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profundas desigualdades existen-
tes na região em termos de raça, 
etnia, identidade de gênero, sta-
tus migratório, entre outras.

É fundamental para o sindicalis-
mo das Américas contar com um 
panorama dos impactos da pan-
demia na juventude da região, a 
fim de identificar os maiores de-
safios, exigir ações concretas dos 
governos e avançar em propos-
tas, a partir do que já foi construí-
do pela CSA e seu CTJA.

De acordo com o exposto ante-
riormente, este relatório descreve 
as situações sociolaborais das 
pessoas jovens no continente. 
Com esse objetivo, em primei-
ro lugar, apresenta uma análise 
econômica e laboral dos países 
da região; posteriormente, carac-
teriza as condições da juventude 
de uma perspectiva de intersec-
cionalidade; depois, sintetiza o 
panorama da proteção social no 
continente; e, finalmente, descre-
ve a situação dos e das jovens 
nos sindicatos da região e o papel 
que a CSA tem adotado para me-
lhorar as condições da juventude 
trabalhadora das Américas.

O presente relatório é 
produto de uma pesquisa 
regional realizada pela 
Confederação Sindical 
de Trabalhadores e 
Trabalhadoras das Américas 
– CSA – no âmbito do 
Observatório Laboral das 
Américas, sob a coordenação 
da Secretaria de Políticas 
Sociais, que busca visibilizar 
a situação sociolaboral das 
juventudes do continente, 
procurando fornecer 
elementos práticos para a 
ação política das Centrais 
e Confederações afiliadas 
ou fraternas e o Comitê da 
Juventude Trabalhadora das 
Américas (CJTA) da CSA. 
No processo desta pesquisa, 
foram produzidos quatro 
relatórios sub-regionais 
publicados junto com este 
documento.

INTRODUÇÃO
Desde antes da crise ocasionada 
pela pandemia da COVID-19, a 
região já mostrava uma desacele-
ração no crescimento econômico, 
uma piora nas cifras de pobreza 
e um aumento do desemprego, 
deteriorando assim as condições 
de vida da população.

A pandemia afetou os diferentes 
grupos populacionais, e um dos 
que enfrentou os piores efeitos 
da crise, ao mesmo tempo em 
que recebeu a menor atenção no 
âmbito das políticas para prote-
ger a população mais vulnerável, 
foi a juventude. Os homens e 
mulheres jovens da região, du-
rante 2020, experimentaram 
taxas de desemprego três vezes 
maiores do que as da população 
geral, foram obrigados a abando-
nar seus programas de educação 
e assumir uma maior carga de 
trabalhos de cuidado não remu-
nerados (particularmente as mu-
lheres), foram vítimas de maiores 
taxas de violência e sofreram 
gravemente as consequências do 
isolamento. Essa situação é muito 
pior quando analisada à luz das 

Para a CSA, esta contribuição é 
o início de uma análise que de-
verá continuar ao longo do tem-
po, para entender e dimensionar 
como a juventude do continente 
tem sofrido consequências par-
ticulares e deverá servir de base 
para que as organizações filiadas 
e fraternas, bem como a própria 
CSA e seu CJTA, orientem polí-
ticas de atenção focalizada com 
uma perspectiva geracional e 
interseccional para a juventude 
trabalhadora.
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ANÁLISE 
ECONÔMICA 
E LABORAL

1. 
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Dentro do continente america-
no é possível identificar, entre 
2016 e 2019, como a América 
do Norte e a América Central 
mantiveram taxas estáveis de 
crescimento econômico em tor-
no de 5%, enquanto nas regiões 
Andina e Cone Sul já vinham 
sendo experimentadas taxas de 
crescimento negativas e decres-
centes. No entanto, a conjuntura 
da pandemia afetou de maneira 
negativa toda a região; levando a 

América do Norte, região com a 
economia mais estável do conti-
nente, a apresentar pela primeira 
vez desde a crise de 2008 uma 
redução no PIB de 2,49% com 
relação ao ano de 2019. No caso 
da América Central, outra região 
que vinha com um crescimento 
estável, o impacto foi muito maior 

Nota: Elaboração própria a partir dos dados do Banco Mundial (2021)

PRINCIPAIS INDICADORES 
MACROECONÔMICOS

1.1. 

VARIAÇÃO PERCENTUAL DO PRODUTO 
INTERNO BRUTO (2017 - 2020)

Gráfico 1

chegando a uma redução de 
12,62%. Nos casos do Cone Sul 
e da região Andina, a pandemia 
exacerbou a crise e foram alcan-
çadas taxas médias de redução 
de 16,58% para a primeira região 
e de 14,34% para a segunda (Ver 
Gráfico 1) (Banco Mundial, 2021; 
CEPAL, 2021a). 
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No entanto, o forte impacto da 
pandemia levou a um aumento do 
endividamento público dos paí-
ses da região (Ver Gráfico 2). A 
América do Norte é a região que 
apresenta o maior nível de dívida 
como porcentagem do PIB, com 
taxas superiores a 100%; cabe 
mencionar que essa situação é ex-
cepcional no continente. De forma 
particular, os Estados Unidos al-
cançaram em 2020 um endivida-
mento de 133,92% do PIB, o que 
representa um aumento de 25,46 
pontos percentuais com relação a 
2019 (Banco Mundial, 2021).

Em comparação, o Cone Sul e 
a América Central apresentam 
comportamentos muito semelhan-
tes entre si, com menores níveis 
de endividamento com relação 
à América do Norte, com taxas 
máximas de 79% em 2020. Ainda 
assim, a região que apresenta um 
melhor comportamento no con-
tinente é a Andina, onde a dívida 
pública tem variado entre 40% e 
60% nos últimos cinco anos, por-
centagem muito abaixo das de-
mais regiões1 (OCDE, 2021).

Os fortes efeitos da crise econô-
mica experimentada pela região 
em 2020 aprofundam as desigual-
dades no continente mais desigual 
do mundo. Na América Central, 
região Andina e Cone Sul, nos 
últimos cinco anos, o coeficiente 
de Gini havia se mantido próximo 
a 0.45, indicando altos níveis de 
desigualdade, como se mostra no 
Gráfico 3. Para o caso da região 
da América do Norte, apesar de 
ter um coeficiente de Gini 
muito menor, já em 2018 começa-
va a evidenciar um aumento acen-
tuado na desigualdade (Banco 
Mundial, 2021).

