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≤ 0,262

≥ 0,263 e ≤ 0,314

Legenda:1

≥ 0,315 e ≤ 0,443

≥ 0,444 e ≤ 0,494

≥ 0,495

Nota: 1 Os valores da legenda foram definidos dividindo-se os estados em cinco grupos no último ano. 
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IDGE Juventude
Ranking 2018

MAIORES VARIAÇÕES DOS INDICADORES 

No último ano (2016-2017)

Nos últimos 5 anos (2012-2017)

No último ano (2015-2016)

Na década (2006-2016)

Gravidez precoceNem-Nem-Nem

DF
-2,5 p.p.

MA
3 p.p.

MS

-2,8 p.p.

AP

4,4 p.p.

PR
-1,4 p.p.

RR
0,4 p.p.

TO

-6,5 p.p.

AL

-0,1 p.p.

# UF IDGE 
2018

∆ posições no 
ano  

∆ posições na 
década

1ª DF 0,642 ▬ 0 ▬ 0
2ª SC 0,552 ▲ 1 ▲ 1
3ª SP 0,543 ▼ -1 ▼ -1
4ª RS 0,504 ▲ 1 ▬ 0
5ª PR 0,495 ▼ -1 ▲ 1
6ª MG 0,489 ▬ 0 ▲ 1
7ª RJ 0,454 ▲ 1 ▼ -2
8ª GO 0,453 ▼ -1 ▲ 3
9ª ES 0,452 ▼ -1 ▼ -1
10ª MS 0,444 ▬ 0 ▬ 0
11ª MT 0,410 ▬ 0 ▲ 6
12ª RO 0,338 ▲ 2 ▲ 12
13ª TO 0,326 ▬ 0 ▲ 5
14ª RN 0,325 ▼ -2 ▲ 7
15ª PI 0,323 ▲ 2 ▼ -1
15ª PB 0,323 ▲ 3 ▲ 8
17ª RR 0,315 ▲ 3 ▼ -2
18ª SE 0,310 ▲ 1 ▼ -9
19ª CE 0,306 ▲ 3 ▬ 0
20ª PE 0,301 ▼ -4 ▼ -4
21ª BA 0,294 ▼ -6 ▼ -9
22ª AP 0,263 ▼ -1 ▼ -9
23ª AM 0,255 ▬ 0 ▼ -4
24ª PA 0,224 ▲ 1 ▲ 2
25ª AC 0,221 ▼ -1 ▼ -4
26ª MA 0,169 ▬ 0 ▬ 0
27ª AL 0,163 ▬ 0 ▼ -2

No último ano (2016-2017)

Nos últimos 5 anos (2012-2017)

Jovens com superior completo

DF
5,3 p.p.

PR
-3 p.p.

DF

9,5 p.p.

BA

-0,4 p.p.

RO
Perderam 9 

posições

AP, BA, SE

Ganhou 12 
posições

MT SE
Queda de 
0,026 no 

índice

Crescimento 
de 0,166 no 

índice

Na década No último ano 

CE, PB, RR

Perdeu 6 
posições

BA
Ganharam 3 

posições

MAIORES VARIAÇÕES DE POSIÇÂO NO IDGE MAIORES VARIAÇÕES DO INDICADOR NO IDGE

DF AP
Queda de 
0,030 no 

índice

No último ano 

Crescimento 
de 0,060 no 

índice

Pior UF Média Brasil Melhor UF

AL SC

26,4% 14,7% 8,7%

Pior UF Média Brasil Melhor UF

AC DF

26,1% 17,5% 11,9%

Pior UF Média Brasil Melhor UF

BA DF

9,1% 18,5% 38,6%

Na última década
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Fonte: Macroplan.

1ª a 5ª posição         6ª a 10ª posição         11ª a 17ª posição        18ª a 22ª posição        23ª a 27ª posição
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A percentagem de jovens fora do mercado de 
trabalho e fora da escola no Brasil é de 15%

Os jovens, por representarem a capacidade produtiva futura de 

um país, são essenciais ao desenvolvimento. No Brasil, a 

proporção de jovens de 15 a 29 anos que não trabalha, não estuda 

e não procura trabalho (nem-nem-nem) é de 14,7%. 

