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1. INTRODUÇÃO 
 
Uma análise que busque entender o potencial econômico de um país requer o 
entendimento de quem é e como está evoluindo sua população jovem. Os 
investimentos em educação feitos nas crianças e nos jovens são cruciais para 
determinar sua produtividade no futuro. Além disso, a maioria das pessoas tem suas 
primeiras experiências no mercado de trabalho durante a juventude, após abandonar 
ou completar os estudos. Os números de desemprego mostram que essa inserção no 
mercado de trabalho é difícil. A taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos 
era de 13,8% em 2011, número que era 2,6 vezes o da população de 25 a 49 anos.1 
Essa elevada taxa de desemprego é em grande parte explicada por um elevado nível 
de rotatividade no mercado de trabalho, causada por empregos de curta duração e em 
firmas pouco estáveis, que tendem a fechar com mais frequência (Courseuil et al, 
2013). 

Dado que a juventude é um período crucial para a formação educacional e profissional 
das pessoas, gera preocupação o fato de uma parcela dos jovens estar afastada das 
escolas e do mercado de trabalho. Em 2011, havia no Brasil 3,2 milhões de jovens 
entre 19 e 24 anos nessa situação, o que representa 17% dessa população.  

O objetivo desse artigo é caracterizar esse grupo de jovens e entender como esse 
grupo de jovens inativos2 evoluiu nos anos 2000. Para tanto, analisa-se os dados de 
2001 a 2011 da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. Todos 
os dados aqui apresentados referem-se à população de 19 a 24 anos. Ao longo do 
texto, usa-se o termo “jovens na condição nem-nem” e “jovens inativos” 
alternadamente para se referir aos jovens que não participam do mercado de trabalho 
e não estudam1. 

A análise mostra que a condição nem-nem é mais preponderante entre jovens com 
baixa escolaridade e de baixa renda, e mulheres, especialmente as com filho. Quase 
metade dos jovens na condição nem-nem são mulheres com filhos que estão em casa. 
Essas mulheres têm níveis de inatividade muito altos (43% em 2011), mas sua 
participação no mercado de trabalho vem aumentando, ao mesmo tempo em que seu 
peso na população vem caindo devido à queda da fecundidade. Embora as tendências 
recentes sejam positivas, esse grupo merece uma atenção especial para entender se 
a condição nem-nem é resultado da falta de opções para cuidado dos filhos enquanto 
trabalham ou estudam. Os dados aqui apresentados sugerem que isso de fato é um 
problema, visto que ter um filho de menos de 1 ano é o principal fator que explica 
porque as mulheres, especialmente as mais pobres, estão na condição nem-nem.  

O estudo mostra ainda que a inatividade tem crescido entre os homens e 
especialmente entre os menos educados. Esse fato, associado ao expressivo aumento 
de escolaridade ocorrido nos anos 2000, indica que os homens que estudam pouco 
estão se afastando do mercado de trabalho. Por fim, chama a atenção o crescimento 
da inatividade entre jovens com ensino médio. Esse último dado preocupa porque trata 
do nível de ensino mais preponderante não só entre os jovens da condição nem-nem,  
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Getúlio Vargas (FGV/IBRE). A autora agradece o excelente trabalho de Lívia Almeida como assistente de 
pesquisa. 
1
 Taxa de desemprego medida pela PNAD (2011). 

2 O uso do termo “inativo” busca simplificar a linguagem. Dessa forma, chamamos as mulheres que estão 

em casa cuidando dos filhos de inativas porque são inativas no mercado de trabalho e não estudam, e 
não porque não exercem qualquer tipo de trabalho.   



 

 

 
 

3 

 
 
 
mas entre os jovens como um todo, indicando que o aumento da escolaridade traz 
novos desafios. 

A seção a seguir detalha os resultados encontrados. 
 
2. AS CARACTERÍSTICAS MAIS MARCANTES DOS JOVENS BRASILEIROS NA CONDIÇÃO 

NEM-NEM 
 
A evolução da população jovem brasileira e sua participação econômica são 
apresentadas na Tabela 1 e na Figura 1. Essa tabela aponta algumas tendências. Em 
2011, havia no Brasil 19,2 milhões de jovens, o que indica uma pequena diminuição 
dessa população, que nos últimos 10 anos alcançou o ápice de 20 milhões em 2005. A 
despeito da queda da população total de jovens, houve um aumento da população 

economicamente ativa (PEA)3 nessa faixa etária, que passou de 10,3 milhões em 
2001 para 11,1 milhões em 2011. Isso se deve a um aumento da participação dos 
jovens no mercado de trabalho, visto que o percentual de jovens que só trabalha ou 
procura emprego passou de 53% da população para 58%. Tal aumento é 
acompanhado de uma redução do número de jovens que só estuda, que passa de 
10% para 9%, e dos que trabalham e estudam, que passa de 19% para 16%. O grupo 
de jovens que não participa do mercado de trabalho e nem estuda, que é objeto deste 
trabalho, é o mais estável, tendo diminuído ligeiramente passando de 3,4 milhões para 
3,2 milhões, o que gira em torno de 17% da população total de jovens. 