Por outro lado, ao longo do con-
tinente, houve um forte aumento 
nos níveis de pobreza, embora os 
pontos de partida sejam significa-
tivamente diferentes. Na América 
Latina e Caribe, países como Hon-
duras alcançaram taxas de pobre-
za de 23,7% em 2019, conforme 
o indicador da CEPAL. As cifras 
mais recentes fornecidas pela CE-
PAL, em 2019, as taxas de pobreza 
no total da América Latina e Cari-
be ficaram em 30,5% e de pobre-
za extrema, em 11,3% (2020).

Nota: Elaboração própria a partir dos dados da OCDE (2021)

DÍVIDA PÚBLICA COMO 
PORCENTAGEM DO PIB (2016 - 2020)

Gráfico 2

Nota: Elaboração própria a partir dos dados do Banco Mundial (2021a)

ÍNDICE DE GINI POR SUB-REGIÕES 
(2015 -2018)

Gráfico 3

1. No entanto, é importante observar que a análise dos dados não inclui a Venezuela, já que as fontes oficiais nacionais e internacionais 
não apresentam dados atuais para esse indicador.
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PANORAMA DO MUNDO 
DO TRABALHO PARA A 
POPULAÇÃO JOVEM

1.2. 

Nota: Elaboração própria a partir dos dados do Banco Mundial (2021b)

TAXA DE DESEMPREGO POR 
SUB-REGIÕES (2019)

Gráfico 4

O desemprego na população 
maior de 35 anos apresenta um 
comportamento semelhante nas 
diferentes regiões do continen-
te. No entanto, para a população 
jovem (15-34 anos) as taxas de 
desemprego apresentam diferen-
ças. Na América do Norte, a taxa 
de desemprego ficou em 7% para 
a população jovem, cifra que está 
muito abaixo das demais regiões. 
Na região Andina e na América 
Central e Caribe, o comporta-
mento do desemprego é bastante 
semelhante com uma cifra próxi-
ma a 12%.

O caso de maior preocupação 
quanto ao desemprego juvenil se 
apresenta no Cone Sul, região na 
qual esse indicador ultrapassa 
16%, e em países como a Argenti-
na e o Uruguai está acima dessa 
porcentagem, ainda assim, o país 
que apresenta uma maior taxa 
de desemprego juvenil é o Brasil, 
chegando a 20%. Na região An-
dina, o país que apresenta uma 
maior porcentagem nesse indi-
cador é a Colômbia, com 17%, 
quase duplicando a cifra de 
desemprego juvenil de países 
como Peru e Equador (9%).
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Por outro lado, a região que 
apresenta o maior número de 
população jovem ligada a empre-
gos informais no continente é a 
América Central e Caribe com 
62,7% (Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, México 
e Panamá). Além disso, no Cone 
Sul, a taxa média de informalida-
de ficou em 47,9%, com o caso 
emblemático da Argentina, onde 
a taxa de desemprego informal 
da população entre 15 e 24 anos 
aumentou cerca de 5% nos úl-
timos quatro anos, passando de 

Nota: Elaboração própria a partir dos dados da OCDE (2021) e da CEPAL (2021c).

PARTICIPAÇÃO DOS/AS TRABALHADORES/AS 
POR SETORES ECONÔMICOS (2019)

Gráfico 5

A América Latina e Caribe, com 
uma maioria de países em desen-
volvimento, apresenta uma maior 
porcentagem de população tra-
balhadora no comércio (24,7%) e 
na agricultura (17,30%), setores 
que se caracterizam por ter bai-
xos níveis de valor agregado. Em 
contraste, na América do Norte, 
74% da população economica-
mente ativa está ligada ao setor 
de serviços, enquanto uma pro-
porção muito pequena está ligada 
à agricultura (1,38%).

64,5% para 69,1% (OIT, 2020). 
Por fim, no Peru, na região An-
dina, a taxa de desemprego in-
formal juvenil ficou em 86,1% em 
2020.

Na América do Norte, a informa-
lidade laboral, que é considerada 
de diferentes maneiras, atinge 
principalmente a população mi-
grante devido à discriminação 
feita no mercado de trabalho por 
sua condição de estrangeiro, por 
exemplo, com a impossibilidade 
de homologar os títulos de seus 
países de origem.

A população jovem que não tra-
balha de forma remunerada nem 
se encontra em educação for-
mal faz parte de uma situação 
problemática muito relevante no 
continente. Na América Central e 
Caribe chega a 39%. No caso do 
Cone Sul, a conjuntura da pande-
mia exerceu um grande impacto 
sobre essa população, sendo os 
e as jovens entre 20-24 anos os 
mais afetados. Em países como 
Argentina, Brasil e Chile, o efeito 
foi mais notório, já que a propor-
ção de jovens fora da força de 
trabalho e da educação formal 
aumentou em aproximadamen-
te 15% (Argentina 31,3%, Brasil 
32,9%, Chile 28,8); o Uruguai 

apresenta um comportamento 
um pouco diferente do resto da 
sub-região, com uma taxa que 
passou de 13,9% em 2019 para 
21% em 2020 (OIT, 2020). 

Com relação à região Andina, a 
população jovem que não traba-
lha de forma remunerada nem 
se encontra em educação formal 
em 2019 oscilou entre 14% (Bo-
lívia) e 24% (Colômbia), sendo 
particularmente alto o indicador 
para o caso das mulheres na Co-
lômbia (32,6%) (Banco Mundial, 
2020). 

Por fim, na região da América do 
Norte, esse indicador vinha de-
crescendo e se observa o impac-
to da pandemia em um aumento 
de 12,7% em 2019 para 13,3% em 
2020 (Banco Mundial, 2020).

Outros serviços Troca Agricultura

Fabricação Construção Transporte

Serviços financeiros Eletricidade,
gás e água

Mineração

Agricultura Fabricação

Indústria Serviços
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ANÁLISE 
INTERSECCIONAL 

2. 
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A interseccionalidade é 
reconhecida como um quadro 
de referência para identificar, 
a partir da conjunção de 
diferentes identidades, como 
elas jogam um papel para 
determinar se as pessoas 
experimentam múltiplas 
privações causadas por seu 
pertencimento a diferentes 
grupos populacionais 
(Crenshaw, 1989). Entre os 
desafios mais exigentes das 
visões populacionais está 
sua compreensão através de 
múltiplas expressões.