Essa proporção apresentou queda nos últimos anos relacionada, 

em parte, ao período de crise econômica e à maior necessidade 

de complementação da renda familiar, levando o jovem para a 

condição de desempregado. A taxa de desemprego desse grupo 

subiu de 12,9%, em 2014, para 22,5%, em 2017. 

Entre as UFs, a proporção de jovens nem-nem-nem varia 

expressivamente. Em SC o fenômeno atingiu menos de 10%, 

enquanto em algumas UFs do Norte e Nordeste mais de um em 

cada cinco jovens encontrava-se fora do mercado de trabalho e 

fora da escola. A maior parte dos estados (15) registrou queda 

desse percentual entre 2012 e 2017. 

A distribuição por sexo mostra predominância de mulheres entre 

os jovens nem-nem-nem. No Brasil, 70% são mulheres, percentual 

que chega a 80% no MS. A desagregação por faixa etária indica 

que o fenômeno alcança mais a faixa etária entre 18 e 24 anos. 

4

# UF 2017 ∆ (2012-2017)

1 SC 8,7% -2,2 p.p.

2 SP 10,1% -2,6 p.p.

3 DF 10,2% -1,0 p.p.

4 RS 10,4% -1,3 p.p.

5 MG 11,2% -2,2 p.p.

6 PR 11,9% -1,0 p.p.

7 MS 12,2% -2,8 p.p.

8 RJ 12,7% -2,3 p.p.

9 GO 13,1% -1,4 p.p.

10 MT 14,1% -1,0 p.p.

11 ES 14,5% 0,6 p.p.

12 RO 16,9% -1,0 p.p.

13 TO 17,4% -0,3 p.p.

14 RR 18,0% 1,6 p.p.

15 PI 18,6% -0,9 p.p.

16 BA 18,8% 2,3 p.p.

17 AM 19,0% 2,6 p.p.

18 PE 19,4% -1,0 p.p.

19 AP 19,8% 4,4 p.p.

20 PA 20,0% 1,6 p.p.

21 SE 20,0% 3,7 p.p.

22 CE 20,5% -1,2 p.p.

23 RN 20,7% 0,3 p.p.

24 PB 21,7% 2,0 p.p.

25 AC 22,9% 3,7 p.p.

26 MA 25,8% 3,5 p.p.

27 AL 26,4% 3,6 p.p.

- BR 14,7% -0,7 p.p.

PERCENTUAL DE JOVENS QUE NÃO ESTUDAM, NÃO 
TRABALHAM E NÃO PROCURAM EMPREGO (NEM-NEM-NEM)

Fonte: Macroplan com base nos dados da PNAD Contínua. 

13,1% 13,2% 12,9%

16,3%

21,5%
22,5%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BR

RR

CE

AC

RN

MA

TO

DF

SC

AP

RJ

PE

SE

AL

SP

RS

AM

MG

PA

PR

BA

ES

RO

PI

PB

MT

GO

MS

Homem Mulher

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO DOS NEM-NEM-NEM – 2017
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52,1%
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PERCENTUAL DE JOVENS QUE NÃO ESTUDAM, NÃO TRABALHAM E 
NÃO PROCURAM EMPREGO POR FAIXA ETÁRIA

TAXA DE DESEMPREGO ENTRE JOVENS DE 15 A 29 ANOS – BRASIL 

Fonte: Macroplan com base nos dados da PNAD Contínua. 
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# UF 2017
∆ (2016 -

2017)
∆ (2012 -

2017)