Tabela 1 - Evolução da população jovem de 19 a 24 anos por ocupação 

 
 
Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD/IBGE de 2001 e 2011. 
 
 

 

  
  

                                                        
3
 A população economicamente ativa inclui todas as pessoas com mais de 10 anos que participam do 

mercado do trabalho, seja trabalhando ou procurando emprego. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011

População (milhões)

Nem-Nem 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 3.2 3.0 3.2

PEA 10.3 10.6 10.8 11.4 11.8 11.5 11.4 11.4 11.5 11.1

PEA e estuda 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.7 3.7 3.5 3.1

Só estuda 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8

Total 19.6 19.9 20.0 20.5 20.7 20.5 20.1 19.9 19.7 19.2

Participação relativa

Nem-Nem 17.5% 16.5% 16.2% 16.0% 15.2% 16.1% 16.2% 15.9% 15.3% 16.8%

PEA 52.8% 53.6% 54.0% 55.8% 57.0% 55.9% 56.6% 57.3% 58.1% 57.9%

PEA e estuda 19.4% 20.1% 20.2% 19.3% 19.3% 18.8% 18.3% 18.4% 17.8% 16.0%

Só estuda 10.3% 9.8% 9.6% 8.9% 8.5% 9.2% 8.9% 8.4% 8.8% 9.3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Figura 1 - Evolução da População Jovem de 19 a 24 anos por ocupação 
 

 
 
Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD/IBGE de 2001 a 2011. 
 
A Tabela 2 apresenta uma decomposição por gênero. Observa-se que os jovens na 
condição nem-nem eram em sua grande maioria mulheres, que representam 75% ou 
2,4 milhões dos jovens inativos e que não estudam em 2011. Em especial, 1,4 milhões 
desses jovens, ou 45% de todos os jovens na condição nem-nem, eram mulheres com 
filho. Como comparação, o percentual de mulheres com filho na população total de 
jovens é 18%, o que indica que a maternidade está fortemente ligada à condição nem-
nem. 

Tabela 2 - Evolução da população jovem total e da população jovem Nem-Nem por 
gênero. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD/IBGE de 2001 e 2011. 
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sição

Efeito-

nível

Variação 

2001-

2011 (em 

pp)
2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Total 19,58 19,18 3,42 3,21 18% 17% -0,7

Homens 9,62 9,53 49% 50% 0,64 0,83 7% 9% 0,05 1 1,05

Mulher sem filhos 5,74 6,27 29% 33% 0,84 0,95 15% 15% 0,51 0,12 0,63

Mulher com filhos 4,22 3,38 22% 18% 1,94 1,44 46% 43% -1,67 -0,71 -2,38
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Jovem Total

Participação da 

população jovem  

na população total

População Jovem 

Nem-Nem

Participação dos 

jovens Nem-Nem 

na população total
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Chama atenção, entretanto, a evolução desses números como mostram a Tabela 2 e 
a Figura 2. Houve no período uma forte queda do número de mulheres com filhos que 
estão na condição nem-nem, que saiu de 1,94 para 1,44 milhões de mulheres. Em 
termos percentuais, a taxa de inatividade entre mulheres com filhos caiu de 46% para 
43%. Essa queda é resultado de dois efeitos. Primeiro, as mulheres de forma geral 
passaram a ter filhos mais tarde e em menor número. O número de mulheres com 
filhos nessa faixa etária caiu de 4,2 milhões de mulheres para 3,4 milhões e a taxa de 
fecundidade nessa faixa etária caiu de 0,7 filhos por mulher para 0,5. O segundo fator 
foi o aumento no percentual de mulheres com filho que participam do mercado de 
trabalho, que saiu de 42% para 46% entre 2001 e 2011, 

Figura 2 - Evolução da população nem-nem por gênero (milhões) 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD/IBGE de 2001 a 2011. 
 
Paralelamente, observou-se um aumento da população de jovens do sexo masculino 
na condição Nem-nem, que saiu de 640 mil para 840 mil, ou de 7% para 9% da 
população de homens de 19 a 24 anos. A inatividade entre homens é ainda bem mais 
baixa do que entre as mulheres sem filhos, que ligeiramente no período, passou de 
14,7% para 15,1% dessa população.  

