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desta ideia

O desemprego juvenil
e os desafios
para os negócios

As organizações empresariais em todo mundo contam com desafios 
importantes para manterem-se competitivas no mercado, entre eles 
destaca-se a necessidade de obter recursos humanos qualificados e 
contar com seus talentos.

Os jovens constituem uma expressiva parcela da força de trabalho no 
mundo. No entanto, o desemprego juvenil continua sendo uma 
realidade global, onde a taxa de desemprego dos jovens é três vezes 
maior do que entre a população adulta. Nos próximos 15 anos serão 
necessários mais de 600 milhões de empregos para resolver o desafio 
global do desemprego juvenil.

A Plan International vem dedicando esforços para construir soluções 
inovadoras, visando melhorar os níveis de emprego juvenil e ao mesmo 
tempo promover oportunidades de negócios de valor compartilhado 
para as empresas.

Essa iniciativa teve início na Ásia e na África beneficiando 32.000 
jovens daqueles continentes, que foram capacitados e inseridos no 
mercado de trabalho, contando com uma rede estratégica de 
parceiros composta por mais de 100 empresas. Em 2015, essa ação 
chega a América Latina, com o propósito de qualificar 
profissionalmente e apoiar a inserção no mercado de trabalho de mais 
de 4.000 jovens, entre 17 e 24 anos, em situação de vulnerabilidade 
social, no Brasil, Colômbia e El Salvador.

Convidamos sua empresa a participar dessa ideia! 



Sobre O PROJETO
pontes para o futuro: 

A Plan International Brasil, com o apoio da Plan International Holanda,
do Instituto Para o Desenvolvimento da Cidadania (IIDAC) e do Colégio 
Salesiano Salvador, reuniu esforços para a estruturação do projeto 
“Pontes Para o Futuro – Soluções de emprego para jovens”, financiado 
pela União Europeia. 

O “Pontes Para o Futuro” objetiva assegurar trabalho decente para 
jovens nos municípios de Salvador e Camaçari, no setor do emprego 
formal, ou através de pequenos negócios. A estratégia relaciona uma 
formação em habilidades para a vida e treinamento técnico. Este 
processo se realiza em diferentes etapas, que inicia com uma analise do 
mercado local com a finalidade de desenvolver currículos de formação 
alinhados com a demanda de mercado.

Acreditamos que ao final dessas etapas os participantes do projeto 
poderão ingressar no mercado de trabalho com um perfil diferenciado 
que contempla o conhecimento técnico e as habilidades 
comportamentais necessárias para diferentes desafios da vida. Ao final 
do projeto serão 1200  beneficiados, em sua maioria, jovens mulheres. 

Pensando nisso, a ideia é formar uma aliança de empresas, Associações 
privadas, Centro de Formações e Associações da Sociedade Civil 
comprometidas em promover a empregabilidade de jovens dentro dos 
municípios. As ações também buscam sensibilizar empresas locais para 
conhecer e adotar boas  práticas de igualdade de gênero em sua força 
de trabalho.
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A Plan international desenvolveu a metodologia YES (Youth Employment Solutions), 
que prevê seis etapas articuladas para a inserção do jovem no mercado de trabalho:

nossa  metodologia



estudo de mercado
Análise de indicadores econômicos identificando os setores com 
expressivo crescimento econômico e suas demandas por mão de obra. Os 
indicadores  orientam  a definição dos cursos oferecidos aos jovens.

engajamento corporativo
Constituição da Aliança Estratégica pelo Emprego Juvenil, contribuindo 
com: análise de mercado, formatação dos currículos, inserção dos jovens 
no mercado de trabalho. 

mentoria
Os jovens são acompanhados durante 12 meses, para reforçar sua 
capacidade de atuação no mundo corporativo. Adicionalmente, os jovens 
serão apoiados para levar adiante seu plano profissional.

qualificação técnica
Formação profissional dos jovens: desenvolvimento de competências e 
habilidades técnicas específicas da área profissional

qualificação em habilidade para a vida
Formação dos jovens em Habilidades para a vida: habilidades 
psicossociais para o comportamento positivo que permitem aos indivíduos 
lidar eficazmente com as demandas e desafios da vida cotidiana 
(UNICEF).

inserção no mercado de trabalho
Os jovens são encaminhados para os processos seletivos das empresas, 
prioritariamente, para as parceiras. Busca-se encaminhar os jovens que 
atendam o perfil socilitado pela empresa.



veja a opiniNão de quem conhece 
o projeto pontes para o futuro. 

proativas, disponíveis, desenvoltura e postura favorável ao 
atendimento, e sempre com um sorriso no rosto, este é o perfil que 
precisávamos. Recebemos elogios da abordagem das duas 
contratadas pelos pais de nossos alunos. Parabéns a Plan pela 
formação dada a estes jovens. Indico, com certeza, os alunos do 
“Projeto Pontes para o Futuro.”