A juventude não é um grupo 
homogêneo com comportamen-
tos, interesses, oportunidades e 
desafios semelhantes. É por essa 
razão que neste relatório decidi-
mos ter uma visão interseccional, 
que nos permita aproximar-nos 
da realidade de maneira pro-
funda sobre as particularidades 
do grupo populacional e suas 
desigualdades dentro dele, para 
além da situação laboral. A pan-
demia nos obrigou também a 
observar com uma lente muito 
mais focada e crítica a situação 
atravessada por nossa região. 
A forma explícita na qual são 
evidenciadas as desigualdades 
sociais, a fragilidade dos sis-
temas de proteção, as brechas 
na distribuição das riquezas e 
dos recursos, em suma, a in-
justiça social expressa na falta 
de oportunidades para muitas 
pessoas, leva-nos a expandir a 
análise para outros fenômenos 
que cruzam a realidade social de 
nossos países com o propósito 
de alcançar uma compreensão 
abrangente dos processos de 
desigualdade e injustiça social 
que nos afetam.

Como já foi demonstrado, a si-
tuação social e laboral dos e das 
jovens é extremamente precária. 
Por sua vez, quando a juventude 
se cruza com outras característi-
cas como a condição de migran-
te, raça, o pertencimento étnico 
ou a orientação sexual e identi-
dade de gênero, surgem novas 
vulnerabilidades que pioram a 
situação dos e das jovens.
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A intensificação dos fluxos 
migratórios repercutiu nas es-
truturas sociais e laborais no 
continente. Na ALC, a migração 
tem um grande componente de 
população jovem, modificando 
levemente a estrutura popula-
cional dos países (Gráfico 6). 
Por sua vez, a região Andina, 
particularmente a Colômbia, o 

Equador e o Peru têm sido os 
principais receptores de mi-
grantes venezuelanos/as, com 
uma clara feminização das mi-
grações (CenDE, 2020). Deve-
-se levar em consideração que 
a população migrante irregular 
tem maior acesso ao trabalho 
informal, dado o preconceito e 
a xenofobia. 

MIGRANTES
2.1 

Elaboración propia a partir de los datos de Migration Portal (2021). La población joven en la gráfica se considera 
entre 15 y 24 años, y el indicador se expresa como % del total de población joven en el país de acogida.

POPULAÇÃO MIGRANTE TOTAL 
E JOVEM EM 2020 (%)

Gráfica 6
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No México, foi identificada uma 
tendência migratória mais forte 
no estado de Chiapas, espe-
cialmente de migrantes prove-
nientes da Guatemala. Durante 
o período de 2016 e 2019, ob-
servou-se uma leve diminuição 
percentual no trabalho informal, 
no entanto, em 2019 representa-
va 74,4% do total de emprego em 
Chiapas. As mulheres migrantes 
têm sido as que mais ingressam 
no trabalho não autorizado (OIM 
et al., 2020), embora o fenôme-
no migratório em Chiapas seja 
predominantemente masculino. 
Homens e mulheres entre 16 e 

No Cone Sul, os índices de mo-
bilidade humana são liderados 
pela Argentina, seguida pelo 
Uruguai e Chile. Na Argentina, 
a população migrante aumen-
tou exponencialmente. Em 2017, 
os migrantes provenientes da 
Venezuela representavam ape-
nas 3,3% dos migrantes totais. 
Em 2020, o registro subiu para 
36,1% dos migrantes totais (OIM, 
2021). Em 2017, observou-se que 
aqueles conglomerados que re-
cebiam a população mais jovem 
tinham maior participação laboral 
que as zonas urbanas (Ministério 
do Trabalho da Argentina, 2018).

O trabalho migrante na região 
Andina se caracteriza por ser 
precário e pela violação dos di-
reitos trabalhistas, o que colocou 
os trabalhadores e as trabalha-
doras em situação de risco du-
rante a pandemia da COVID-19 
(CEPAL e FAO, 2020; CEPAL, 
2020a; OIT, 2020; Salvador e 
Cossani, 2020). 

Nos Estados Unidos, a taxa de 
desemprego dos migrantes lati-
nos aumentou 3,2 p.p. entre 2019 
e 2020, uma tendência que se 
agrava para os e as jovens que 
não contam com ensino médio 
ou superior, população que au-
mentou durante a crise (US Bu-
reau of Labor Statistics, 2021). 
Nos Estados Unidos, a população 
latina representa uma porcen-
tagem relevante para a força 
de trabalho e deve continuar 
aumentando (Departamento do 
Trabalho, 2021). Por outro lado, 
antes da crise, a taxa de de-
semprego imigrante no Canadá 
alcançou sua menor taxa (6,3%) 
em 2017, desde 2008. Deve-
-se destacar que quanto maior 
o tempo de residência no país, 
maior a taxa de emprego para os 
migrantes (Yssad e Fields, 2018). 

34 anos têm uma inserção de 
70,5% no trabalho agrícola, com 
salários precários; em 2019, me-
nos de 30% dos homens tiveram 
acesso ao salário mínimo, en-
quanto quase 50% das mulheres 
o obtiveram, em uma tendência 
que vem diminuindo desde 2016, 
quando cerca de 70% das mu-
lheres recebeu o salário mínimo 
(OIM et al., 2020).  

O panorama laboral das mulheres 
migrantes não é nada alentador, 
por exemplo, no México o Car-
tão de Visitante Trabalhador de 
Fronteira (TVTF - por sua sigla 
em espanhol) é expedido em 
uma porcentagem muito menor 
para as mulheres, de acordo com 
a OIT (2021). As trabalhadoras 
migrantes irregulares são vulne-
ráveis à discriminação e à vio-
lência, ao assédio e às agressões 
sexuais por parte de seus empre-
gadores.
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A invisibilização estatística é 
uma problemática generalizada 
no continente. A região Andina 
concentra a maior população 
indígena das Américas, e no 
Brasil e no Caribe, concentra-se 
a maior proporção de popula-
ção afrodescendente. A popula-
ção com pertencimento étnico 
apresenta maiores proporções 
vivendo na pobreza extrema, em 
condições de superlotação, com 
escasso acesso a serviços de 
água potável, saúde e educação, 
e a maioria vive nas zonas rurais 
(CELADE et al., 2020; CEPAL e 
UNFPA, 2020).  