Dessa forma, a estabilidade do número médio de jovens na condição nem-nem 
mascara uma forte diferença entre gêneros. Enquanto mulheres com filho representam 
a grande maioria desses jovens, o aumento de sua participação no mercado de 
trabalho tem puxado a taxa de inatividade para baixo. Se a participação dos homens e 
das mulheres sem filhos não tivesse sido alterada, o percentual de jovens na condição 
nem-nem teria caído 2,4 pontos percentuais por causa da redução do número de 
mulheres com filho (efeito-composição) e do aumento da participação na PEA das 
mulheres com filhos (efeito-nível). Essa queda no percentual de mulheres com filhos 
na condição nem-nem foi contrabalanceada, sobretudo, por um aumento da 
inatividade entre os homens e fez com que no agregado, a redução do percentual de 
Nem-nem fosse de apenas 0,7 pontos percentuais. 
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A Tabela 3 mostra que a baixa escolaridade é outra característica marcante dos 
jovens na condição nem-nem. Um milhão dos 3,2 milhões de jovens na condição nem-
nem tem ensino fundamental incompleto. Entretanto, a representação desse grupo de 
baixa escolaridade caiu fortemente ao longo da década de 2000. Os jovens com 
fundamental incompleto correspondiam a 60% dos jovens na condição nem-nem em 
2001 e passaram a representar 32% em 2011.  

Tabela 3 – Evolução da população jovem total e Nem-Nem por nível de ensino 
 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD/IBGE de 2001 e 2011. 
Nota: Os níveis de ensino listados foram computados com base nos anos de estudo 
indicados na PNAD seguindo a seguinte regra: fundamental incompleto (até 8 anos de 
estudo), fundamental completo (8 anos), ensino médio incompleto (9 a 10 anos), 
médio completo (11 anos) e ensino superior (12 ou mais). 

A decomposição do percentual de jovens na condição nem-nem por grupo de 
escolaridade revela que todos os grupos educacionais apresentaram aumento do 
percentual de jovens na condição nem-nem. Como é possível então explicar que o 
percentual de jovens na condição nem-nem permaneceu estável ao longo da década 
de 2000? O que explica é que houve no período um notável avanço da escolaridade 
dessa população, que pode ser visualizado na Figura 3. O número de jovens com 
ensino médio completo aumentou 48% em 10 anos, saltando de 5,16 milhões em 2001 
para 7,63 milhões em 2011. O acesso ao ensino superior também aumentou de forma 
expressiva, passando de 2,1 milhões de jovens com ensino superior completo ou 
incompleto em 2001 para 3,5 milhões em 2011. Como resultado, os jovens com ensino 
médio completo passaram a representar 40% da população jovem do Brasil, enquanto 
os jovens que cursaram pelo menos parte do ensino superior atingiram 18% dessa 
população. Ao mesmo tempo, o número de jovens com ensino fundamental incompleto 
passou de 40% da população de jovens para 19% entre 2001 e 20114. 
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 Para uma maior discussão da escolaridade, ver INSPER (2003). 

Efeito-

compo

sição

Efeito-

nível

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Total 19,58 19,18 3,42 3,21 17% 17% -0,70

Fundamental 

Incompleto

7,82 3,61 40% 19% 2,03 1,02 26% 28% -6,02 0,98 -5,03

Fundamental 

Completo

2,01 2,01 10% 10% 0,38 0,44 19% 22% 0,05 0,31 0,36

Ensino Médio 

Incompleto

2,51 2,43 13% 13% 0,22 0,34 9% 14% -0,02 0,66 0,64

Ensino Médio
5,16 7,63 26% 40% 0,73 1,26 14% 17% 2,23 0,63 2,86

Ensino 

Superior 

2,08 3,51 11% 18% 0,06 0,15 3% 4% 0,32 0,15 0,47

Participação dos 

jovens Nem-Nem na 

população total

Variação 

2001-2011 

(em pp)

População 

Jovem Total

Participação da 

população jovem 

na população total

População 

Jovem Nem-

Nem
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Figura 3 – Evolução da escolaridade dos jovens brasileiros 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD/IBGE de 2001 a 2011. 
 
Dessa forma, a queda acentuada no percentual de jovens com ensino fundamental 
incompleto provocou um forte efeito-composição na taxa de jovens na condição nem-
nem. Como esse grupo de jovens pouco escolarizados tem um alto nível de 
inatividade, o fato de seu peso ter caído na população total fez com que o percentual 
de jovens inativos ficasse estável e até caísse (efeito composição negativo), mesmo 
em um contexto onde o nível de inatividade aumentou para todos os outros grupos 
educacionais (efeito-nível positivo).  