1 DF 38,6% 5,3 p.p. 9,5 p.p.

2 SP 24,1% -1,8 p.p. 1,8 p.p.

3 PR 23,3% -3,0 p.p. 4,5 p.p.

4 SC 23,3% 1,2 p.p. 3,8 p.p.

5 MS 22,0% 1,2 p.p. 6,8 p.p.

6 GO 21,6% 0,8 p.p. 6,3 p.p.

7 ES 21,4% 2,7 p.p. 5,2 p.p.

8 RR 20,4% 3,5 p.p. 3,4 p.p.

9 RJ 19,8% 0,0 p.p. 2,3 p.p.

10 MG 19,5% 2,0 p.p. 4,3 p.p.

11 RS 19,5% 0,5 p.p. 5,3 p.p.

12 MT 18,9% -0,4 p.p. 5,3 p.p.

13 PB 16,8% 4,0 p.p. 8,7 p.p.

14 PI 16,6% 0,8 p.p. 5,8 p.p.

15 TO 16,0% 3,4 p.p. 7,3 p.p.

16 RN 15,9% 1,0 p.p. 7,7 p.p.

17 SE 15,9% 1,9 p.p. 5,0 p.p.

18 AC 15,0% -0,1 p.p. 3,9 p.p.

19 AP 14,4% -2,7 p.p. 1,7 p.p.

20 RO 13,6% -0,6 p.p. 4,7 p.p.

21 AM 13,1% 1,7 p.p. 4,5 p.p.

22 PE 12,5% -2,7 p.p. 0,3 p.p.

23 CE 12,2% 1,9 p.p. 4,2 p.p.

24 PA 10,1% 0,9 p.p. 2,7 p.p.

25 AL 10,1% -1,1 p.p. 0,2 p.p.

26 MA 9,6% 1,7 p.p. 3,6 p.p.

27 BA 9,1% -2,2 p.p. -0,4 p.p.

- BR 18,5% -0,2 p.p. 3,2 p.p.

No Brasil, 17,5% dos nascidos vivos são gerados por 

mulheres de 10 a 19 anos. Essa proporção teve queda de 

3,9 pontos percentuais na última década. A proporção de 

nascidos vivos gerados por adolescentes teve redução em 

todas as UFs, sendo as mais expressivas em MT e TO. 

Embora em queda em todos os estados, nas regiões 

Norte e Nordeste o fenômeno é mais significativo, 

chegando a 26% no AC e em AL. 

Os estados com maiores índices de gravidez precoce são 

também aqueles com maior proporção de jovens nem-

nem-nem, dado que uma parcela desse grupo é composta 

por mulheres que estão cuidando de filhos. 

Gravidez precoce ainda é uma realidade em 
grande parte dos estados

Fonte: Macroplan a partir dos dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS).

Proporção de nascidos vivos de mulheres de 10 a 19 anos Menos de 20% dos jovens brasileiros entre 
25 e 29 anos possuem o Superior completo

O Ensino Superior é um dos caminhos possíveis para o 

desenvolvimento do jovem. Em 2017, cerca de 18,5% dos que 

tinham entre 25 e 29 anos tinham o Ensino Superior completo, 

valor 3,2 p.p. superior ao percentual de 2012.

O DF, como era de esperar, possuía o maior índice do país, 

com quase 39% dos jovens com Ensino Superior. Em MA e 

BA, menos de 10% conseguiram concluir a universidade com 

sucesso. Considerando a evolução recente, DF, PB e RN 

tiveram os maiores avanços entre 2012 e 2017.

A alternativa do Ensino Técnico como formação para o 

mercado de trabalho, embora em expansão, ainda atinge 

uma proporção baixa de jovens no país. Em média, apenas 

5,3% dos jovens de 25 a 29 anos no Brasil concluíram o 

Ensino Médio Técnico, percentual que chega, no máximo, a 

7,5% em MG. 

Proporção de jovens de 25 a 29 anos com Ensino 
Superior concluído
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Fonte: Macroplan a partir dos dados da PNAD Contínua/IBGE.

