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Em todo o mundo, a Covid-19 (coronavírus) foi um enorme choque para a saúde, economia e vida cotidiana. 
Mas o que ainda precisa ser reconhecido é o impacto da pandemia na trajetória dos jovens ao longo da vida. 
Na verdade, isso é uma bomba-relógio. 

Este relatório se concentra no capital humano: a saúde, o conhecimento e as competências que as 
pessoas acumulam ao longo da vida. Ele é frequentemente o único bem que os pobres têm e o que determina 
a produtividade e os ganhos de uma pessoa. A trajetória do capital humano é definida durante a infância, 
adolescência e início da idade adulta. Choques como a pandemia de Covid-19 reduzem tanto os níveis de 
capital humano quanto as subsequentes taxas de acumulação. Se seguirmos sem tomar providências a 
respeito dessas perdas, tanto os ganhos no decorrer da vida quanto o crescimento econômico diminuirão 
nas próximas décadas. As perdas também aumentarão a desigualdade. 

A Covid-19 desviou a trajetória das pessoas em momentos críticos. Este relatório quantifica o impacto da 
pandemia no capital humano de crianças pequenas (0-5), crianças em idade escolar (6-14) e jovens (15-24), e 
discute as ações urgentes necessárias para reverter os danos. 

Qual foi o impacto da pandemia nas pessoas de 24 anos ou menos? A primeira infância é um período 
crítico para o desenvolvimento do cérebro e estabelece a base para habilidades como alfabetização e mate-
mática. Por causa da pandemia, crianças muito pequenas deixaram de receber vacinas essenciais e pararam 
de frequentar a pré-escola. As famílias também viveram momentos de estresse sem precedentes. O declínio 
observado no desenvolvimento cognitivo e socioemocional é alarmante. Em Bangladesh, por exemplo, 
crianças de 2 e 3 anos avaliadas em 2022 apresentaram atraso significativo em relação àquelas avaliadas em 
2019. Se o declínio observado não for remediado, ele poderá se traduzir em uma redução de 25% nos rendi-
mentos dessas crianças na vida adulta.

A pandemia também resultou no fechamento de escolas em todo o mundo. Mais de um bilhão de crianças 
em países de rendas baixa e média perdeu pelo menos um ano de ensino presencial. E apesar dos enormes 
esforços empreendidos para dar aulas remotamente, os dados revelam que as crianças não aprenderam 
durante os fechamentos. Em média, cada mês de fechamento das escolas levou a um mês de aprendizagem 
perdida. Para alguns alunos, as perdas foram ainda maiores porque muitos esqueceram coisas que já haviam 
aprendido. As perdas de aprendizagem observadas hoje podem reduzir os ganhos futuros em todo o mundo 
em US$ 21 trilhões. 

A juventude é outra fase crucial no ciclo da vida. Nesta fase, os jovens estão tomando decisões impor-
tantes, tais como continuar a estudar, trabalhar ou constituir família. A Covid-19 levou a uma enorme queda 
no emprego e a uma pior transição dos jovens para o mercado de trabalho. O número de jovens que não 
estavam empregados nem matriculados em escolas ou em cursos de capacitação aumentou substancial-
mente. Somente no Paquistão, a pandemia criou um adicional de 1,6 milhão de jovens ociosos. Além disso, 
em vários países analisados houve poucos sinais de recuperação após 18 meses. Estar desempregado ou 
ter um emprego mal remunerado quando se entra no mercado de trabalho pode deixar “marcas”. As evidên-
cias sugerem que essas marcas podem perdurar por até 10 anos. 

Em todos esses estágios, primeira infância, idade escolar e juventude, os impactos da pandemia foram 
consistentemente piores para crianças de origens mais pobres. A pandemia pode, portanto, aumentar a desi-
gualdade entre os países e dentro deles. Todas as faixas etárias também sofreram um acentuado declínio na 
saúde mental. 

Essas perdas são um chamado à ação. As pessoas que tinham menos de 25 anos no início da pandemia 
representarão 90% da força de trabalho em idade ativa em 2050. Diante desse verdadeiro colapso do 
capital humano, o que os países podem fazer? A boa notícia é que existem estratégias comprovadas para 
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a recuperação dessas perdas. Aumentar a cobertura da educação pré-escolar e melhorar seu conteúdo são 
bons exemplos. Ambos trariam benefícios de curto prazo, ajudando as crianças a se prepararem melhor 
para o aprendizado. A longo prazo, eles demonstraram aumentar a frequência no ensino superior e os rendi-
mentos. Eles demonstraram diminuir inclusive a propensão à criminalidade. 

Para crianças em idade escolar, simplesmente tê-las de volta à escola não será suficiente. Uma criança 
que parou de ir à escola na segunda série e ficou em casa por um ano não poderá acompanhar o currículo da 
quarta série ao voltar para a escola. Será importante adequar o ensino ao nível de aprendizado desses alunos. 
Aumentar o tempo de aula e os programas de recuperação – como aulas particulares – também podem 
reverter as perdas de aprendizagem. 

Os jovens precisam de ajuda para um bom ingresso no mercado de trabalho. Para os países onde o 
emprego jovem ainda não se recuperou, programas de capacitação, de empreendedorismo adaptados para 
jovens e de estágio são particularmente importantes. 

Todos esses programas – em todos os três estágios da vida – não abordarão apenas as perdas de capital 
humano. Quando são considerados rendimentos individuais mais elevados e maior receita de impostos e 
uma menor necessidade de assistência social, a maioria desses programas direcionados a crianças e jovens 
acaba se pagando e tendo mais retorno do que aqueles voltados para adultos.

Para lidar com as perdas de capital humano e se preparar melhor para choques futuros, como as mudanças 
climáticas, guerras e recessões, é necessária uma nova abordagem que requer vontade política. Em alguns 
casos, intervenções na saúde serão mais apropriadas para lidar com perdas específicas de capital humano. 
Em outros, políticas de educação ou proteção social podem ser as mais eficazes. Na maioria dos casos, no 
entanto, são necessárias soluções que unam esses setores em um sistema de desenvolvimento humano. 
As evidências sugerem que, durante a crise da Covid-19, poucos países responderam com abordagens inte-
gradas e a maioria não tinha capacidade de coletar e vincular dados de programas em diferentes setores. Isso 
tem que mudar. 

Diante de outras pressões globais e restrições fiscais, alguns países podem achar a lista de opções de 
políticas públicas muito longa. Este relatório apresenta uma abordagem para ajudar os países a priorizar as 
opções. Ele enfatiza a importância de direcionar as políticas de recuperação para crianças que estão prestes 
a ou acabaram de passar para um estágio subsequente no ciclo de vida. Esses momentos decisivos podem 
criar um déficit de habilidades que interferem em toda a trajetória de acumulação de capital humano. 