A Tabela 4 mostra o cruzamento de dados de gênero e escolaridade e revela que 
tanto homens quanto mulheres tendem a participar mais da PEA conforme se educam 
mais, mas há uma marcante diferença de nível de inatividade. O percentual de jovens 
na condição nem-nem entre as mulheres sem filhos com ensino fundamental 
incompleto é de 39%, valor que é quase três vezes maior do que o percentual de 

jovens na condição nem-nem entre homens com a mesma escolaridade 5 . Mas 
conforme os jovens avançam na escolaridade, essa diferença entre sexos diminui e 
desaparece para jovens que passaram pela faculdade. Entre os que chegaram ao 
terceiro grau, o nível de inatividade é muito baixo, na ordem de 4% para homens e 3% 
para mulheres sem filhos em 2011. 

  

                                                        
5
 Entretanto, como as mulheres são bem mais educadas que os homens, esses elevados níveis de 

inatividade entre mulheres pouco educadas pesam pouco na taxa total. 
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Tabela 4 – Evolução da População Jovem Total e Nem-nem por Nível de Ensino e Gênero 

 
 

A taxa de inatividade também é fortemente associada à baixa renda. Uma divisão da 
população de acordo com a posição do domicílio na distribuição de renda revela que 
35% dos jovens que moram em domicílios que estão entre os 20% mais pobres do 
país (quintil 1 da distribuição de renda) não participam do mercado de trabalho e não 
estudam.  Ao todo 1,77 milhões de jovens na condição nem-nem (55% do total) são 
pobres, pois moram em domicílios que estão entre os 40% mais pobres da população 
e com renda domiciliar mensal de até R$ 330 per capita. 

Como mostra a Figura 4, a taxa de inatividade cai conforme subimos na distribuição de 
renda sendo mais baixa entre os domicílios mais ricos, que inclui aqueles domicílios 
cuja renda domiciliar mensal era maior que R$ 825 per capita em 2011.  A Figura 4 
mostra ainda que quanto maior a renda do domicílio, maior o percentual de jovens que 
estudam: 39% dos jovens que moram em domicílios que estão entre os 20% mais 
ricos do Brasil (quintil 5) estudam, enquanto esse percentual é a metade (19%) nos 

domicílios que estão entre os 20% mais pobres6. Essa forte presença de jovens na 
condição nem-nem nas faixas mais baixas de renda e alta presença de estudantes 
entre os mais ricos faz com que a maior participação no mercado de trabalho ocorra 
entre jovens de faixa de renda intermediária. 

  

                                                        
6
 Os quintis dividem os domicílios em cinco grupos de acordo com sua posição na distribuição de renda. 

O quintil 1 de renda inclui os domicílios 20% mais pobres conforme a renda domiciliar mensal per capita. 
O quintil 2 inclui domicílios que estão entre os 20% e os 40% mais pobres seguindo o mesmo critério. O 
quintil 3 inclui domicílios que estão entre os 40% e os 60% mais pobres, o quintil 4 os domicílios que 
estão entre os 60% e 80% mais pobres e o quintil 5 inclui os domicílios 20% mais ricos. 

