
MOVIMENTO IYD BRASIL PELO 
DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE 2020

reSUlTadOS 2020



_relembrando...

De 3 para 152 eventos

_o maior movimento IYD do mundo
_primeiros parceiros apoiadores
_jovens ocupando a cidade
_2 jovens no time nacional e 6 embaixadores

2019

4



_metas para 2020

eventos

dos estados brasileiros

500

100%
TOdoS os Eixos do estatuto da 

juventude

50.000 jovens impactados

o movimento referência 
em trabalho coletivo 
inter-organizacional 
para o desenvolvimento 
da juventude de um país
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DObRamOS a MEta!

8



ENGAJAMENTO JOVEM 
PARA AÇÃO GLOBAL

_impacto é história contada



1122
atividades 

aconteceram no 
Brasil em 2020
(entre 5 e 19 de agosto)

_o resultado

http://bit.ly/mapaiyd


3
Durante 15 dias, 

_o resultado

atividades 
por hora

começavam no Brasil.

http://bit.ly/mapaiyd


_o resultado

a meta de 500 eventos

dos estados brasileiros

2.2X

100%
TOdoS os Eixos do Estatuto da Juventude

o número de eventos em 20197.5X

http://bit.ly/mapaiyd


_Brasil e Mundo

2019 152 eventos
bit.ly/mapaiyd

Fonte: World Map of Events 2018 | UN
*2019 sem dados, foi projetado

http://bit.ly/mapaiyd
http://bit.ly/mapaiyd


_se em 2019 fomos o país com maior número de eventos 
comparado aos outros países,

em 2020 fizemos 
3x mais eventos que o 
mundo inteiro somado

Fonte: World Map of Events 2014-2020 | UN
*2019 sem dados, foi projetado



Mapa oficial de eventos 2020 - ONU



pessoas impactadas

_alcance

107.920



fazedores
(jovens/grupos que realizam eventos)

_quem fez acontecer

841
embaixadores
(jovens que apoiam fazedores em nível estadual)120
time nacional
(que organizam internamente o IYD Brasil)20



_eventos por região

centro-oeste

nordeste

norte

sudeste

sul

64

349

154

431

124

| 6%

| 31%

| 14%

| 38%

| 11%



_eventos por estado

174 
cidades

21



_ecossistemas dos eventos 



_formato dos eventos 

20% 37% 10%
webinar bate-papo/painel aulas/workshops

33%
outros

facilitação
arrecadação
doação
hackaton
podcast
e-book
desafios



_formato dos eventos 



_temas dos eventos: Estatuto da Juventude

32%

32%
11%

10%

6%



_temas dos eventos: ODS



_participação nos eventos 



_temas dos eventos

Independente do tema 
abordado, a palavra mais 
utilizada nos eventos foi 

PrOTagONisMO



_evento central



_aparição na TV: canal Futura

Programa Conexão Futura - 10/08/2020



 DIveRsIDadE
_mais uma vez, um dos principais objetivos 
 do movimento foi a
 

além dos diferentes formatos, temas 
e regiões, o perfil dos jovens também 

foi mais diverso que em 2019, mas 
ainda há muito trabalho a fazer





_perfil das jovens fazedoras

possui deficiênciacor/raça/etnia

jovens possuem alguma 
deficiência

11

3 Deficiência visual

1 Deficiência auditiva

1 Deficiência intelectual

2 Deficiência física

4 Outro

branca

parda

amarela

indígena

preta

59%

25%
10%

1%

2%



23 aNOs

_perfil das jovens fazedoras

é a idade média dos fazedores

14    16     18      20    22      24     26    28      30    32     34    36    

idade

48%
20-24 anos

gênero

69%
mulher (cis) homem (cis)

29%

prefiro não declarar participantes trans 
ou não binários

2% 3



_perfil das jovens fazedoras

trabalha?estuda?

68%
11%
8%
8%

está na Graduação

não está estudando

está no Ensino Médio

está no Mestrado

34%

48%

está trabalhando 
em formato CLT/PJ 
ou estágio

não está trabalhando 
50% por escolha

50% está buscando emprego 7.5%
estão empreendendo

10% preferiu não 
responder



_desde quando conhece o Dia da Juventude?

70%

18%

5%

8%

2020

2017 ou antes

2018

2019



_você gostaria de participar do 
Dia da Juventude em 2021?

98% 2%
siM nãO



_você gostaria de participar do 
Dia da Juventude em 2021?

39%15%

21%23%

2%

SIM, apoiar na 
minha região

SIM, como 
fazedor

SIM, como 
embaixador

SIM, no time 
nacional

NÃO



_avaliações

De 0 a 10, o quanto recomendaria o IYD Brasil para os seus amigos?
NPS: 9,7
92% Promotores
1,5% Detratores

Média de avaliação do suporte 
oferecido pelos embaixadores:
9,1
Média de avaliação dos materiais de 
comunicação oferecidos 
(Mídia Kit e Guia do Fazedor):
9,3

Média de avaliação da clareza de 
comunicação em redes sociais:
9,1



_ quem está com a gente 
organizações juvenis que trabalham com juventude em escala nacional



_ranking dos parceiros

78
eventos60

eventos 57
eventos

4ª posição: FENERI - 52 eventos



@iyd.brasil

/iyd.brasil

oi@iydbrasil.com.br

www.iydbrasil.com.br

OBriGAdo POr FazER 
HIsTórIa COm a GEnTe!

https://www.instagram.com/iyd.brasil/
https://www.facebook.com/iyd.brasil
https://www.facebook.com/iyd.brasil
https://www.instagram.com/iyd.brasil/
http://www.iydbrasil.com.br

