
As pessoas jovens são importantes. São importantes porque 
hoje chegam ao número sem precedentes de 1,8 bilhão e 
porque são formadoras e líderes do nosso futuro global. São 
importantes porque têm direitos humanos a elas inerentes que 
devem ser garantidos.
 
No entanto, em um mundo de questões de adultos, os jovens 
são muitas vezes negligenciados. Essa tendência requer uma 
correção urgente, uma vez que põe em risco a juventude, bem 
como as economias e sociedades em geral. Os jovens de hoje, 
com seus números expressivos, podem ser vistos tanto de 
forma inapropriada, como um grande desafio ou um dreno de 
recursos escassos, quanto de modo adequado, como potenciais 
arquitetos de uma transformação histó-
rica no bem-estar humano.

Os jovens são o nosso futuro 
A maior população mundial de jovens 
na história da humanidade terá um 
profundo efeito sobre todos os aspectos 
de nosso futuro comum e pode criar um 
mundo melhor para todas e todos. O 
efeito pode ser extremamente positivo 
se as pessoas jovens conseguirem desen-
volver suas capacidades, tiverem acesso 
à educação e à saúde, incluindo a saúde 
sexual e reprodutiva, e encontrarem 
oportunidades de realizar suas perspec-
tivas de vida, por exemplo, através do 
emprego decente.
 
Em todos os cenários prováveis, o número de jovens 
continuará a crescer nos próximos anos. Os países que 
atenderem às necessidades das e dos jovens neste período 
provavelmente estarão em uma posição muito melhor na 
segunda metade do século, com populações mais educadas 
e saudáveis, força de trabalho mais produtiva, economias 

em crescimento e queda nas taxas de fecundidade. Aqueles 
que não cuidarem dos jovens provavelmente terão taxas de 
fecundidade mais elevadas ao longo do tempo e uma grande 
parcela de pessoas jovens e dependentes. A demanda por 
serviços de educação e saúde já sobrecarregados continuará 
a crescer. Uma força de trabalho pouco qualificada irá man-
ter as economias presas em atividades de baixo valor agre-
gado e com baixas taxas de crescimento. A discriminação 
de gênero agravará todas essas questões para as mulheres 
jovens e adolescentes.

Os obstáculos que ameaçam uma geração
Apesar das evidências de que cada vez mais governos estão 

dedicando maior atenção às pessoas  
jovens por meio de políticas públicas, 
jovens como um todo ainda enfrentam 
muitos obstáculos que os impedem de 
entrar de forma segura na vida adulta 
e no mercado de trabalho. Dezenas de 
milhões não frequentam a escola, ou 
quando frequentam, não alcançam 
padrões de referência de aprendizado, 
ainda que mínimos. As perspectivas 
de emprego são geralmente ruins, com 
empregos indisponíveis ou de baixa 
qualidade, levando a uma piora na crise 
de desemprego global de jovens. Em 
regiões em desenvolvimento, cerca de 
60% das e dos jovens não estão traba-
lhando ou matriculados na escola, ou 
têm apenas empregos informais.

 
Mais de 500 milhões de jovens lutam para sobreviver com 
menos de dois dólares por dia, um nível de empobrecimento 
do qual muitos talvez nunca saiam. Uma grande lacuna digital 
separa a juventude dos países pobres da tecnologia essencial 
para a operação das economias modernas.
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A exclusão mantém as e os jovens fora da tomada de decisões 
sobre a melhor forma de atender suas necessidades. Em dois de 
cada três países as e os jovens não são incluídos na elaboração 
das estratégias nacionais de redução de pobreza e planos de 
desenvolvimento, apesar do alto risco de estarem em situação 
de pobreza. O pleno gozo de todos os direitos humanos conti-
nua a ser um sonho distante para milhões; violações flagrantes 
são a norma para muitos. Todos os dias, 39 mil meninas meno-
res de 18 anos tornam-se noivas-crianças.

O acesso à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos reprodutivos, 
que são fundamentais para o alcance do pleno potencial das 
pessoas jovens, é dificultado pela grande lacuna de informação 
e serviços. Os adolescentes, em particular, têm menos acesso a 
anticoncepcionais, testes de HIV, aconselhamento e cuidados.
 