Efeito-

composi

ção

Efeito-

nível

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

Total 19,58 19,18 3,42 3,21 -0,7

Homens 9,62 9,53 49% 50% 0,64 0,83 7% 9%

Fundamental Incompleto 4,25 2,16 22% 11% 0,39 0,31 9% 14% -1,22 0,84 -0,38

Fundamental Completo 1,04 1,15 5% 6% 0,06 0,10 6% 9% 0,05 0,16 0,21

Ensino Médio Incompleto 1,22 1,29 6% 7% 0,04 0,08 3% 6% 0,02 0,18 0,20

Ensino Médio 2,26 3,48 12% 18% 0,14 0,29 6% 8% 0,48 0,32 0,80

Ensino Superior 0,85 1,45 4% 8% 0,01 0,05 2% 4% 0,09 0,12 0,21

Mulheres sem filhos 5,74 6,27 29% 33% 0,84 0,95 15% 15%

Fundamental Incompleto 1,16 0,47 6% 2% 0,35 0,18 30% 39% -1,21 0,35 -0,85

Fundamental Completo 0,45 0,34 2% 2% 0,09 0,09 20% 26% -0,12 0,13 0,01

Ensino Médio Incompleto 0,87 0,61 4% 3% 0,05 0,06 6% 11% -0,10 0,18 0,08

Ensino Médio 2,20 3,00 11% 16% 0,33 0,55 15% 18% 0,73 0,45 1,18

Ensino Superior 1,06 1,86 5% 10% 0,02 0,06 2% 3% 0,12 0,10 0,22

Mulheres com filhos 4,22 3,38 22% 18% 1,94 1,44 46% 43%

Fundamental Incompleto 2,41 0,97 12% 5% 1,29 0,54 54% 55% -3,93 0,13 -3,80

Fundamental Completo 0,52 0,52 3% 3% 0,23 0,25 45% 49% 0,03 0,11 0,14

Ensino Médio Incompleto 0,41 0,53 2% 3% 0,13 0,20 32% 37% 0,23 0,13 0,36

Ensino Médio 0,70 1,15 4% 6% 0,26 0,43 38% 37% 0,90 -0,02 0,88

Ensino Superior 0,17 0,20 1% 1% 0,02 0,03 12% 14% 0,02 0,02 0,04

Participação dos 

jovens Nem-Nem 

na população total 

Variação 

2001-

2011 (em 

pp)

População Jovem 

por grupo

Participação da 

população jovem 

na população 

total

População Jovem 

Nem-Nem
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Figura 4 – Ocupação dos jovens por quintil de renda (2011) 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD/IBGE de 2011. 
 
Finalmente, a Figura 5 mostra a evolução da taxa de inatividade por quintil de renda e 
confirma que quanto menor a renda, maior a taxa de inatividade. Ela mostra que o 
percentual de jovens na condição nem-nem tem crescido principalmente entre os 
domicílios de mais baixa renda. Em 2005, 29% dos jovens que moravam nos 
domicílios 20% mais pobres estavam na condição nem-nem. Em 2011, esse 
percentual chegou a 35%. 

Figura 5 – Evolução do percentual de jovens na condição nem-nem por quintil de 
renda 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD/IBGE de 2005 a 2011. 
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3. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Todas as tabelas e figuras anteriores revelam que a condição Nem-nem é mais 
preponderante entre jovens com baixa escolaridade e baixa renda, e entre mulheres, 
especialmente as com filho. De forma a entender a contribuição relativa de cada uma 
dessas variáveis, a Tabela 5 apresenta os resultados da estimação de uma regressão 
de probabilidade linear que inclui essas e outras características individuais e 
domiciliares. Os coeficientes apresentados indicam como cada variável contribui na 
probabilidade de um jovem estar na condição Nem-nem. A primeira coluna apresenta 
os resultados quando incluímos todos os jovens e as colunas seguintes mostram os 
resultados quando restringimos a amostra a homens (coluna 2), homens pouco 
escolarizados (coluna 3), mulheres sem filhos (coluna 4) e mulheres com filhos (coluna 
5).  

Observa-se que, entre as características individuais, a que mais influencia a 
probabilidade de um jovem ter a condição Nem-nem é a escolaridade. Em média, cada 
ano a mais de estudo diminui em 2 pontos percentuais a chance do jovem ser inativo. 
Essa influência dos anos de estudo na condição Nem-nem é menor para os homens 
do que para as mulheres. A escolaridade é especialmente importante para a atividade 
dos homens pouco escolarizados, o que sugere que sua influência é muito mais 
importante para níveis educacionais muito baixos.  

A PNAD permite ainda que se estude como a inatividade depende de algumas 
condições domiciliares como presença dos pais, estrutura do domicílio (razão entre 
crianças e adultos) e diferentes fontes de renda. Observa-se que a presença da mãe 
no domicílio tem forte influência sobre a inatividade, mas que atua de forma contrária 
entre homens e mulheres. A presença da mãe está associada às mulheres 
trabalharem e estudarem mais (efeito negativo de 7 pontos percentuais) e aos homens 
não trabalharem e não estudarem (efeito positivo de 4 pontos percentuais). Essa 
diferença de efeitos não pode ser explicada por uma diferença entre sexos na 
proporção de jovens que moram com a mãe, visto que em ambos os casos é de 65%. 
Os dados indicam ainda que quanto maior a relação de crianças e adultos no 
domicílio, menor a chance dos jovens serem inativos. Isso provavelmente reflete o fato 
que quanto maior o número de dependentes, maior a necessidade de gerar renda no 
mercado de trabalho. 

Em relação à renda, observa-se que quanto maior a renda do domicílio oriunda do 
trabalho, menor a chance de um jovem ser inativo. Entretanto, o recebimento de 

outras rendas, que inclui os programas sociais7, tem efeito positivo sobre a inatividade. 
O efeito de outras rendas é mais alto para homens pouco educados e mulheres com 
filho. O homem jovem pouco educado que vive em um domicílio que recebe R$ 16 per 
capita por mês (valor médio de “outras rendas”) tem 1 ponto percentual a mais de 
chance de ser inativo. De outra forma, o recebimento médio de “outras rendas” está 
associado a um aumento de 6% na chance desses homens não trabalharem e não 
estudarem. Embora esse resultado indique que jovens pouco escolarizados e que 
moram em domicílios que recebem benefícios sociais sejam mais propensos à 
inatividade, essa influência é pequena e cerca de um-quarto da causada por um ano a 
menos de escolaridade. 