Este relatório também oferece estimativas do custo total de cada política proposta. Isso inclui os custos 
fiscais e os custos decorrentes da complexidade de implementação e do compromisso político. O relatório 
destaca que muitas das políticas públicas propostas não requerem grandes esforços fiscais, mas requerem 
capacitação institucional e vontade política. 

Nada é exagero quando se fala da gravidade do impacto da Covid-19 nos jovens. Se os países não agirem 
agora, as perdas documentadas neste relatório se tornarão permanentes e perdurarão por várias gerações. É 
fundamental começar agora.
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Todos estão ansiosos para voltar ao normal..., porém o normal não é suficiente.

—Thomas Kane, Centro de Pesquisa de Políticas Educacionais,  
Universidade de Harvard “All Things Considered”, National Public Radio, 22 de junho de 2022

O Covid-19 (coronavírus), detectado pela primeira vez em Wuhan, China, no final de dezembro de 2019 se 
espalhou pelo mundo, transformando-se em uma emergência de saúde global. Foi imediatamente seguido 
por uma forte contração econômica em praticamente todos os países. O mundo entrou em recessão e o 
produto interno bruto (PIB) global caiu 4,3% em 2020.

Embora esses números descrevam um cenário angustiante, eles não revelam o imenso sofrimento 
humano. Até dezembro de 2021, houve 14,9 milhões de mortes excedentes em todo o mundo.1 A pobreza 
aumentou drasticamente. Mais 70 milhões de pessoas viveram na pobreza extrema em 2020 comparado a 
2019, um aumento de 11%. Para contextualizar, esse aumento na pobreza extrema é quase quatro vezes maior 
do que o pico da pobreza durante a crise financeira na Ásia entre 1997 e 1998.2

As consequências da pandemia, no entanto, não se limitaram aos seus efeitos sobre a mortalidade, o cres-
cimento econômico ou a pobreza. Muitas famílias sofreram de estresse. Doenças mentais, violência domés-
tica, gravidez na adolescência e casamentos precoces aumentaram em alguns locais. Milhões de crianças 
perderam um cuidador ou ficaram órfãs. Muitas mais perderam em aspectos nutricionais e cuidados de saúde 
vitais com declínio no desenvolvimento na primeira infância. Mais de um bilhão de crianças perderam um 
ano ou mais de escolaridade e aprenderam pouco, se é que aprenderam alguma coisa, enquanto as escolas 
estavam fechadas. Dezenas de milhões de jovens que terminaram a escola não conseguiram emprego 
ou começaram a trabalhar com menos capacitação e piores perspectivas de trabalho. Considerados em 
conjunto, esses efeitos representam uma profunda perda de capital humano. A menos que sejam revertidas, 
essas perdas levarão à queda na produtividade e nos salários à medida que as crianças e os jovens de hoje 
ingressam no mercado de trabalho e se tornam a força de trabalho do amanhã.
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O presente relatório mede a deterioração do capital humano decorrente da pandemia e identifica políticas 
a serem implementadas para reverter estas perdas. Embora seja provável que muitas das consequências da 
pandemia só venham a ser observadas em sua plenitude daqui a anos (ou mesmo décadas), este relatório apre-
senta evidências concretas dos impactos da pandemia até o momento. Ele avalia o impacto da pandemia usando 
dezenas de novos estudos com dados individuais e/ou da família de países de rendas baixa e média e analisa 
a literatura existente. Também traz lições aprendidas com as políticas implementadas em todo o mundo em 
resposta à pandemia, bem como evidências sobre a eficácia de programas implementados antes da pandemia. 
Além disso, o relatório recomenda políticas concretas de curto e médio prazos, que ajudarão a recuperar as 
perdas de capital humano decorrentes da pandemia e ajudarão os países a preparar-se para choques futuros.

Inicialmente, é importante estabelecer uma definição prática de capital humano. Capital humano refe-
re-se à saúde, habilidades, conhecimento e experiência que as pessoas acumulam ao longo da vida. Não 
apenas de valor intrínseco, esses atributos também tornam as pessoas mais produtivas. Em outras palavras, 
o capital humano é a riqueza contida dentro das pessoas. De fato, para muitas pessoas pobres em todo o 
mundo, o capital humano é a única fonte importante de riqueza. 

O fortalecimento do capital humano requer investimentos sustentados em múltiplas dimensões. 
O processo é sequencial e cumulativo: as habilidades baseiam-se em habilidades anteriores e as habilidades 
atuais geram habilidades futuras.3 Embora o capital humano possa ser adquirido ao longo de toda a vida, 
ele é construído de forma mais eficaz enquanto as pessoas são mais jovens. As razões para isso são muitas, 
incluindo maior plasticidade cerebral nos primeiros anos e o fato de que geralmente se espera que os mais 
jovens se envolvam em atividades que deliberadamente desenvolvem as capacidades (como a escolarização 
formal). Qualquer interrupção no processo de construção do capital humano pode ter efeitos duradouros. 
A análise da evidência de crises passadas mostra que os efeitos dos choques no capital humano podem 
reverberar por várias gerações. 

As perdas de capital humano não afetam apenas os indivíduos com a consequente queda em seus ganhos 
futuros. Elas também podem ter efeitos negativos em toda a economia. O capital humano é um dos principais 
impulsionadores do crescimento econômico e, portanto, qualquer coisa que o deteriore pode resultar em 
taxas de crescimento mais baixas por muitos anos. De fato, os custos de longo prazo da pandemia – devido 
à redução no capital humano causada pela pandemia – provavelmente superarão os custos de curto prazo.4

A deterioração do capital humano decorrente da pandemia foi maior entre as famílias mais pobres. Isso 
pode levar a um aumento acentuado da desigualdade no futuro – um aumento que agravaria a crescente 
desigualdade já observada em muitos países nas últimas décadas. Salários mais baixos, mais pobreza, mais 
desigualdade e menos crescimento são uma mistura explosiva.

Então, o que deve ser feito? Depois de quantificar o atual colapso do capital humano entre jovens abaixo 
de 25 anos, este relatório descreve as intervenções que os governos devem implementar rapidamente para 
limitar e reverter os danos. Exemplos concretos ilustram que a recuperação é possível se forem tomadas as 
ações corretas. No entanto, se os países não priorizarem esses esforços, eles correm o risco de perder várias 
gerações de crianças e jovens – a força de trabalho do amanhã. Não há muito mais tempo para agir de forma 
eficaz. É importante agir rapidamente. 