As normas de gênero penalizam as mulheres jovens, privan-
do-as da igualdade de oportunidades de educação, emprego 
e saúde, deixando-as mais vulneráveis a violações de direitos 

JOVENS E O BÔNUS DEMOGRÁFICO
O bônus demográfico é a porção 
realizada do potencial de crescimento 
econômico que resulta do aumento da 
população em idade ativa

Taxa de natalidade

Pré-transição

População
Taxa de crescimento

À medida que um país faz a transição 
de altas para baixas taxas de 
mortalidade e fecundidade, surge uma 
população jovem, em idade ativa, que 
pode impulsionar a economia.

Início da transição Plena transição Bônus demográfico é realizado
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preparados para aproveitar
as oportunidades

Quando há mais recursos
disponíveis para
investimentos produtivos

Quando aumentam a renda
per capita e os padrões de vida

Quando se reduz a pobreza

PRINCIPAIS
INVESTIMENTOS
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PRINCIPAIS
INVESTIMENTOS

Reduzir a mortalidade
infantil através de:

Empoderar as meninas,
dar a elas opções por meio de:

Estimular o crescimento
econômico, expandir o
emprego das e dos
jovens por meio de:Vacinação infantil 

Saúde primária

Saneamento 

Água - Água potável

Educação secundária

Educação sexual ampla

Acesso à informação,
serviços e suprimentos
relativos à saúde sexual
e reprodutiva, inclusive
contraceptivos

Gestão
macroeconômica

Abertura do comércio

Boa governança

Bom funcionamento dos
mercados financeiros
e de trabalho

Quando as taxas de mortalidade infantil são altas,
a fecundidade também tende a ser elevada,
resultando numa estrutura etária muito jovem.

Quando mais crianças sobrevivem, os pais escolhem ter
menos filhos. Muda a estrutura etária da população.

Cresce a população em idade ativa e diminui 
a parcela de população jovem dependente.

Taxa de mortalidade



humanos. Para os meninos, as normas relacionadas a ser um 
"homem de verdade" podem levar a comportamentos destru-
tivos. As pressões sociais podem representar um forte impedi-
mento, incentivando, por exemplo, que jovens casais tenham 
filhos o mais rápido possível.

Na maioria dos países, as leis, políticas e regulamentos ainda preci-
sam se alinhar aos compromissos contidos em acordos internacio-
nais sobre os direitos das pessoas jovens, ou com as realidades em 

suas vidas. Por exemplo, muitos países proíbem que menores de 
idade que não sejam casados tenham acesso a anticoncepcionais.

Agir agora para garantir o bônus demográfico

Esses obstáculos podem ser complexos, mas todos eles podem 
ser superados. Independentemente do nível de desenvolvi-
mento, todos os países têm a responsabilidade de defender os 
direitos das e dos jovens e ajudá-los a estabelecer as bases para 
suas vidas. Isso inclui dotá-los com educação relevante, de 
alta qualidade, e atenção integral à saúde, cobrindo todos os 
aspectos da saúde sexual e reprodutiva. Nossas e nossos jovens 
precisam de oportunidades para que possam se sustentar e par-
ticipar das decisões que as e os afetam. Dadas as disparidades 
que persistem em todas as sociedades, esforços especiais devem 
ser feitos em várias frentes para se alcançar os grupos marginali-
zados, seja em termos de idade, gênero ou etnia.
 
Realizar investimentos para jovens é a coisa certa a fazer. Além 
disso, é uma ação inteligente, por muitas razões. Por exemplo, 
investir na juventude pode permitir que os países em desen-
volvimento possam colher um bônus demográfico, o que pode 
ajudar a reduzir a pobreza e elevar os padrões de vida.
 
Muitos dos países com as maiores parcelas de jovens estão 
entre os mais pobres do mundo, mas também estão à beira 
de uma transição demográfica que pode render dividendos. 
A transição começa à medida que as taxas de fecundidade e 
mortalidade começam a cair, deixando menos dependentes. 
Proporcionalmente, mais pessoas permanecem na força de tra-
balho. O bônus surge à medida que os recursos são liberados para 
o desenvolvimento econômico e para uma maior despesa per 
capita em serviços de saúde e educação de boa qualidade. O cres-
cimento econômico decola. Inicia-se um ciclo virtuoso em que 
as capacidades e oportunidades se expandem continuamente.
 
O melhor aproveitamento do dividendo demográfico depende 
fortemente da escolha de políticas públicas adequadas e dos 
investimentos feitos antes ou durante a transição demográfica, 
quando um país passa de altas taxas para baixas taxas de fecun-
didade e mortalidade. Os países se encontram em circunstân-
cias muito diferentes; assim, não existe uma receita única para 
todos, dependendo também do grau de transição do país.