                                                        
7
 A PNAD não permite a identificação da renda proveniente do programa Bolsa Família. Essa renda é 

incluída na variável ‘outras rendas’, que inclui ainda outros programas sociais, juros e dividendos. 
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Outro resultado que merece destaque é a influência da idade e quantidade de filhos na 
condição de nem-nem entre as mulheres. O fator que mais contribui para a condição 
nem-nem entre as mulheres é ter um bebê. Ter um bebê está associado a um 
aumento de 23 pontos percentuais na chance de estar na condição nem-nem. De 
outra forma, ter um bebê em casa dobra a chance de uma mulher estar na condição 

nem-nem8. O coeficiente negativo associado à idade do filho caçula indica que quanto 
mais velho é o filho mais novo, maior a chance da mulher ser ativa no mercado de 
trabalho ou estudar. Em particular, cada ano a mais de idade do filho mais novo 
aumenta em 1,7 pontos percentuais a chance da mulher não estar na condição nem-
nem. Por fim, chama atenção que mulheres que tiveram filho quando tinham menos de 
18 anos têm menor chance de estarem na condição nem-nem hoje, o que contraria a 
ideia de que a condição nem-nem está associada ao abandono definitivo dos estudos 
e do trabalho por causa da gravidez precoce.  

  

                                                        
8 Esse cálculo considera que a diferença na taxa de inatividade das mulheres com filhos (45%) e as sem 
filhos (15%) é de 27 pontos percentuais. O exercício indica que a contribuição da presença de um bebê 
na taxa de inatividade é de 17 pontos percentuais ou dois-terços dessas diferenças. 
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Tabela 5 – Efeito de características individuais e domiciliares na probabilidade de um 
jovem estar na condição nem-nem. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD/IBGE de 2005 a 2011. Além dos 
regressores listados, as regressões incluem variáveis indicadoras de ano. Erros-
padrão entre parênteses.  

Amostra: Todos Homens

Homens 

pouco 

escolarizados

Mulheres
Mulheres 

com filhos

Variável dependente:

(1) (2) (3) (4) (6)

Características individuais:

homem -0.174

(0.002)***

Anos de estudo -0.021 -0.010 -0.038 -0.027 -0.023

(0.000)*** (0.000)*** (0.002)*** (0.001)*** (0.001)***

Migrante -0.004 -0.009 -0.005 -0.002 0.009

(0.002)*** (0.002)*** (0.007) (0.003) (0.005)*

Negro ou pardo -0.002 -0.004 -0.017 -0.003 -0.017

(0.002) (0.002)* (0.007)** (0.003) (0.005)***

Idade 0.001 -0.001 -0.006 -0.000 -0.005

(0.000)** (0.000)*** (0.002)*** (0.001) (0.002)***

Tem bebê 0.233 0.168

(filho menor que 1 ano) (0.006)*** (0.007)***

Número de filhos 0.052 0.010

(0.002)*** (0.003)***

Foi mãe na adolescência -0.015 -0.015

(tinha menos de 18 anos) (0.006)** (0.009)

Idade do filho mais novo -0.017

(0.002)***

Características domiciliares:

Presença da mãe no domicílio -0.046 0.042 0.108 -0.071 -0.112

(0.002)*** (0.002)*** (0.006)*** (0.003)*** (0.005)***

Razão crianças/adultos -0.082 -0.031 -0.115 -0.137 -0.135

(0.005)*** (0.005)*** (0.016)*** (0.008)*** (0.017)***

Renda trabalho -0.030 -0.017 -0.141 -0.031 -0.109

(R$ 1000 domiciliar mensal per capita) (0.002)*** (0.001)*** (0.024)*** (0.003)*** (0.013)***

Renda aposentadoria -0.015 -0.020 -0.586 0.002 -0.126

(R$ 1000 domiciliar mensal per capita) (0.014) (0.010)** (0.118)*** (0.026) (0.107)

Renda aluguel 0.010 0.010 -0.517 0.002 0.071

(R$ 1000 domiciliar mensal per capita) (0.004)** (0.005)** (0.268)* (0.007) (0.058)

Renda doações -0.038 0.031 0.576 -0.051 -0.026

(R$ 1000 domiciliar mensal per capita) (0.005)*** (0.008)*** (0.153)*** (0.007)*** (0.071)