E o que os governos devem fazer agora para se preparar melhor para os choques sistêmicos do futuro? 
O relatório também analisa o tipo de sistemas de desenvolvimento humano que precisa ser estabelecido 
para que um país responda a choques futuros, seja uma epidemia (ou pandemia), um desastre natural ou uma 
crise econômica global. Sistemas ágeis, resilientes e adaptativos devem ser desenvolvidos. Este é realmente 
um caso em que mais vale prevenir que remediar e em que os custos de não se preparar devidamente podem 
ser enormes.

A pandemia destruiu o capital humano em momentos críticos 
do ciclo de vida
A pandemia levou a um declínio acentuado do capital humano em estágios críticos do ciclo de vida. Este 
relatório se concentra nas mudanças no capital humano na primeira infância (0 a 5 anos), entre as crianças 
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em idade escolar (6 a 14 anos) e no início da idade adulta (15 a 24 anos). As pessoas com menos de 25 anos 
hoje – as mais afetadas pela deterioração do capital humano – representarão 90% da força de trabalho em 
idade ativa em 2050.5 

Começo ruim: O impacto da pandemia de Covid-19 no desenvolvimento 
durante a primeira infância
Os primeiros cinco anos de vida são um período de rápido desenvolvimento do cérebro e crescimento físico. 
As primeiras experiências da vida moldam tanto a arquitetura quanto as funções do cérebro e podem até 
mesmo modificar a expressão genética.6 O aprendizado durante esses primeiros anos é a base para a apren-
dizagem futura, pois as crianças começam a aprender sobre números, linguagem, a relacionar-se social-
mente e desenvolvem funções executivas, como inibição e memória de trabalho.7 A nutrição e a saúde nessa 
fase também determinam a saúde física e mental e as habilidades cognitivas em uma fase posterior na vida. 

A pandemia levou a uma redução acentuada em insumos críticos para o desenvolvimento infantil. 
Em muitos países, a insegurança alimentar aumentou à medida que a renda familiar caiu e o isolamento 
 dificultou o acesso das famílias aos mercados. Em comparação com 2019, a quantidade de famílias que rela-
taram porções reduzidas de alimento para crianças aumentou drasticamente em 2020 – 68% em Serra Leoa, 
69% no Quênia e 100% em Bangladesh.8 

Os bloqueios e restrições à circulação, medo de contágio na comunidade e escassez de profissionais de 
saúde na linha de frente levaram a uma diminuição do uso de serviços de saúde essenciais para crianças. 
Em alguns casos essas reduções ocorreram antes mesmo das crianças nascerem. Em relação aos níveis 
observados em 2019, os partos em hospitais e clínicas caíram mais de 14% na Nigéria e 25% no Haiti. Isso é 
preocupante porque os partos não assistidos por profissionais de saúde apresentam maior risco de compli-
cações e morte para as mães e seus filhos. De igual modo, as complicações no parto também podem resultar 
em deficiências na infância e na idade adulta. Além disso, milhões de crianças pequenas não foram total-
mente vacinadas contra difteria, coqueluche e tétano em 2020, revertendo em aproximadamente 10 anos o 
progresso global no combate a doenças preveníveis.9

A qualidade do ambiente doméstico das crianças deteriorou bruscamente durante a pandemia. Um 
estudo recente estima que, até maio de 2022, pelo menos 7,5 milhões de crianças ficaram órfãs devido à 
pandemia, com os maiores números na África Subsaariana e no Sul da Ásia.10 Além disso, mesmo quando não 
houve morte, a pandemia levou a um declínio na saúde mental das mães e a um aumento na proporção de 
crianças pequenas sujeitas a castigos corporais severos (ambos fatores predizem piores resultados no futuro 
para as crianças).11 

Quase a totalidade dos estabelecimentos de ensino pré-escolar fecharam no início da pandemia e, em 
muitos países, permaneceram fechadas por um ano ou mais. Mesmo após a reabertura, os níveis de matrí-
cula na pré-escola continuaram abaixo dos níveis pré pandemia em muitos países – entre 10 e 15 pontos 
percentuais no Brasil, Paquistão e África do Sul. Além disso, em países onde a cobertura da pré-escola era alta 
(como o Brasil), as maiores perdas ocorreram entre as famílias com baixo nível socioeconômico. As crianças 
adquirem muitas habilidades na pré-escola, e não cursar esse período pode deixá-las despreparadas para 
o início do ensino fundamental e até reduzir suas chances de concluir o ensino médio e iniciar o ensino 
superior.12

Os dados sobre o desenvolvimento infantil (especificamente, habilidades cognitivas, de linguagem, 
motoras e socioemocionais) não são coletados regularmente na maioria dos países e, portanto, pouco se 
sabia sobre esses resultados nos primeiros meses da pandemia. No entanto, o declínio nos vários fatores 
que contribuem para a saúde e o desenvolvimento infantil que acabamos de discutir foram motivo claro de 
preocupação. Os novos dados para países de renda baixa e média são preocupantes.

Em estudos sobre crianças com 2 a 3 anos de idade em Bangladesh, um país de renda média-baixa, e 
sobre crianças em idade pré-escolar no Brasil, um país de renda média-alta, observaram-se grandes declínios 
no desenvolvimento infantil e na aprendizagem precoce (figura ES.1).13 As perdas trazidas pela pandemia nas 
habilidades cognitivas, de linguagem e motoras em Bangladesh (figura ES.1, painel a) concentraram-se entre 
as crianças mais vulneráveis, ampliando assim as lacunas já existentes. No entanto, os efeitos não variaram 
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de acordo com o sexo da criança. Um exercício simples que usa evidências de um conhecido estudo feito na 
Jamaica para “converter” esse declínio no desenvolvimento em redução nos rendimentos futuros sugere que, 
a menos que isso seja remediado, as crianças pequenas afetadas pela pandemia podem ter rendimentos no 
início da idade adulta, em média, cerca de 20% menores do que teriam sem a pandemia.14 Em uma amostra 
de pré-escolas de Sobral (Brasil) (figura ES.1, painel b), a coorte que iniciou a pré-escola em 2020 aprendeu 
apenas dois terços do que a coorte de 2019 havia aprendido durante um ano letivo inteiro. A coorte que iniciou 
a pré-escola em 2021 não pôde ser avaliada no início do ano (as escolas estavam fechadas). No entanto, sua 
pontuação nos testes no final do ano (ponto preto) sugere que a perda de aprendizagem foi maior do que a 
da coorte de 2020. 