Tanto os homens jovens indíge-
nas quanto as mulheres indíge-
nas, jovens e adultas, ocupam-se 
em trabalhos por conta própria, 
ou como trabalhadores/as fa-
miliares não remunerados/as2. 
Isso implica que as condições 

POPULAÇÃO 
ÉTNICA

2.2 

de seguridade social sejam mais 
precárias que as do resto da 
população (CELADE et al., 2020). 
De maneira particular, no México, 
devido a sua alta diversidade ét-
nica, cerca de 95% das trabalha-
doras domésticas falam línguas 
indígenas como primeira língua, o 
que alimenta a discriminação na 
contratação, situando novamen-
te as mulheres em condição de 
desvantagem quanto à proteção 
social e segurança nos ambien-
tes de trabalho (OIT, 2021b). Algo 
semelhante ocorre no resto da 
ALC com as mulheres afrodes-
cendentes, pois o preconceito e 
a discriminação as obrigam a se-
rem empregadas principalmente 
como trabalhadoras domésticas 
remuneradas, registrando salá-
rios mais baixos, maior informa-
lidade e pouco acesso à segu-
ridade social (CEPAL e UNFPA, 
2020; 2021).  

Nos Estados Unidos, em setem-
bro de 2021, o desemprego da 
população afro-americana atin-
giu 7,9% ultrapassando o nível de 
desemprego da população “bran-
ca”. Soma-se a isso a brecha 
salarial exacerbada pela pande-
mia entre as populações étnicas 
comparadas com as populações 
“brancas”, e ainda maior quando 
se trata de mulheres (Gould et al., 
2020).

2. Os trabalhadores familiares não remunerados são conhecidos como aquelas pessoas que trabalham por mais de 15 horas em explo-
ração agropecuária ou empresa de carácter familiar. (RAE, 2021)

Por outro lado, as comunidades 
indígenas atingiram um recor-
de histórico de desemprego em 
2020, superando de longe o 
desemprego para outros grupos 
populacionais (Feir e Golding, 
2020). No Canadá, a condição 
para os povos originários não é 
muito diferente, a taxa de de-
semprego para essa população 
cresceu em 2019 e 2020, em 
particular as mulheres e as e os 
jovens entre 15 e 24. 
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Não há dúvida de que neste grupo se encontram 
altos níveis de vulnerabilidade; ainda mais quando 
nos referimos aos/as/es jovens LGBTIQ+. 

Existem muito poucas fontes de dados sobre a 
situação desta população, e muito menos desa-
gregados em grupos populacionais. A exceção é a 
América do Norte, onde existem vários estudos que 
apontaram brechas estruturais no acesso ao mer-
cado de trabalho, como em termos da violência à 
qual esta população se vê exposta diariamente.

POPULAÇÃO 
LGTBIQ+

2.3
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Nota: Elaboração própria a partir de dados da UCLA School of Law Williams Institute (2009)

ÍNDICE DE ACEITAÇÃO GLOBAL LGTBIQ+ 
(2009-2017)

Gráfico 7

No âmbito laboral foram reco-
nhecidos múltiplos efeitos à po-
pulação LGBTIQ+, em termos de 
estigmatização diante da sele-
ção para postos de trabalho e de 
discriminação ao ingressar neles. 
Na América do Norte foi identifi-
cado que a diferença com o resto 
da população dos e das jovens 
também se expressa em menores 
rendas trabalhistas (Prokopenko 
e Kevins, 2020; CIDH, 2015). 

Mesmo em países onde existe 
um marco regulatório favorável 
para a expressão da diversidade 
sexual, como é o caso dos países 
do Cone Sul, inclusive no âmbito 
laboral, o fator social e cultural da 
discriminação continua presen-
te. Levar em consideração esses 
aspectos para que a trajetória 
profissional de uma pessoa jovem 
possa ser a melhor possível, tanto 
em termos de seguridade social, 
acesso ao emprego e clima no 
local de trabalho, é fundamen-
tal para promover e garantir o 
bem-estar das pessoas de forma 
integral.

Em termos de violência, na ALC 
foi evidenciado que a população 
LGTBIQ+ se encontra exposta a 
múltiplas violações de seus di-
reitos, são vítimas de agressões 
físicas e verbais em maior propor-
ção, maltrato, torturas e crimes 
de ódio, além de violência sexual; 
e os principais perpetradores são 
as forças de segurança do Estado 
(Banco Mundial, 2020; Barreto, 
2020; Griffin e Rivera, 2020) 

Índice de Aceitação Global (2014-2017)
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POPULAÇÃO RURAL 
E CAMPESINA

2.4

O que se observa em alguns 
países da ALC é que o campo 
“expulsa” a juventude. Em geral, 
homens e mulheres jovem emi-
gram para as cidades em busca 
de oportunidades educacionais 
e profissionais. Esse efeito de 
migração interna é predominan-

temente feminino, gerando uma 
proporção maior de jovens ho-
mens nas zonas rurais (CEPAL, 
2021a). As brechas estruturais 
entre a zona urbana e rural se 
refletem, em alguma medida, 
nos indicadores que compõem o 
índice sintético de pobreza mul-

Nota: Elaboração própria a partir dos dados disponíveis em OPHI (2021). Os dados para cada país correspondem a 
medições que dependem do contexto de cada país, e que são elaboradas em anos diferentes e, portanto, não podem ser 
comparadas entre si. O gráfico é apresentado para mostrar a lacuna entre as zonas. (BO: 2016, BRA: 2015, COL: 2016, 
RDO: 2014, ECU: 2014, HON: 2012, MEX: 2016, NIC: 2012, PAR: 2016, PER: 2018).

ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EM 
ONZE PAÍSES DA AMÉRICA LATINA E CARIBE

Gráfico 8

tidimensional (Ver Gráfico 8), que 
captura, além da renda, outras 
dimensões das condições de vida 
(Robeyns, 2003), de acordo com 
as avaliações que cada país fizer 
sobre o bem-estar.