Em termos gerais, aqueles que não começaram a transição 
demográfica devem tomar medidas para reduzir a mortalidade 
infantil através de melhorias na saúde, saneamento, qualidade 
da água e programas de vacinação infantil. Com a melhoria da 
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sobrevida infantil, geralmente a fecundidade se reduz, já que 
os pais se sentem menos compelidos a formar famílias maiores.

Para os países que estão começando a transição, com a morta-
lidade em declínio, mas com a fecundidade ainda alta, investi-
mentos importantes incluem o acesso à saúde sexual e reprodu-
tiva e o empoderamento das mulheres jovens e meninas adoles-
centes através da saúde e educação. Em estágios mais avançados 
da transição, deve-se enfatizar o crescimento econômico rápido 
e inclusivo, e garantir acesso a postos de trabalho, crédito, ser-
viços financeiros e outras ferramentas econômicas. Pode haver 
diferentes estágios de transição dentro de um mesmo país – por 
meio de cenários marcadamente diferentes, por exemplo, em 
áreas rurais e urbanas - o que destaca a importância de um cui-
dadoso alinhamento de políticas e investimentos.

Em 2013, uma pesquisa global envolvendo 176 Estados-
Membros das Nações Unidas e sete áreas e territórios revelou 
um panorama singular dos países e da transição demográfica. 
Constatou, por exemplo, que os países nos estágios iniciais 
da transição geralmente têm bom desempenho nas políticas 
cruciais para este período, especialmente naquelas voltadas ao 
empoderamento das mulheres jovens e meninas. Além disso, 

dedicam mais atenção ao emprego para jovens, mesmo antes 
das capacidades básicas das e dos jovens estarem totalmente 
desenvolvidas. A disponibilidade de postos de trabalho de 
pouco adianta para uma pessoa jovem que não tenha concluí-
do a escola ou que esteja com a saúde debilitada.

A pesquisa confirmou progresso em vários níveis, inclusive na 
priorização de adolescentes dentro da agenda de políticas, um 
passo essencial para aumentar a visibilidade deste grupo há 
muito esquecido. Mas as realizações deixam a desejar em rela-
ção aos compromissos. Muitas políticas e estratégias definham 
sem financiamento integral ou implementação. Promessas por 
si só não serão suficientes para a juventude ou para capitalizar 
plenamente o bônus demográfico.

Efetivando o pós-2015 para a juventude
A agenda de desenvolvimento sustentável global que seguirá os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio após 2015 oferece 
uma oportunidade de se fechar a lacuna de implementação e 
buscar objetivos ambiciosos que irão acelerar a ampliação do 
bem-estar em todos os países. As necessidades, aspirações e 
potencialidades das e dos jovens precisam estar bem no centro 
dessas metas e das ações internacionais e nacionais para sua 
consecução ao longo dos próximos 15 anos.

A comunidade internacional já concordou em consolidar 
a agenda pós-2015 no que diz respeito a direitos humanos, 
igualdade e sustentabilidade. Esses princípios não podem 
ser concretizados sem a juventude. Em particular, precisam 
ser parte integrante dos objetivos de erradicação da pobreza; 
boa saúde, em todos os aspectos; provisão de educação de alta 
qualidade e relevância; e aumento dos empregos e meios de 
vida decentes. A igualdade de gênero e o empoderamento das 
mulheres e meninas devem estar na dianteira de todas as metas.

Um jovem de 10 anos em 2015 será um adulto de 25 em 2030, 
o ano limite para a consecução da próxima geração de metas de 
desenvolvimento sustentável. Governos com objetivos ambicio-
sos hoje irão abrilhantar o futuro das pessoas jovens, com direi-
tos garantidos, promessas cumpridas e potenciais realizados.
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Para mais informações, entre em contato:

UNFPA - Fundo de População das Nações Unidas
Divisão de Informação e Relações Externas
Unidade de Mídia e Comunicação
605 Third Avenue
6th Floor
New York, NY 10158
Tel. +1 212 297 4992
E-mail: kollodge@unfpa.org

O relatório completo, em Árabe, Inglês, Francês, Russo e Espanhol, 
além de reportagens, vídeos, fotos e outros recursos para jornalistas 
estão online no site www.unfpa.org. O relatório em Português pode 
ser encontrado em www.unfpa.org.br .
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