    Figura ES.1 A pandemia levou a grandes perdas no desenvolvimento durante a primeira infância e na 
aprendizagem em crianças com 2 a 3 anos de idade em Bangladesh e no Brasil

a. Efeito da pandemia nas habilidades, por nível educacional da mãe, Bangladesh

b. Aprendizado de linguagem durante o ano letivo (coortes de 2019, 2020, 2021), Brasil
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Perdas na aprendizagem e evasão escolar: O alto custo da pandemia de Covid-19 em 
crianças em idade escolar
Uma literatura muito ampla, abrangendo centenas de estudos, mostra que a escolaridade – tanto em quan-
tidade (medida pelos anos de escolaridade concluídos) quanto em qualidade (medida pela quantidade de 
aprendizado) – é um forte indicador de sucesso no mercado de trabalho. De fato, para milhões de pessoas em 
todo o mundo, a educação escolar é o único caminho para uma vida melhor e mais próspera.

Em março de 2020, quando a pandemia começou, as escolas fecharam em 180 países. Um ano depois, 
em março de 2021, as escolas ainda estavam parcial ou totalmente fechadas em 94 países. No geral, 1,3 
bilhão de crianças perderam pelo menos meio ano de escola; 960 milhões perderam pelo menos um ano 
inteiro; e 711 milhões perderam um ano e meio ou mais em países de renda baixa e média.15 As escolas 
ficaram fechadas por um período especialmente longo na América Latina, no Caribe e no sul da Ásia, e 
houve uma variação considerável na duração do fechamento das escolas nessas regiões. Por exemplo, 
entre abril de 2020 e março de 2022, as escolas ficaram fechadas por 61 dias na Tanzânia, mas 448 dias 
em Uganda; 107 dias no Marrocos, mas 326 dias na Arábia Saudita; e 47 dias no Vietnã, mas 510 dias nas 
Filipinas.

Quando as escolas começaram a fechar, quase todos os sistemas educacionais se concentraram no 
ensino remoto. No entanto, o ensino remoto não era acessível a todos. Globalmente, mais de dois terços das 
crianças de 3 a 17 anos (1,3 bilhão de crianças) não têm acesso à internet em casa.16 E os pais, especialmente 
aqueles com baixo nível de escolaridade, não estavam preparados para ajudar seus filhos. Na Indonésia, por 
exemplo, 29% dos pais relataram que não tinham tempo suficiente e 25% relataram falta de capacidade para 
ajudar seus filhos a estudar em casa.17 Em Bangladesh, 39% dos alunos no quartil socioeconômico inferior 
receberam apoio de um membro da família, em comparação com 62% no quartil superior.18

O fechamento prolongado das escolas teve dois efeitos sobre o capital humano das crianças em idade 
escolar. Primeiro, levou a perdas profundas na aprendizagem. Na verdade, este relatório mostra que um 
mês de fechamento das escolas levou a um mês de aprendizagem perdida, em média. Em outras palavras, 
houve pouca aprendizagem enquanto as escolas estavam fechadas, apesar dos amplos esforços de ensino 
remoto. 

Esse padrão fica evidente no painel a da figura ES.2, que resume os resultados de dezenas de estudos e 
compara os meses perdidos de aprendizagem com os meses de fechamento de escolas por país. A maioria 
dos países fica em algum lugar perto da linha de 45 graus, onde os meses de aprendizagem perdida são iguais 
aos meses de fechamento das escolas. No geral, para cada 30 dias de fechamento das escolas, os alunos 
perderam cerca de 32 dias de aprendizagem.19 Em todos esses estudos, a perda média de aprendizagem foi de 
6,2 meses e a duração média do fechamento das escolas foi de 5,9 meses.

As perdas de aprendizagem parecem ter sido maiores em países com menor PIB per capita, após controlar 
a duração do fechamento das escolas (ver painel b da figura ES.2, que representa a proporção entre a perda de 
aprendizagem para o fechamento de escolas e o logaritmo do PIB per capita). Embora se observem grandes 
perdas de aprendizagem nos países de rendas alta, média e baixa, a proporção da perda de aprendizagem 
para o fechamento de escolas é maior em países de renda baixa.20 Em consequência, a pandemia exacerbou 
a desigualdade nos resultados de aprendizagem porque os países de renda mais baixa partiram de um nível 
inferior de desempenho pré-pandemia. 

Para os países acima da linha de 45 graus no painel a da figura ES.2, os meses de aprendizagem perdidos 
foram maiores do que os meses de fechamento das escolas. Esta constatação indica que não só houve 
aprendizagem perdida – aprendizagem que teria ocorrido se as escolas tivessem permanecido abertas – 
mas também aprendizagem esquecida – deterioração das habilidades que as crianças dominavam antes do 
fechamento das escolas. Em Bangladesh, por exemplo, 14,5 meses de fechamento de escolas resultaram em 
quase 26 meses de aprendizagem perdidos. Por exemplo, uma menina de 10 anos que sabia somar e subtrair 
no início da pandemia e que então aprenderia a multiplicar e dividir, não só não aprendeu essas novas habili-
dades (aprendizagem perdida) como também se esqueceu como somar e subtrair (aprendizagem esquecida). 
Esta é a dura realidade em muitos países, especialmente os de renda baixa, e é prenúncio da magnitude do 
desafio que temos pela frente.
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    Figura ES.2 Durante a pandemia, cada mês de escolas fechadas levou a um mês de perda de aprendizagem, 
mais ainda em países com menor PIB per capita
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Além disso, algumas crianças não retornaram à escola após sua reabertura. A evasão escolar não 
aumentou demasiadamente nos países de renda média-alta, mas a situação é diferente nos países de renda 
baixa e média-baixa. Na Etiópia e no Paquistão, por exemplo, a taxa de escolaridade de crianças de 6 e 14 anos 
caiu 4 e 6 pontos percentuais, respectivamente, após a reabertura das escolas. A redução nas matrículas foi 
semelhante para meninos e meninas, mas foi substancialmente maior para crianças em domicílios em que 
os adultos tinham nível educacional mais baixo.

A evasão é uma preocupação porque as crianças com nível de escolaridade mais baixo terão menos capital 
humano, serão menos produtivas e ganharão salários mais baixos. Ademais, pode demorar para que a evasão 
se materialize – e isso pode se tornar um problema maior especialmente se não forem implementadas polí-
ticas para limitar as perdas de aprendizagem. Se as crianças não conseguirem acompanhar a matéria ensi-
nada em sala de aula, elas ficarão desmotivadas e poderão acabar abandonando a escola. Isso pode ocorrer 
em qualquer série, mas é especialmente provável na transição entre séries que correspondem à passagem 
de um nível educacional (por exemplo, ensino fundamental) para outro (por exemplo, ensino médio), quando 
muitos alunos abandonam a escola. Essa é uma preocupação tanto nos países de renda média-alta quanto 
nos países mais pobres.