# UF 2016 ∆ (2015-2016) ∆ (2006-2016)

1 DF 11,9% -0,4 p.p. -3,6 p.p.

2 SC 13,1% -1,2 p.p. -5,1 p.p.

3 SP 13,2% -0,6 p.p. -3,6 p.p.

4 RS 14,0% -0,6 p.p. -4,5 p.p.

5 MG 14,6% -0,8 p.p. -4,2 p.p.

6 PR 15,5% -1,4 p.p. -5,2 p.p.

7 ES 16,1% -0,6 p.p. -4,5 p.p.

8 RJ 16,6% -0,6 p.p. -2,5 p.p.

9 GO 17,3% -0,4 p.p. -5,0 p.p.

10 MT 18,8% -0,8 p.p. -6,5 p.p.

11 MS 19,0% -0,9 p.p. -5,2 p.p.

12 CE 19,0% -0,4 p.p. -3,6 p.p.

13 PB 19,0% -0,4 p.p. -4,2 p.p.

14 RN 19,3% 0,1 p.p. -4,2 p.p.

15 BA 19,9% -0,1 p.p. -4,4 p.p.

16 RO 20,1% -0,1 p.p. -6,0 p.p.

17 PE 20,7% 0,1 p.p. -2,7 p.p.

18 SE 21,1% -0,6 p.p. -1,0 p.p.

19 PI 21,6% -0,3 p.p. -4,4 p.p.

20 TO 21,9% -1,1 p.p. -6,5 p.p.

21 AP 24,7% -0,8 p.p. -2,6 p.p.

22 RR 24,7% 0,4 p.p. -1,2 p.p.

23 AM 25,3% -1,1 p.p. -1,7 p.p.

24 MA 25,5% -0,1 p.p. -4,0 p.p.

25 PA 25,7% -0,8 p.p. -3,5 p.p.

26 AL 25,7% -0,6 p.p. -0,1 p.p.

27 AC 26,1% -0,9 p.p -1,4 p.p.

- BR 17,5% 0,0 p.p. -3,9 p.p.
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# UF 2017
∆ (2016 -

2017)
∆ (2012 -

2017)

1 DF 38,6% 5,3 p.p. 9,5 p.p.

2 SP 24,1% -1,8 p.p. 1,8 p.p.

3 PR 23,3% -3,0 p.p. 4,5 p.p.

4 SC 23,3% 1,2 p.p. 3,8 p.p.

5 MS 22,0% 1,2 p.p. 6,8 p.p.

6 GO 21,6% 0,8 p.p. 6,3 p.p.

7 ES 21,4% 2,7 p.p. 5,2 p.p.

8 RR 20,4% 3,5 p.p. 3,4 p.p.

9 RJ 19,8% 0,0 p.p. 2,3 p.p.

10 MG 19,5% 2,0 p.p. 4,3 p.p.

11 RS 19,5% 0,5 p.p. 5,3 p.p.

12 MT 18,9% -0,4 p.p. 5,3 p.p.

13 PB 16,8% 4,0 p.p. 8,7 p.p.

14 PI 16,6% 0,8 p.p. 5,8 p.p.

15 TO 16,0% 3,4 p.p. 7,3 p.p.

16 RN 15,9% 1,0 p.p. 7,7 p.p.

17 SE 15,9% 1,9 p.p. 5,0 p.p.

18 AC 15,0% -0,1 p.p. 3,9 p.p.

19 AP 14,4% -2,7 p.p. 1,7 p.p.

20 RO 13,6% -0,6 p.p. 4,7 p.p.

21 AM 13,1% 1,7 p.p. 4,5 p.p.

22 PE 12,5% -2,7 p.p. 0,3 p.p.

23 CE 12,2% 1,9 p.p. 4,2 p.p.

24 PA 10,1% 0,9 p.p. 2,7 p.p.

25 AL 10,1% -1,1 p.p. 0,2 p.p.

26 MA 9,6% 1,7 p.p. 3,6 p.p.

27 BA 9,1% -2,2 p.p. -0,4 p.p.

- BR 18,5% -0,2 p.p. 3,2 p.p.

No Brasil, 17,5% dos nascidos vivos são gerados por 

mulheres de 10 a 19 anos. Essa proporção teve queda de 

3,9 pontos percentuais na última década. A proporção de 

nascidos vivos gerados por adolescentes teve redução em 

todas as UFs, sendo as mais expressivas em MT e TO. 