Outras rendas 0.119 0.123 0.359 0.123 0.230

(R$ 1000 domiciliar mensal per capita) (0.017)*** (0.023)*** (0.115)*** (0.025)*** (0.081)***

Observações 255,848 127,304 16,499 128,544 48,717

R2 0.116 0.030 0.094 0.173 0.115

Variável indicadora para condição Nem-Nem
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4. DISCUSSÃO 

 

Os dados aqui apresentados apontam para duas principais conclusões. Em primeiro 
lugar, não devemos nos preocupar com a totalidade dos 3,2 milhões de jovens de 19 a 
24 anos que não participam do mercado de trabalham e não estudam. Os números 
indicam que quase a metade desses jovens inativos, ou 1,4 milhões são mulheres com 
filhos. Esse grupo só inspira preocupação se sua condição não é fruto de escolhas 
pessoais e sim resultado da falta de opções para cuidado dos filhos enquanto essas 
mulheres trabalham ou estudam. Voltarei a esse ponto mais adiante.  

Além disso, parte da população nem-nem é composta por jovens que estão 
transitando entre ocupações ou saindo da vida na escola para a vida no mercado de 
trabalho (ou vice-versa). Menezes et al (2013) mostram que a duração da situação 
nem-nem é em média curta, o que implica uma situação transitória para a maioria dos 
jovens. Assim, a condição nem-nem só é preocupante para aqueles que estão nela há 
muito tempo e correm o risco de se tornarem permanentemente inativos.  

Cabe frisar ainda que a existência de jovens que não estudam e não participam do 
mercado de trabalho não é uma peculiaridade brasileira. Uma comparação entre 18 
países da América Latina feita por Cárdenas, Hoyos e Székely (2011) indica que o 
número brasileiro não é alto comparativamente. Dados de 2009 apresentados na 
Figura 6 revelam que o Brasil tinha 22% da população entre 19 e 24 anos sem 
trabalhar e estudar, sendo o segundo percentual mais baixo entre os países em 

análise9. Países com níveis de desenvolvimento bem distintos como Guatemala (37% 
de jovens na condição nem-nem) e Chile (33%) lideram o ranking. Isso sugere que 
entender a diferença entre níveis de inatividade requer uma análise que envolve não 
apenas questões econômicas e de mercado de trabalho.  

Isso não quer dizer, entretanto, que não haja motivos de preocupação, que consistem 
na segunda mensagem deste artigo. Os números agregados escondem taxas de 
inatividade muito altas e crescentes para alguns sub-grupos da população.  

O percentual de inativos entre jovens com ensino fundamental incompleto era de 39% 
para mulheres sem filhos, 55% para mulheres com filhos e 14% para homens em 
2011.  No total, havia em 2011 havia um milhão de jovens de 19 a 24 anos que tinham 
o ensino fundamental incompleto e eram inativos. Embora esse número represente 
apenas 5% da população nessa faixa-etária, ele preocupa porque há evidências que 
indicam que jovens que não estudam e têm baixo nível educacional estão em 
condição de vulnerabilidade 10 . O ponto positivo é que o avanço da escolaridade 
ocorrido nos anos 2000 fez com que essa parcela da população que tem baixa 
escolaridade e é inativa diminuísse pela metade em termos absolutos, pois ela era de 
2 milhões ou 10% da população jovem em 2001.  

 
  

                                                        
9
 Os números apresentados neste artigo são um pouco diferentes dos apresentados por Cárdenas, Hoyos 

e Székely (2011) porque este último inclui entre os jovens na condição nem-nem aqueles que só 
procuram emprego. Este estudo não classifica os jovens que procuram emprego como em-nem visto que 
eles, por definição, são parte da população economicamente ativa (PEA). 
10

 Carvalho e Soares (2013) mostram que a baixa escolaridade e a não frequência à escola estão 
associados com o envolvimento de jovens no tráfico de drogas no Rio de Janeiro. 
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Figura 6 – Percentual de Jovens de 19 a 24 anos que não trabalham e não estudam 

 
Fonte: Cárdenas, Hoyos e Székely (2011) 
 

Outro dado preocupante é que a taxa de inatividade tem crescido entre os homens e 
mulheres sem filho. Esse aumento de inatividade entre os homens é mais forte para o 
grupo menos escolarizado, onde o percentual de jovens na condição nem-nem passou 
de 9% dessa população para 14%. Mas, de forma geral, a participação de jovens 
homens na condição nem-nem aumentou em todos os grupos educacionais. Esse fato, 
associado ao expressivo aumento de escolaridade ocorrido nos anos 2000, indica que 
os homens que estudam pouco estão encontrando cada vez mais dificuldades de se 
inserir no mercado de trabalho. Tal indicação é reforçada pelo estudo de Menezes et 
al (2013) que mostra que jovens com fundamental incompleto têm maior chance de se 
tornarem inativos e passarem mais tempo nessa situação.  