Oportunidades perdidas: O efeito prolongado da pandemia em jovens 
e adultos jovens 
A juventude (de 15 a 24 anos) é o período em que as pessoas fazem a transição da acumulação para a utili-
zação do capital humano.21 Os jovens podem estar na escola, empregados (seja em empregos formais ou 
informais, e de alta ou baixa remuneração) ou não fazerem nenhum dos dois (ficarem inativos). Eles também 
podem passar a se envolver (ou não) em atividades como sexo sem proteção, uso de drogas, crimes e parti-
cipação em gangues.

As decisões tomadas pelos jovens têm consequências de longo prazo – e a pandemia os afetou de forma 
crítica. Primeiro, no início da pandemia, os jovens sofreram grandes perdas no emprego (figura ES.3). Em 10 
dos 12 países da figura ES.3, houve uma queda no emprego de jovens no segundo trimestre de 2020, variando 
de 1 ponto percentual no Vietnã a 11 pontos percentuais nas Filipinas. As exceções são os dois países de 
renda baixa incluídos na amostra, onde o emprego de jovens aumentou (em 1 ponto percentual na Etiópia 
(2021) e 3 pontos percentuais no Paquistão). 

A Figura ES.3 também revela diferenças substanciais no padrão de recuperação. No final de 2021, o 
emprego de jovens havia se recuperado totalmente e superado os níveis pré-pandemia no Brasil, México e 
Turquia. Por outro lado, não há evidências de recuperação na África do Sul, enquanto na Bulgária, na Jordânia 
e, principalmente, no Vietnã, o emprego de jovens continuou diminuindo ao longo de 2021. Essas perdas no 
emprego foram agravadas pela queda no salário dos jovens em muitos países.

As implicações da perda de emprego teriam sido muito diferentes se os jovens que em tempos normais 
estariam empregados passassem então a estudar mais. Para avaliar se isso ocorreu na prática, a figura ES.4 
mostra os efeitos da pandemia sobre a proporção de jovens, por gênero, que não estudam, não trabalham 
e não estão recebendo treinamento (NEETs, na sigla em inglês) nos seis países da amostra que coletaram 
dados sobre a situação no emprego e matrícula escolar. A parcela de NEETs aumentou na maioria dos 
países, mesmo após a reabertura das escolas. Embora os resultados da análise sugiram que as diferenças 
nos efeitos da pandemia entre os gêneros foram modestas, os impedimentos estruturais à participação 
das  mulheres no mercado de trabalho são muito maiores do que para a participação dos homens em 
muitos países.

O declínio no emprego não acompanhado por aumento da taxa de escolaridade gera grande preocu-
pação por dois motivos. Primeiro, tempo fora da força de trabalho é tempo gasto sem adquirir experiência de 
trabalho, o que em si é uma forma de construir capital humano. Segundo, o tempo passado fora do trabalho 
pode levar a efeito cicatriz no mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, por exemplo, os indivíduos que 
entram no mercado de trabalho em uma recessão típica (associada a um aumento de 4 a 5 pontos percen-
tuais nas taxas de desemprego) têm rendimentos iniciais 10 a 15 por cento mais baixos do que os de coortes 
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    FigurA ES.4 A queda no emprego jovem, especialmente homens jovens, durante a pandemia não foi 
compensada pelo aumento de escolaridade ou treinamento
Variação em pontos percentuais na proporção de jovens que eram NEETS, por gênero

Brasil Etiópia México Paquistão África do Sul Vietnã
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Fonte: Cálculos originais para esta publicação, baseados em dados de pesquisas nacionais de emprego.
Observação: Veja o capítulo 4 para detalhes adicionais da figura. NEET = Fora da Educação, Emprego ou Treinamento (nem trabalham, nem estudam); Q = trimestre.

    Figura ES.3 O emprego jovem caiu na maioria dos países durante a pandemia
Mudança de ponto percentual no emprego jovem (15 a 24 anos)
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    FigurA ES.5 Quais são os caminhos para a recuperação?
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Fonte: Figura original para esta publicação.

semelhantes que entram no mercado de trabalho em tempos “normais”. Esses efeitos negativos podem 
persistir por uma década.22 

Por fim, as evidências sugerem que, para além do mercado de trabalho, a pandemia levou à deterioração 
de uma série de resultados para os jovens em alguns contextos, incluindo taxas mais altas de gravidez na 
adolescência, piora na saúde mental e declínio no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e de 
funções executivas essenciais. No entanto, há menos dados disponíveis sobre esses resultados do que sobre 
escolaridade e emprego.

Políticas para reverter as perdas de capital humano 
A pandemia corroeu o capital humano em idades críticas. Se essa deterioração levará a uma redução perma-
nente nos estoques futuros de capital humano vai depender tanto do tamanho da queda inicial no nível de 
capital humano, como da taxa de acumulação de capital humano posteriormente. Essa questão é ilustrada 
na figura ES.5, que mostra três caminhos possíveis para um indivíduo.

Como o capital humano é construído de forma sequencial e cumulativa, na ausência de políticas de reme-
diação, o déficit inicial aumentará com o tempo. Esse é o pior cenário na figura ES.5 (linha vermelha), que 
mostra uma divergência crescente na acumulação de capital humano em relação à trajetória pré pandemia. 

Também é possível que, após a queda inicial, o capital humano cresça em uma tendência exatamente 
paralela à sua trajetória pré pandemia (linha amarela). Dois pontos são importantes sobre esse cenário. Em 
primeiro lugar, uma vez que o efeito dos choques tende a agravar-se ao longo do tempo, iniciar o caminho da 
recuperação implica investimentos substanciais em capital humano para além dos que teriam sido feitos se 
não tivesse havido a pandemia. Em segundo lugar, esse cenário resulta apenas em uma recuperação parcial 
das perdas de capital humano. Assim, neste cenário, o estoque de capital humano ainda seria menor no 
futuro.

Por fim, como ilustra a figura ES.5, a única trajetória que não acarreta perdas permanentes de capital 
humano é aquela em que o capital humano cresce a uma taxa maior após o choque inicial (linha verde). 
Alcançar essa trajetória convergente é uma tarefa árdua. Isso significaria, por exemplo, que as crianças teriam 
que aprender mais em todas as séries escolares do que aprendiam antes da pandemia. No entanto, esta é 
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   Tabela ES.1 Políticas prioritárias para reverter perdas de capital humano

Fase da vida Desafio Recomendações de política pública

P
ri

m
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ra
 in

fâ
nc

ia

Para bebês e crianças de 2 a 3 anos

 • Redução na taxa de vacinação e 
possível declínio no estado nutricional

 • Déficit nas habilidades cognitivas, de 
linguagem, socioemocionais e motoras

Para crianças de 3 a 5 anos

 • Déficit nas habilidades cognitivas, 
alfabetização inicial, numeracia inicial, 
habilidades socioemocionais e motoras 

 • Apoiar campanhas direcionadas para 
vacinação e suplementação nutricional.