Embora em queda em todos os estados, nas regiões 

Norte e Nordeste o fenômeno é mais significativo, 

chegando a 26% no AC e em AL. 

Os estados com maiores índices de gravidez precoce são 

também aqueles com maior proporção de jovens nem-

nem-nem, dado que uma parcela desse grupo é composta 

por mulheres que estão cuidando de filhos. 

Gravidez precoce ainda é uma realidade em 
grande parte dos estados

Fonte: Macroplan a partir dos dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS).

Proporção de nascidos vivos de mulheres de 10 a 19 anos Menos de 20% dos jovens brasileiros entre 
25 e 29 anos possuem o Superior completo

O Ensino Superior é um dos caminhos possíveis para o 

desenvolvimento do jovem. Em 2017, cerca de 18,5% dos que 

tinham entre 25 e 29 anos tinham o Ensino Superior completo, 

valor 3,2 p.p. superior ao percentual de 2012.

O DF, como era de esperar, possuía o maior índice do país, 

com quase 39% dos jovens com Ensino Superior. Em MA e 

BA, menos de 10% conseguiram concluir a universidade com 

sucesso. Considerando a evolução recente, DF, PB e RN 

tiveram os maiores avanços entre 2012 e 2017.

A alternativa do Ensino Técnico como formação para o 

mercado de trabalho, embora em expansão, ainda atinge 

uma proporção baixa de jovens no país. Em média, apenas 

5,3% dos jovens de 25 a 29 anos no Brasil concluíram o 

Ensino Médio Técnico, percentual que chega, no máximo, a 

7,5% em MG. 

Proporção de jovens de 25 a 29 anos com Ensino 
Superior concluído

Desafios da Gestão Estadual | DGE 2018 76 Desafios da Gestão Estadual | DGE 2018

Fonte: Macroplan a partir dos dados da PNAD Contínua/IBGE.

# UF 2016 ∆ (2015-2016) ∆ (2006-2016)

1 DF 11,9% -0,4 p.p. -3,6 p.p.

2 SC 13,1% -1,2 p.p. -5,1 p.p.

3 SP 13,2% -0,6 p.p. -3,6 p.p.

4 RS 14,0% -0,6 p.p. -4,5 p.p.

5 MG 14,6% -0,8 p.p. -4,2 p.p.

6 PR 15,5% -1,4 p.p. -5,2 p.p.

7 ES 16,1% -0,6 p.p. -4,5 p.p.

8 RJ 16,6% -0,6 p.p. -2,5 p.p.

9 GO 17,3% -0,4 p.p. -5,0 p.p.

10 MT 18,8% -0,8 p.p. -6,5 p.p.

11 MS 19,0% -0,9 p.p. -5,2 p.p.

12 CE 19,0% -0,4 p.p. -3,6 p.p.

13 PB 19,0% -0,4 p.p. -4,2 p.p.

14 RN 19,3% 0,1 p.p. -4,2 p.p.

15 BA 19,9% -0,1 p.p. -4,4 p.p.

16 RO 20,1% -0,1 p.p. -6,0 p.p.

17 PE 20,7% 0,1 p.p. -2,7 p.p.

18 SE 21,1% -0,6 p.p. -1,0 p.p.

19 PI 21,6% -0,3 p.p. -4,4 p.p.

20 TO 21,9% -1,1 p.p. -6,5 p.p.

21 AP 24,7% -0,8 p.p. -2,6 p.p.

22 RR 24,7% 0,4 p.p. -1,2 p.p.

23 AM 25,3% -1,1 p.p. -1,7 p.p.

24 MA 25,5% -0,1 p.p. -4,0 p.p.

25 PA 25,7% -0,8 p.p. -3,5 p.p.

26 AL 25,7% -0,6 p.p. -0,1 p.p.

27 AC 26,1% -0,9 p.p -1,4 p.p.

- BR 17,5% 0,0 p.p. -3,9 p.p.
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PROPORÇÃO DE JOVENS DE 25 A 29 ANOS QUE CONCLUÍRAM O 
ENSINO TÉCNICO
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