No entanto, nas últimas déca-
das, principalmente nos países 
do Cone Sul, podemos observar 
também uma reconfiguração da 
identidade rural, conhecida como 
migração temporária proveniente 
das zonas urbanas (Yang, 1994; 
OIT, 2010), na qual se reconhe-
ce uma população em trânsito 
constante que trabalha nas zonas 
urbanas e vive nas zonas rurais. 
Além disso, o fenômeno 
conhecido como migra-
ção inversa foi poten-
cializado no âmbito da 
pandemia por COVID-19, 
particularmente em 
países de baixa renda, 
fomentado em condi-
ções como: a falta de 
infraestrutura adequa-
da para se deslocar e 

viver nas cidades, o déficit quan-
titativo e qualitativo da moradia, e 
a falta de oportunidades de tra-
balho nas cidades. Essa situação 
imporá desafios ainda maiores às 
necessidades e à qualidade de 
vida da população rural nas déca-
das vindouras (FAO, 2021, Global 
Land Program, 2020). 
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BREVE PANORAMA DA 
PROTEÇÃO SOCIAL E DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
JOVENS NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA 

3. 
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Os Sistemas de Proteção 
Social (SPS) são fundamentais 
para a realização dos direitos 
econômicos e sociais da 
população, bem como para 
avançar no progresso em 
direção a metas como os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, os princípios 
propostos na Plataforma 
de Desenvolvimento das 
Américas (PLADA) da CSA, e 
para determinar as garantias 
necessárias de segurança da 
renda, bem como o acesso 
a direitos básicos, no que é 
conhecido pela OIT como piso 
de proteção social (Cechini, et 
al., 2014, CSA, 2021b). 

A difícil situação econômica das 
mulheres e homens jovens foi 
agravada pela pandemia e pelas 
medidas adotadas pelos países 
para conter a expansão da CO-
VID-19. Nesse contexto, os SPS 
desempenham um papel ainda 
mais importante ao se tornarem 
os únicos instrumentos oficiais 
disponíveis para mitigar a de-
terioração na qualidade de vida 
dos grupos de populações mais 
vulneráveis, desviando, portanto, 
a atenção sobre a necessidade 
de seu fortalecimento estrutural 
para a atenção da emergência. 
Essa visão de curto prazo da 
proteção social na região reper-
cute nas deficiências estruturais 
que os SPS têm enfrentado nos 
últimos 20 anos, e que negligen-
ciam as falhas em coordenação, 
financiamento, eficiência e re-
dução da desigualdade, para as 
quais foram concebidos (Cechini, 
et. al., 2015; CSA, 2021b). 

Como mostrado pela análise 
apresentada, essas medidas de 
resposta à crise de COVID-19 
foram insuficientes e revelaram 
a fragmentação e fragilidade 
das estruturas institucionais que 
sustentam os SPS da região. Em 
resumo, a pandemia tornou mais 
visíveis as consequências de 
políticas neoliberais e conserva-
doras que historicamente pre-
dominaram na região, também 
em termos de proteção social e, 
particularmente, sobre a popula-
ção jovem (CSA, 2021b).

Por outro lado, as práticas de 
atenção e aumento das cober-
turas sem considerar plenamen-
te as necessidade de todas as 
pessoas afetadas, em particular 
as mais vulneráveis, bem como a 
ausência de esquemas de moni-
toramento e avaliação que per-
mitam esclarecer finalmente que 
programas funcionam e quais 
não, configuraram um cenário re-
gional heterogêneo nas respos-
tas governamentais, com setores 
da classe trabalhadora particu-
larmente prejudicados, entre os 
quais se encontra a maioria da 
população jovem.
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No contexto da pandemia, os 
países adotaram medidas do tipo: 
medidas de assistência social, 
programas de seguridade social e 
programas ativos para o mercado 
de trabalho3. No entanto, a diver-
sidade de medidas adotadas não 
consegue conter a deterioração 
nas condições de vida da popu-
lação, como se vê no aumento 
da brecha laboral entre trabalho 
formal e informal, a pobreza, o 
acesso à educação, a atenção 
ao cuidado de crianças e idosos, 
entre outros aspectos.

Boa parte dos sistemas de pro-
teção social no continente estão 
determinados pelo acesso ao 
mercado de trabalho, a pande-
mia destruiu postos de trabalho 
formais e, com eles, os direitos 
sociais vinculados. Os e as jo-
vens se viram afetados de ma-
neira particular, sem acesso ao 
trabalho nem à seguridade social, 
e com programas sociais diante 
da emergência que não os con-
sideram uma população especial. 
Portanto, foram excluídos em 
vários sentidos.

3. De acordo com Gentilini, et al., (2021), entende-se por a. Medidas de assistência social: transferências em dinheiro (condicionais ou 
não), pensões sociais, contribuições em espécie, alimentação escolar, eliminação do pagamento de serviços básicos, e dinheiro por tra-
balho; b. Medidas de seguridade social: licenças remuneradas, apoio ao pagamento de seguro de saúde, pensões, contribuições ou subsí-
dios ao pagamento da seguridade social, desemprego; e c. Programas ativos para o mercado de trabalho: subsídios aos salários, medidas 
de fortalecimento da aprendizagem e capacitação, regulamentação trabalhista e redução do período de trabalho. 

Em 2020, as coberturas conti-
nuaram manifestando as tradi-
cionais desigualdades no nível 
sub-regional entre os países. 
Os países da América do Norte 
possuem os maiores níveis de 
cobertura, bem como o caso do 
Uruguai, enquanto Brasil e Ar-
gentina se encontram próximos 
ao comportamento médio da 
América Latina. O Paraguai, por 
sua vez, é semelhante a alguns 
países da América Central e Ca-
ribe. A região Andina apresenta 
cobertura insuficiente em ambas 
as categorias, enquanto a Améri-
ca Central e Caribe, exceto Mé-
xico, Guiana e Granada, contam 
com as menores taxas de cober-
tura (OIT, 2021b). 