 • Expandir a cobertura de transferências de renda 
para famílias com crianças pequenas.

 • Aumentar a cobertura dos programas de 
educação dos pais/parentalidade.

 • Expandir a cobertura da educação infantil.
 • Inserir habilidades socioemocionais no currículo e 

planejar a transição para o ensino fundamental.

C
ri

an
ça

s 
em

 
id

ad
e 

es
co

la
r

Perdas de aprendizagem – em 
países de rendas baixa e média 

Evasão escolar—principalmente 
em países de renda baixa 

 • Manter as escolas abertas e aumentar o tempo de instrução.
 • Avaliar o aprendizado, adaptar a instrução ao nível 

dos alunos, lançar campanhas de recuperação 
para os alunos que ficaram mais atrasados.

 • Concentrar esforços nos conhecimentos 
fundamentais e simplificar o currículo.

 • Criar um compromisso político para a 
recuperação da aprendizagem.

 • Acompanhar os alunos em risco de evasão.
 • Aliviar as restrições financeiras e fornecer incentivos 

para os alunos frequentarem a escola.

Jo
ve

ns

Perda de emprego entre os jovens

Mais jovens que não estudam 
nem trabalham 

Gravidez na adolescência, 
comprometimento da saúde 
mental e piora nas habilidades 
socioemocionais em alguns contextos

As políticas variam de acordo com o tipo de país:

 • Em países onde nem o emprego de jovens nem 
de adultos se recuperou, concentrar as políticas 
principalmente no lado da demanda, e incentivar as 
empresas a começar a contratar novamente.

 • Em países onde o emprego adulto se recuperou, mas 
o emprego jovem não, enfatizar políticas do lado da 
oferta, como programas de treinamento, intermediação 
de empregos e empreendedorismo adaptados aos 
jovens, assim como novas iniciativas voltadas para 
a força de trabalho (estágios) para os jovens.

 • Em países onde o emprego de adultos e jovens 
se recuperou, não há emergência. 

As políticas também variam dentro do país por idade:

 • Para os jovens (de 15 a 18 anos), apoiar transferências de 
renda condicionadas e campanhas de informação.

 • Para os jovens mais velhos (de 19 a 24 anos), tornar a 
educação pós-secundária relevante e envolvente e fazer 
parceria com provedores de serviços e o setor privado 
para oferecer credenciais práticas de curto prazo.

Si
st

em
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Respostas à pandemia específicas 
por setor incapazes de proteger 
todas as dimensões do capital 
humano ao longo do ciclo de vida

Sistemas existentes incapazes 
de oferecer suporte e serviços na 
escala necessária durante a crise

 • Investir na coleta de dados e sistemas de informação 
para fornecer suporte direcionado quando necessário.

 • Alavancar a tecnologia para fornecer serviços (incluindo 
o desenvolvimento de registros intersetoriais de 
beneficiários, plataformas e sistemas de pagamento).

 • Investir em mecanismos de coordenação (incluindo 
comissões mistas com representantes de todos os ministérios 
envolvidos nos diferentes aspectos do capital humano).

 • Investir em sistemas de pagamento flexíveis e mecanismos 
contratuais que permitam a rápida realocação de recursos 
em resposta a crises (incluindo sistemas ágeis de gestão 
de finanças públicas intersetoriais e relações contratuais 
com o setor privado para atender a picos de demanda).

Fonte: Tabela original para esta publicação.
Observação: TVET = educação e formação técnica e profissional.
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a única maneira de indivíduos e países poderem atingir os níveis de capital humano que teriam na ausência 
da pandemia. 

A Figura ES.5 indica claramente a magnitude da tarefa que temos pela frente. É possível recuperar as 
perdas de capital humano, mas isso exigirá um grande esforço sustentado – incluindo, entre outras coisas, 
despesas adicionais. Com essa estrutura em mente, esta seção aponta quais ações devem receber priori-
dade em cada etapa do ciclo de vida. Algumas das mais importantes estão resumidas na tabela ES.1.

Crianças pequenas perderam investimentos críticos em saúde e pré-escola, e seus níveis de cognição, 
vocabulário e aprendizagem inicial em matemática e linguagem caíram drasticamente em muitos casos. 
Para evitar que esse começo ruim cause maior perda de capital humano durante a vida dessas crianças, 
as políticas públicas devem priorizar transferências de renda para famílias com crianças pequenas e cuja 
renda não foi recuperada, campanhas de atualização da carteira de vacinação e suplementação nutricional, 
e programas parentais para incentivar maior estímulo cognitivo e socioemocional em casa. Também será 
fundamental restaurar e ampliar a cobertura da educação infantil e programas de aconselhamento sobre 
saúde mental para os pais.

Crianças em idade escolar sofreram com o fechamento sem precedentes das escolas. Elas apren-
deram pouco ou nada enquanto as escolas estavam fechadas e, portanto, suas perdas de aprendizagem 
são enormes. Além disso, algumas crianças correm o risco de abandonar totalmente a escola, especial-
mente em países de renda baixa. Para reverter as perdas de aprendizagem, os tomadores de decisão 
devem manter as escolas abertas e aumentar o tempo de ensino, avaliar o aprendizado e adequar o ensino 
ao nível de aprendizado dos alunos, implementar políticas de recuperação direcionadas, como aulas 
 particulares/tutorias para crianças que ficaram mais atrasadas, e simplificação do currículo para manter 
o foco no ensino dos fundamentos. Para minimizar a evasão, os países devem acompanhar os alunos em 
risco de abandono, especialmente nos anos de transição, e aliviar as restrições financeiras que impedem 
a frequência escolar.