Em relação às mulheres com filho, embora elas ainda tenham níveis de inatividade 
muito altos (43% em 2011), sua participação no mercado de trabalho vem 
aumentando, ao mesmo tempo que seu peso na população vem caindo devido à 
queda da fecundidade. Não é objetivo desse artigo entender porque essas mulheres 
não trabalham ou estudam, mas os resultados da Tabela 5 dão algumas indicações. 
Não há evidência de que a gravidez precoce aumente as chances de uma jovem estar 
na condição nem-nem nessa faixa etária. Por outro lado, a forte associação entre ter 
um filho com menos de um ano (bebê) e estar na condição nem-nem sugere que a 
pequena oferta de creches públicas é um fator importante. Isso é reforçado por uma 
análise, não apresentada, que leva em conta a interação entre pobreza e a idade do  
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filho. Mulheres que têm um bebê e são pobres11 têm 10 pontos percentuais a mais de 
chance de estar na condição nem-nem do que mulheres que têm um bebê e não são 
pobres. Entretanto, isso pode ser explicado tanto pela falta de creches públicas quanto 
pelo fato de que mulheres de domicílios pobres são em geral pouco educadas e por 
isso têm um custo de oportunidade menor de ficar em casa. Dessa forma, sem uma 
análise específica que leve em conta outros aspectos da decisão das mulheres, não é 
possível afirmar que a baixa oferta de creches públicas é o principal fator que leva as 
mulheres com filhos a não trabalharem e não estudarem.  

Outro grupo que merece ser analisado em mais detalhe é o dos jovens com ensino 
médio completo. O percentual de jovens com ensino médio que estão na condição 
nem-nem subiu de 14% para 17% entre 2001 e 2011. Embora essas taxas sejam 
metade das verificadas por jovens com ensino fundamental incompleto, elas são muito 
importantes uma vez que esse grupo passou a ser o mais representativo entre os 
jovens. Como vimos, o forte aumento de escolaridade ocorrido nos anos 2000 levou o 
número de jovens com ensino médio a sair de 5,2 para 7,6 milhões, alcançando 40% 
dessa população. Esse aumento da taxa de inatividade entre os jovens com ensino 
médio sugere que os mesmos estão enfrentando maiores dificuldades em continuar 
estudando ou em encontrar trabalho.  

Do lado da educação, fatores como dificuldade no acesso ao ensino superior, 
especialmente por pessoas de baixa renda, podem explicar esses números. De acordo 
com os dados do INEP, 42% das vagas no ensino superior não estavam preenchidas 
em 2010, sendo a quase totalidade dessas vagas em universidades privadas. Isso 
sugere que restrições na demanda devem explicar porque os estudantes não seguem 
os estudos. 

Em relação ao mercado de trabalho, a evidência indica que o problema principal 
enfrentado pelo jovem não é a dificuldade em conseguir um trabalho e sim 
permanecer nele. Corseuil et al (2013) mostram que os postos de trabalho 
encontrados pelos jovens têm duração menor e são em firmas mais instáveis, o que 
faz com que sua rotatividade no mercado de trabalho seja bem maior que a dos 
adultos. Esse padrão é ainda mais acentuado para jovens de baixa escolaridade. Não 
é claro, entretanto, se a maioria dos jovens nem-nem são jovens que nunca tiveram 

um emprego12 , ou são jovens que já trabalharam e que inferiram que os postos 
disponíveis para eles não os interessam. Esse é um ponto que merece mais 
investigação.  

Por fim, outro dado aqui apresentado que chama atenção é a queda do percentual de 
jovens que estuda parcial ou integralmente. Isso provavelmente é consequência de um 
mercado de trabalho aquecido, que ao empregar mais gente e com melhores salários, 
passou a atrair mais jovens. Esse movimento de saída do estudo para o trabalho é 
problemático se os jovens que o fazem abandonam os estudos antes de completá-los 
e se o caminho inverso (do trabalho para o estudo) é pouco frequente. Isso é mais um 
tópico que merece estudos mais aprofundados. 

 

  

                                                        
11

 Pobreza aqui é definida como morar em domicílios que estão entre os 40% mais pobres. 
12

 Vários motivos podem explicar porque jovens têm dificuldades de se inserir no mercado de trabalho, 
dentre os quais eu destacaria (i) a má adequação entre as qualificações que as firmas demandam e as 
que os jovens possuem e (ii) um elevado salário de reserva do jovem, que faz com que ele não esteja 
disposto a trabalhar pelo salário ofertado para pessoas de sua qualificação. 
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