalho e estudos 

Pesquisa empregabilidade 649 ex-aprendizes

*
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ESPRO

ALTA

MÉDIA

BAIXA

OCDE

Não estudam e nem trabalham Estudam e Trabalham Trabalham Estudam

Faixa de jovens entre 18 a 24 anos



Para conhecer nosso trabalho, acesse: 
espro.org.br

Para conhecer nossas vagas, acesse: 
vagas.espro.org.br

Obrigada! Obrigada! 

Maria Elisa Muntaner
Especialista Inteligência de Mercado
Maria.muntaner@espro.org.br
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