Os jovens sofreram um declínio acentuado em suas perspectivas de emprego, e a recuperação do 
emprego varia muito entre os países. As políticas apropriadas, portanto, devem variar de acordo com 
o país – em particular, na medida em que houve uma recuperação tanto do emprego de adultos como 
de jovens. Para países onde não houve recuperação nem do emprego adulto nem do jovem, as políticas 
devem ser voltadas principalmente para intervenções do lado da demanda que estimulem as empresas a 
começar a contratar novamente. Para os países onde o emprego de adultos se recuperou, mas o emprego 
jovem não, é importante apoiar políticas do lado da oferta, como programas de treinamento, intermediação 
de empregos, e programas de empreendedorismo adaptados aos jovens, assim como novas iniciativas 
voltadas para a força de trabalho e focadas na a criação de experiência profissional/estágios para os jovens. 
Os países onde o emprego de adultos e jovens se recuperou devem monitorar a evolução do mercado de 
trabalho para garantir que a recuperação tenha sido igual entre os grupos. Em todos os países, as políticas 
devem reconhecer que os jovens são um grupo diverso e que as suas habilidades são o seu melhor seguro 
contra uma crise. 

Construir sistemas de desenvolvimento humano ágeis, resilientes 
e adaptativos para choques futuros 
A pandemia de Covid-19 foi sem dúvida o maior choque global para o capital humano no último século. 
Além disso, os países continuarão a enfrentar choques no futuro, como emergências climáticas e de saúde, 
desastres naturais e crises macroeconômicas que, como a pandemia, podem corroer o capital humano nas 
diferentes fases da vida. Além de impedir a acumulação de capital humano em cada estágio do ciclo de vida, 
a pandemia revelou fraquezas sistêmicas na forma como os governos integram esforços entre os setores 
para abordar a natureza multidimensional dos déficits de capital humano. Em alguns casos, intervenções 
na saúde serão mais apropriadas para abordar perdas específicas de capital humano; em outros, pode ser 
que as políticas de educação ou proteção social sejam mais eficazes. Mas, na maioria dos casos, os países 
precisam de soluções que reúnam esses setores em um sistema holístico de desenvolvimento humano. 
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As evidências sugerem que, durante a crise da Covid-19, pouquíssimos países responderam com aborda-
gens integradas e a maioria dos países não tinha capacidade para coletar e vincular dados de programas 
nos diferentes setores. 

Esse sistema de desenvolvimento humano deve basear-se nos sistemas setoriais (educação, saúde, 
assistência social e emprego) específicos já existentes e programas individuais para oferecer uma visão 
mais ampla de como os investimentos em capital humano podem ser coordenados e como as complemen-
taridades podem ser exploradas. Em uma crise, os sistemas de desenvolvimento humano podem ajudar 
os formuladores de políticas a resolver as compensações entre muitas necessidades concorrentes em 
um ambiente fiscal restrito. Para serem eficazes, esses sistemas devem ter três características principais:

1. Eles devem ser ágeis, resilientes e adaptáveis e capazes de se expandir e contrair rapidamente durante 
as crises para alcançar grupos vulneráveis.

2. Eles devem ter mandato e autoridade para coordenar todos os setores, identificar intervenções comple-
mentares e resolver compensações.

3. Eles devem ser orientados por dados, usar efetivamente a tecnologia e identificar problemas e pontos 
críticos à medida que uma crise se desenvolve.

Para construir esses sistemas, os países precisam investir na coleta de dados e em sistemas de infor-
mação que forneçam suporte direcionado quando necessário. Eles também precisam alavancar a tecno-
logia para fornecer serviços (incluindo registros intersetoriais de beneficiários, plataformas e sistemas de 
pagamento) e investir em mecanismos de coordenação (incluindo comissões mistas com representantes de 
todos os ministérios envolvidos em aspectos de capital humano). Finalmente, os países devem investir em 
sistemas de pagamento flexíveis e mecanismos contratuais que permitam a rápida realocação de recursos 
em resposta a uma crise e à sua evolução.

Durante a pandemia, a maioria dos países conseguiu expandir os programas existentes em todos os 
setores, mas com particular ênfase em programas de saúde e de proteção social. Por exemplo, a Argentina 
contou com expansões do Programa Sumar para garantir o acesso à saúde para os desempregados. Os 
programas de proteção social cresceram rapidamente durante a pandemia, atingindo quase 1,4 bilhão de 
pessoas (17% da população mundial) em 2020–21. Importante notar que os países que já haviam feito inves-
timentos em tecnologia anteriormente, como em sistemas interoperáveis de identificação e pagamento de 
beneficiários, conseguiram expandir a cobertura da assistência social mais rapidamente.

Alguns países também conseguiram reequipar, redirecionar ou reativar programas criados em resposta 
a choques anteriores. Serra Leoa adaptou os sistemas da rede de proteção social criados para responder 
ao Ebola, inundações e deslizamentos de terra para uso na implementação de transferências de renda e 
no fornecimento de apoio adicional durante a pandemia. Alguns países conseguiram envolver prestadores 
de serviços fora do setor público tradicional para a prestação dos serviços. Por exemplo, em 2020 e 2021, o 
estado indiano de Kerala adicionou mais de 300 hospitais privados ao sistema público de saúde para pobres e 
vulneráveis, a fim de ajudar no atendimento durante a pandemia. Essa expansão – que efetivamente mais do 
que dobrou o número de hospitais privados no sistema – se baseou em anos de engajamento prévio do setor 
privado pelo governo estadual. Também durante a pandemia, o Uruguai conseguiu passar do ensino presen-
cial para o ensino remoto graças ao Plan Ceibal, um programa funcional de ensino remoto lançado em 2007, 
que ajudou a garantir o acesso gratuito a laptops para alunos e professores, ofereceu conexão de internet, e, 
principalmente, treinou professores para o ensino remoto na última década.

Por outro lado, abordagens verdadeiramente intersetoriais foram raras. Em geral, os países não foram 
capazes de avaliar os custos e benefícios de políticas setoriais específicas de forma conjunta. O momento 
e a duração dos bloqueios e restrições de mobilidade geralmente não levaram em consideração a cober-
tura da proteção social, o que dificultou o cumprimento das restrições por parte das famílias. Manter as 
escolas fechadas por tanto tempo como muitos países fizeram, mesmo depois que as restrições ao trans-
porte público foram suspensas e mercados, lojas, cinemas e restaurantes estavam abertos, refletiu uma falha 
no equilíbrio dos riscos concorrentes – o risco de infecção em escolas (baixo) em relação ao risco da perda 
de aprendizagem (alto) – e em atualizar as opções de políticas públicas à medida que novas informações se 
tornavam disponíveis. 
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Recuperação do capital humano: o que será preciso?
A Tabela ES.1 lista recomendações de políticas públicas para cada fase da vida visando recuperar as perdas 
de capital humano induzidas pela pandemia e aumentar a resiliência face ao próximo choque. A lista é longa, 
especialmente no contexto de várias crises concomitantes e espaço fiscal restrito. 