 Um instrumento de proteção 
social que vale a pena mencionar 
e que reflete essas diferenças 
estruturais do continente ameri-
cano é o seguro desemprego. A 
maioria dos países não possuem 
essa política e, entre os que 
possuem, a cobertura varia en-
tre aproximadamente 4% e 40% 
(com exceção de Barbados, que 
registra uma cobertura de 88%) 
(OIT, 2021b) (Gráfico 9).
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De modo geral, verificou-se que 
embora tenham sido implemen-
tadas múltiplas iniciativas, cria-
das do zero ou que ampliaram 
benefícios e número de bene-
ficiários de programas existen-
tes, muito poucos programas se 
concentraram de maneira direta 
e explícita na cobertura e pro-
teção das mulheres e homens 
jovens no continente, eviden-
ciando como a população jovem 
se encontra invisibilizada dentro 
dos esquemas de focalização 
dos SPS e, portanto, não se pode 
garantir que seus direitos eco-
nômicos e sociais estejam sendo 
cumpridos.

Outro pilar determinante dos 
direitos econômicos e sociais é 
sem dúvida a educação. Nesse 
sentido, a realidade da América 
do Norte está distante do que 
acontece na ALC. Enquanto nos 
Estados Unidos e Canadá a taxa 
bruta de matrículas no ensino 
superior ultrapassa 70% (76% 
no Canadá e 88% nos Estados 
Unidos), no resto do continente 
o acesso inclusive à educação 
básica e secundária se encon-
tra muito fragmentado por nível 
socioeconômico.

A região avançou em termos dos 
anos de escolaridade, de forma 
predominante no caso das mu-
lheres, como mostra o Gráfico 10. 
Apenas no Peru, El Salvador e 
Guatemala, as mulheres têm me-
nos anos de escolaridade do que 
os homens.

A formação para o trabalho, 
instrumento fundamental para 
garantir a inserção laboral, en-
contra-se pouco articulada na 
ALC. Como consequência da 
pandemia por COVID-19, o aces-

so à educação se viu gravemente 
afetado, em particular sobre a 
população com maiores vulne-
rabilidades, devido ao pouco 
acesso a dispositivos eletrônicos 
e conexão à internet, dificul-
tando o adequado desempenho 
da educação em casa (UNICEF, 
2021).

Nota: Elaboração própria a partir dos dados da UNESCO (2021)

ANOS DE ESCOLARIDADE POR 
GÊNERO SEGUNDO REGIÕES

Gráfico 10

Nota: Elaboración propia a Nota: Elaboração própria a partir da OIT (2021b)

% DE PESSOAS DESEMPREGADAS COBERTAS 
PELO SEGURO-DESEMPREGO (2017/2018)

Gráfico 9
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Finalmente, o tempo dedicado às 
tarefas domésticas e às tarefas 
de cuidado não remunerado por 
parte de mulheres e homens re-
flete também importantes desi-
gualdades de gênero, de caráter 
persistente. Embora a partici-
pação feminina no mercado de 
trabalho tenha crescido em mui-
tos países da região, a pandemia 
da COVID-19 confirmou que as 
tarefas domésticas e de cuida-
dos recaem de maneira predomi-
nante sobre as mulheres, repro-
duzindo os padrões de gênero 
tradicionais (Gráfico 11).

Nota: Elaboração própria a partir dos dados da OIT (2019) 

Horas semanais

TEMPO DE TRABALHO DE CUIDADOS NÃO 
REMUNERADO (16 PAÍSES DA AMÉRICA)

Gráfico 11

Apesar de haver uma diminuição 
generalizada nas taxas de nata-
lidade em todo o continente, o 
acesso a programas de educa-
ção sexual se encontra relacio-
nado com o nível socioeconô-
mico das mulheres. Embora se 
observe um desempenho cada 
vez melhor no acesso a métodos 
contraceptivos, ainda há países 
da ALC onde a porcentagem 
de uso, conhecimento e aces-
so é limitado. A pandemia por 
COVID-19 refletiu também uma 
deterioração generalizada em 
toda a região. No caso da ALC, 
estima-se que a diminuição do 

uso de métodos contraceptivos 
está entre 900 mil e 2,6 milhões 
de CYP4 (UNFPA, 2020).

Algo semelhante ocorre com 
os índices de violências basea-
das em gênero, e que têm sido 
chamadas de “a pandemia nas 
sombras”. Com informação so-
bre 18 países da ALC, em 2019, 
4.690 mulheres foram vítimas 
de feminicídios, sendo parti-
cularmente altos os casos de 
Honduras (6,2), El Salvador (3,3), 
República Dominicana (2,7) e Bo-
lívia (2,1) por suas altas taxas por 

4. CYP (Couple Years of Protection) é o indicador padrão para medir a proteção fornecida pelos métodos contraceptivos no período de um 
ano, e é calculado com base no volume de contraceptivos vendidos ou distribuídos de forma gratuita durante esse período. (UNFPA, 2021)

cada 100.000 mulheres (CEPAL, 
2021b), concentradas de maneira 
particular nas mulheres entre 24 
e 29 anos de idade. Dados preli-
minares indicam que é esperado 
que os relatos de violência con-
tra a mulher durante a pande-
mia tenham aumentado (WHO e 
UNWOMEN, 2020). 
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SINDICATOS 
E LUTAS SOCIAIS

4. 
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A situação sindical 
geral no continente 
americano é muito 
diversa, as tradições 
de sindicalização em 
alguns países fazem a 
diferença com aqueles 
que tiveram dificuldades 
para consolidar as 
organizações de 
trabalhadores e 
trabalhadoras.

Casos como o da Argentina, com 
uma longa tradição operário-
-sindical que contava, segundo 
Ilostat, com uma taxa de 27% 
em 2014, ou o Uruguai com qua-
se 30% em 2013, o Brasil com 
18,9% em 2016 e o Canadá com 
28,4% em 2016, contrastam com 
a Colômbia com uma taxa de 
4,6% em 2016, El Salvador ou 
Guatemala com 1,5%. As pessoas 
ocupadas (trabalhadores e traba-
lhadoras), em sua grande maioria, 
não se encontram integrados a 
organizações sindicais. Se fosse 
possível observar esse panorama 
para o caso de jovens sindicali-
zados, seriam encontrados resul-
tados muito piores, com taxas de 
sindicalização muito baixas (CSA, 
2020). Cabe destacar que isso 
não se verifica no caso do Cana-
dá, onde a taxa de sindicalização 
de jovens entre 15 e 24 anos foi 
de 23,5% em 2020, tendo inclu-
sive aumentado durante a pan-
demia em 1 p.p. com relação a 
2019.