Quais políticas os países devem colocar no topo de sua lista de recuperação de capital humano? Em 
primeiro lugar, uma ênfase nos períodos de transição no ciclo de vida – da primeira infância à idade escolar, 
de um nível educacional a outro, da escola ao trabalho e da juventude à idade adulta – pode ajudar a conter 
o acúmulo de perdas. As transições são momentos definidores: o que acontece nessas etapas pode gerar 
déficits que interferem em toda a trajetória de acumulação de capital humano nas etapas subsequentes do 
ciclo de vida. 

Em segundo lugar, o relatório também oferece evidências e estimativas sobre o custo total de cada polí-
tica pública proposta. Esse custo total inclui os custos fiscais, bem como os custos provenientes da comple-
xidade de implementação e do comprometimento político necessário. Ele destaca que muitas das políticas 
públicas propostas não requerem grandes esforços fiscais, mas capacitação institucional e vontade política.

A recuperação é possível e muitos países já progrediram na recuperação de perdas no capital humano 
causadas pela pandemia. No Paquistão, por exemplo, mais de 1,2 milhão de crianças deixaram de ser vaci-
nadas no primeiro ano da pandemia, mas grandes esforços de comunicação, em parte possíveis graças a um 
registro eletrônico de vacinação, contribuíram para o sucesso dos trabalhos de recuperação já que tinham 
vacinado 76% dessas crianças até março de 2021.23 Em Tamil Nadu, Índia, crianças em idade escolar apre-
sentaram grande dificuldade em leitura e em matemática quando retornaram ao ensino presencial após o 
fechamento das escolas causado pela pandemia. Seis meses depois, dois terços das perdas tinham sido 
recuperadas, com 24% da recuperação atribuída a programas de recuperação no contraturno administrados 
pelo governo.24

A pandemia pode ter levado a um claro colapso do capital humano, mas o que é necessário para tomar 
o caminho da recuperação é igualmente claro. A transformação do colapso em recuperação deve começar 
agora.

Notas
 1. Msemburi et al. (2022).
 2. Banco Mundial (2022). 
 3. Heckman (2006). 
 4. Banco Mundial (2022).
 5. Cálculos originais para esta publicação. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) define adultos 

em idade ativa como aqueles entre 25 e 55 anos.
 6. Fox, Levitt e Nelson (2010); Johnson (2001); Mukherjee (2016).
 7. Spelke e Schutts (2022).
 8. Egger et al. (2021); Miguel e Mobarak (2021).
 9. OMS e UNICEF (2021).
10. Hillis et al. (2022). 
11. Bau et al. (2022); Bullinger et al. (2021); Moya et al. (2021). 
12. Bailey, Sun e Timpe (2021). 
13. Para Bangladesh, Hamadani et al. (próximo); para o Brasil, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (2021). 
14. Gertler et al. (2021); Grantham-McGregor et al. (1991). 
15. Essas estimativas incluem crianças em idade escolar desde a educação infantil até o ensino médio (de 5 

a 17 anos) de 140 países com uma população em idade escolar de 500.000 ou mais. Para simplificar, 
parte-se do princípio de que um ano letivo é igual a 32 semanas acadêmicas em todos os países. As 
estimativas do Banco Mundial são baseadas em dados do Instituto de Estatística (UIS) da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
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16. UNICEF e ITU (2020).
17. UNICEF, PNUD e SMERU (2021).
18. Biswas et al. (2020).
19. Esta estimativa é derivada de uma regressão linear simples de perdas de aprendizagem no fechamento 

de escolas sem constante.
20. Essa relação é robusta para várias especificações, como incluir todos os países, excluir países de renda 

alta, limitar a amostra ao estudo de alta qualidade ou excluir pontos de dados que influenciam despro-
porcionalmente os resultados da regressão. Os coeficientes resultantes são todos significativos e estão 
na faixa de −0,28 a −0,42.

21. O capítulo usa os termos juventude e jovens com o mesmo sentido.
22. Von Wachter (2020).
23. Chandir et al. (2021).
24. Singh, Romero, e Muralidharan (2022).
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Em todo o mundo, a pandemia de Covid-19 foi um enorme choque para a mortalidade, a economia e a vida 
cotidiana. Mas o que até agora não recebeu atenção suficiente foi o seu impacto na acumulação de 
capital humano – saúde, educação e habilidades – das crianca e dos jovens. Qual foi a magnitude desse 
retrocesso e quanto ainda falta para uma recuperação? O relatório Colapso e recuperação quantifica os 
impactos da pandemia no capital humano das crianças em idade escolar e pré-escolar e dos jovens, e 
discute as ações urgentes necessárias para reverter estes danos. O relatório mostra que houve um 
verdadeiro colapso do capital humano que, se não for remediado, se tornará uma bomba-relógio para os 
países. O relatório documenta especificamente um declínio alarmante no desenvolvimento cognitivo e 
socioemocional entre crianças em idade pré-escolar, o que pode se traduzir em uma redução de 25% nos 
seus rendimentos na idade adulta. Constata também que 1 bilhão de crianças perdeu pelo menos um ano 
de educação presencial em países de renda baixa e média. E que, apesar dos enormes esforços para 
disponibilizar o ensino à distância, as crianças não aprenderam durante o período em que as escolas 
estiveram fechadas. Estima-se que isso venha a reduzir os rendimentos futuros, levando a uma perda 
agregada global de US$ 21 trilhões. Entre os jovens, o relatório quantifica as quedas dramáticas 
resultantes da pandemia no emprego e nas competências, bem como o aumento considerável do número 
de jovens que não estão nem empregados, nem matriculados em escolas ou em algum curso de 
capacitação. Em todas essas etapas da vida, os impactos da pandemia foram piores para as crianças e 
jovens em famílias menos favorecidas. Recuperar estas perdas requer ação imediata.

A boa notícia é que existem políticas públicas baseadas em evidências que podem recuperar essas 
perdas. O relatório Colapso e recuperação analisa as respostas dos governos à pandemia, e avalia por 
que houve um colapso na acumulação de capital humano, o que faltou na arquitetura de políticas 
públicas para proteger o capital humano durante a crise e como os governos podem se preparar melhor 
para enfrentar choques futuros. O relatório oferece recomendações de políticas públicas concretas para 
recuperar as perdas de capital humano, programas que acabarão se pagando no longo prazo. Para 
melhor se preparar para choques futuros, como mudanças climáticas e guerras, o relatório enfatiza a 
necessidade de soluções que reúnam programas de saúde, educação e proteção social em um sistema 
integrado de desenvolvimento humano. Se os países não agirem agora, as perdas de capital humano 
documentadas neste relatório se tornarão permanentes e perdurarão por várias gerações. 
A hora de agir é agora.
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