A baixa sindicalização juvenil na 
maioria dos países da América, 
mesmo em relação à taxa de sin-
dicalização geral, é consistente 
com os problemas e dificuldades 
apresentados neste relatório. Di-
ficuldades vividas pelas mulheres 

e homens jovens ao ingressar no 
mundo do trabalho remunerado 
e, principalmente, na busca por 
trabalhos decentes. Tal situa-
ção se agrava quando falamos 
de jovens mulheres, jovens com 
diversas identidades de gênero, 
jovens afrodescendentes, indíge-
nas, ou jovens migrantes que não 
conseguiram definir sua situação 
legal. Assim está estabelecido no 
Roteiro para o Fortalecimento 
e a Transformação Sindical das 
Américas da CSA (2021): 

“A escassa presença de jovens nas 
organizações sindicais, e mais ain-
da em suas lideranças, é um traço 
generalizado em todos os países. A 
filiação sindical entre trabalhado-
res e trabalhadoras jovens é muito 
baixa, em alguns países é quase 
nula, tanto pelas características 
da inserção laboral das pessoas 
jovens (empregos temporários, em 
situação de informalidade, com alta 
rotatividade, através de serviços 
de terceirização ou de plataformas 
digitais), quanto pelas enormes 
dificuldades que as organizações 
sindicais possuem para atrair as 
juventudes” (p.11)
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No relatório da OIT (2015), os 
resultados das pesquisas realiza-
das com jovens sindicalizados na 
América Latina mostravam que a 
maioria das mulheres e homens 
jovens decidiram se sindicalizar 
quando estavam vinculados a um 
trabalho e, em particular, quando 
era estável e com garantias (ver 
tabela 1). O que reforça a ideia 
de que a força sindical juvenil 
continua estando nos setores 
que permitem obter esse tipo de 
empregos. Por outro lado, a per-
cepção das mulheres e homens 
jovens entrevistados sobre os 
sindicatos está dividida, embora 
em geral tenham respondido que 
era boa (34%), é uma cifra baixa 
que também pode representar 
uma das causas pelas quais as 
mulheres e os homens jovens 
não são incentivados a se sindi-
calizar (ver tabela 1).

Como apontado no Roteiro para 
o Fortalecimento e a Transfor-
mação Sindical das Américas 
(CSA, 2021), bem como no rela-
tório base para a Conferência 
Continental “Transformar e For-
talecer o Sindicato para Repre-
sentar e Organizar toda a Clas-
se Trabalhadora” (CSA, 2020), 
as grandes transformações no 
mundo do trabalho somadas à 
revolução tecnológica geraram 
importantes desafios para as or-
ganizações sindicais e suas ban-
deiras tradicionais, bem como as 
formas e requisitos para filiação. 
Os homens e mulheres jovens 
trabalhadores, em geral, entram 
em condições mais precárias, 
flexíveis e em trabalhos multita-
refas, e isso exige diferentes 
formas de defender suas 
necessidades. Nesse 
sentido, fortalecer 
os espaços espe-
cíficos para as e 

os jovens dentro dos sindicatos 
e que façam parte dos órgãos 
dirigentes e das negociações 
coletivas, permite permear as es-
truturas sindicais para torná-las 
mais flexíveis às mudanças e ne-
cessidades das novas gerações. 
Dessa forma, são gerados meca-
nismos que não apenas atraiam a 

juventude, como a façam perma-
necer ativamente nas organiza-
ções. O trabalho sindical com as 
novas juventudes continua sen-
do, portanto, um grande desafio, 
principalmente com relação à 
imagem que as pessoas jovens 
têm sobre o movimento sindi-
cal. O desafio é conseguir uma 
participação que supere a etapa 
consultiva e envolva as pessoas 
jovens em espaços de tomada de 
decisões dentro de um cenário 
de participação política sindical 
(CSA, 2021).

Nota: Elaboração própria com base na OIT (2015)

MOMENTO DE FILIAÇÃO SINDICAL E 
PERCEPÇÃO JUVENIL SOBRE OS SINDICATOS

Tabela 1

Momento de filiação sindical

Quando conseguiu o primeiro
emprego estável/com garantias

Antes de se incorporar ao mercado de trabalho

Quando conseguiu o primeiro emprego

47,69

10,77

41,54

Percepção juvenil
sobre os sindicatos

Boa

Ruim

Regular

Não tinha referência

34,85

22,72

25,76

16,67
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Além da relação jovens-sindicato 
no âmbito laboral, é fundamental 
que as organizações de trabalha-
dores/as continuem ou reforcem 
as relações com os movimentos 
juvenis e suas reivindicações. 
A luta dos sindicatos junto com 
as organizações estudantis são 
uma referência em muitos países 
da região, o que deve continuar 
sendo fortalecido e ampliado 
para outras organizações nas 
quais as juventudes se encon-
trem representadas, como os 
movimentos ecologistas, parti-
dos, redes juvenis, é importante 
tanto para unificar forças por rei-
vindicações sociais quanto forta-
lecer a presença dos sindicatos 
nessas lutas.

Isso tem sido observado no 
continente, mas ainda de forma 
muito fraca em vários países, 
alguns sindicatos ou centrais 
de trabalhadores têm mantido 
e fortalecido alianças com or-
ganizações que reúnem jovens, 
especialmente organizações 
estudantis, no entanto, é ainda 
muito marginal e exige maiores 
esforços, ainda mais quando os 
jovens são protagonistas de lutas 
sociais que transcendem ban-
deiras específicas. As revoltas no 
Chile e na Colômbia protagoni-

zadas por jovens e mulheres tor-
naram visíveis as necessidades 
de mais justiça social e, embora 
os sindicatos tenham apoiado e 
dado continuidade a esses pro-
cessos, é necessário melhorar as 
intermediações e unir bandeiras 
transversais que incluam as ne-
cessidades dos e das jovens. No 
Canadá e nos Estados Unidos, os 
sindicatos também apoiam lutas 
juvenis por direitos humanos, 
direitos de gênero e identidade 
sexual, direitos dos migrantes, 
direitos dos afrodescendentes. 
Dessa forma, é possível unificar 
esforços e os sindicatos incluem 
essas bandeiras sociais em suas 
agendas e reivindicações (CSA, 
2021).
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A situação econômica do conti-
nente americano tem mostrado 
sinais de agravamento há quase 
cinco anos, e embora a América 
do Norte e a América Central 
tenham mantido um compor-
tamento estável entre 2017 e 
2019, finalmente se juntaram ao 
comportamento geral da região 
com taxas de declínio entre 2% 
(América do Norte) e 12% (Amé-
rica Central) em 2020.

Não há dúvida de que a pande-
mia acelerou o processo de en-
fraquecimento das economias da 
região. Como resultado, o conti-
nente experimentou um aumen-
to significativo na pobreza e no 
desemprego.

Entretanto, esse cenário produ-
ziu fortes impactos sociais cujos 
efeitos ainda serão observados a 
longo prazo. No entanto, dentro 
da população em geral, um grupo 
tem sido particularmente atin-
gido. Os homens e as mulheres 
jovens (15 a 34 anos) têm enfren-
tado um agravamento geral de 
suas condições de vida; as taxas 
de desemprego são cerca de 
três vezes maiores do que as da 
população geral, com uma situa-
ção particularmente preocupante 
no Cone Sul, onde o desemprego 
juvenil alcançou taxas de 20% 
no caso do Brasil.

Essa situação é agravada por 
certas características sociode-
mográficas dos homens e das 
mulheres jovens. Por exemplo, 
enquanto a migração na Améri-
ca do Norte é mais variada em 

CONCLUSÕES

termos de grupos de idade, na 
América do Sul, de forma cres-
cente, o fluxo migratório proce-
dente da Venezuela se concentra 
na população jovem. O mesmo 
acontece na América Central, 
mas com migrantes procedentes 
de países da sub-região como 
a migração da Guatemala e de 
Honduras para o México e, pos-
teriormente, aos Estados Unidos, 
ou migrantes procedentes do 
Caribe, como Haiti e República 
Dominicana. De modo geral, essa 
população se insere no mundo 
do trabalho em condições mais 
precárias, com baixa renda, me-
nos direitos trabalhistas e de 
seguridade social, com muita 
instabilidade.

A população étnica, povos origi-
nários ou indígenas, população 
afrodescendente e população 
cigana encontram-se invisibiliza-
dos estatisticamente. Dos dados 
e estudos apresentados neste 
relatório, é possível deduzir que 
a população com pertencimento 
étnico vive em condições mais 
precárias que o resto da popula-
ção, em termos de pobreza, su-

perlotação, acesso à água potá-
vel, baixa cobertura em saúde e 
educação. Sua inserção no mer-
cado de trabalho é muito mais 
baixa e menos formalizada que 
a do resto da população. As mu-
lheres com pertencimento étnico 
se encontram mais expostas a 
trabalhos não remunerados no lar 
ou trabalho doméstico em casas 
de terceiros, que é altamente 
informal. Os homens, por sua vez, 
encontram trabalhos no setor da 
construção e trabalhos sazonais. 
Isso também impacta na baixa 
cobertura em seguridade social 
para essa população.

Apesar dos direitos da comuni-
dade LGTBIQ+ terem avançado 
no continente, persistem brechas 
de desigualdade em termos de 
acesso ao trabalho, direitos hu-
manos, estigmatização e exposi-
ção à violência em geral.
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O campo continua sendo um 
expulsor de mulheres para as 
cidades em busca de melho-
res oportunidades e condições 
de trabalho. Observa-se que no 
continente o índice de masculini-
dade vem aumentando nas áreas 
rurais.

Grande parte dos direitos econô-
micos e sociais, como o acesso a 
programas de seguridade social, 
estão vinculados ao pertenci-
mento a postos de trabalho for-
mais, os quais representam cada 
vez menos trabalhadores do con-
tinente, para o caso dos jovens, 
em sua maioria, ao se vincular 
a trabalhos desprotegidos, são 
populações excluídas não apenas 
do direito ao trabalho, mas dos 
direitos sociais. As diversas es-
truturas de seguridade social não 
puderam responder em igualda-
de de condições às demandas e 
necessidades das diferentes po-
pulações, resultado da pandemia 
por COVID-19. Em geral, quase 
nenhuma das iniciativas para 
responder à crise contou com 
uma medição sobre os resulta-
dos e, além disso, até o momen-

to, a cobertura alcançada não 
está clara. O que sim está claro 
é que os e as jovens não foram 
alvo dessas medidas e, portanto, 
era esperado que as condições 
de desigualdade em relação ao 
resto da população aumentas-
sem, como de fato pode ser visto 
em termos de desemprego e de 
acesso à educação.

Um dos fenômenos que persiste 
no continente, e se tornou mais 
visível no âmbito da pandemia 
por COVID-19, é a desigualdade 
de gênero. As mulheres conti-
nuam destinando maior tempo às 
tarefas de cuidado do lar que os 
homens, e junto com as limita-
ções sobre os direitos sexuais e 
reprodutivos e os indicadores de 
violências baseadas em gênero, 
refletem um retrocesso em ter-
mos de paridade. O feminicídios 
contra as mulheres jovens conti-
nua sendo o mais alto.

Essa situação histórica dos e das 
jovens com relação ao trabalho, 
que veio se agravando nos últi-
mos anos com a desestruturação 
da economia e das condições de 
trabalho, não apenas afastou os 
e as jovens das possibilidades 

de encontrar trabalhos estáveis 
e bem remunerados, como di-
ficulta e os afasta do direito a 
sindicalização, de sua integração 
e participação em organizações 
de trabalhadores e trabalhadoras. 
Essa situação é um apelo urgen-
te a essas organizações para que 
mudem suas estratégias com re-
lação a essa população. Por um 
lado, os sindicatos devem repen-
sar suas estratégias de filiação, 
dados os tipos de contratos com 
que os e as jovens são empre-
gados/as. Nesse mesmo sentido, 
permitir que os e as jovens per-

tençam com maior protagonismo 
aos sindicatos, dando-lhes es-
paços que permitam incluir seus 
interesses e lutas particulares, 
que podem não ser as clássicas 
do movimento sindical. Por outro 
lado, fortalecer as alianças com 
organizações nas quais os e as 
jovens estejam presentes com 
o objetivo de unir esforços em 
lutas transversais que incluem 
mais os jovens, como os direitos 
LGTBIQ+, as migrações, a educa-
ção, entre outras.
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