Daniel Torres, Gestor Administrativo do Colégio Salesiano 
Salvador

“Trabalhar no Projeto Pontes para o Futuro foi especial, 
sobretudo pela sintonia entre o trabalho de Habilidades para a 
vida e a Qualificação Profissional desenvolvida pelo SENAC. 
Uma instituição que visa a formação profissional há 70 anos, 
sem perder de vista a valorização do ser humano, a inclusão 
social e a inserção no mundo do trabalho teve um grande 
aliado na transformação de jovens em prol de uma sociedade 
produtiva, cidadã e mais justa. Esperamos continuar trilhando 
novos caminhos e despertando sonhos em 2016!”  
Graça Costa, Vice gestora do Senac Aquidabã.

“O projeto pra mim foi um divisor de águas, de uma 
simples menina para uma grande mulher, guerreira 
batalhadora e a fim de ir além do esperado. Construí 
sonhos, realizei desejos, tive a oportunidade de mostrar o 
que sou capaz e hoje graças a tudo e todos me 
transformei em uma recepcionista determinada.” 
Joice Oliveira, 
Jovem beneficiaria do Projeto Pontes para o Futuro.



Para contribuir com o acesso ao “trabalho decente”, até 2018 o Projeto Pontes 
para o Futuro espera:

Consolidar a Aliança Estratégica pelo Emprego Juvenil, com setor 
coorporativo.
Capacitar 1200 jovens com qualificação em habilidades para vida e 
formação técnico-profissional, sendo 60% mulheres.
Assegurar que 75% dos jovens qualificados tenham acesso ao trabalho 
decente, seja pela inserção no mercado de trabalho ou abrindo seu 
próprio negócio;
Mapear boas práticas - para implementar o projeto em larga escala no 
Brasil e em outros países da América Latina.

nossa ambição



Como sua empresa pode PARTICIPAR ?

Tornar-se membro da Aliança Estraté-
gica pelo Emprego Juvenil e a Equida-
de de Gênero no mundo do trabalho;A

Contribuir para disseminação de boas 
práticas de trabalho decente e 
equidade de gênero dentro do 
contexto da Aliança Estratégica; b

Formatar currículos técnicos para 
atender a real necessidade de 
mercado; d

Receber os jovens para uma vivência 
do mundo corporativo, por meio de 
palestras ou visitas guiadas às empre-
sas;e

Fortalecer a análise de mercado para 
identificar as necessidades das 
empresas e as oportunidades de 
emprego juvenil;c

f Facilitar a inserção no mercado e 
garantir que esses jovens recebam 
condições decentes de trabalho;



 “Estou muito satisfeito com a contratação das duas jovens 
recepcionistas do Projeto Pontes para o Futuro. Educadas, 
proativas, disponíveis, desenvoltura e postura favorável ao 
atendimento, e sempre com um sorriso no rosto, este é o perfil que 
precisávamos. Recebemos elogios da abordagem das duas 
contratadas pelos pais de nossos alunos. Parabéns a Plan pela 
formação dada a estes jovens. Indico, com certeza, os alunos do 
“Projeto Pontes para o Futuro.”

Daniel Torres,Gesto Administrativo do Colégio Salesiano 
Salvador

“Trabalhar no Projeto Pontes para o Futuro foi especial, 
sobretudo pela sintonia entre o trabalho de Habilidades para a 
vida e a Qualificação Profissional desenvolvida pelo SENAC. 
Uma instituição que visa a formação profissional há 70 anos, 
sem perder de vista a valorização do ser humano, a inclusão 
social e a inserção no mundo do trabalho teve um grande 
aliado na transformação de jovens em prol de uma sociedade 
produtiva, cidadã e mais justa. Esperamos continuar trilhando 
novos caminhos e despertando sonhos em 2016!”  
Graça Costa, Vice gestora do Senac Aquidabã.

“O projeto pra mim foi um divisor de águas, de uma 
simples menina para uma grande mulher, guerreira 
batalhadora e a fim de ir além do esperado. Construí 
sonhos, realizei desejos, tive a oportunidade de mostrar o 
que sou capaz e hoje graças a tudo e todos me 
transformei em uma recepcionista determinada.” 
Joice Oliveira, 
Jovem beneficiaria do Projeto Pontes para o Futuro.

veja a opiniNão de quem conhece 
o projeto pontes para o futuro. 



realização: 

A Plan International é uma organização não-governamental de origem inglesa 
ativa há 76 anos e presente em 70 países. No Brasil desde 1997, a Plan possui, 
hoje, mais de 20 projetos que atendem, aproximadamente, 75 mil crianças e 
adolescentes. Sem qualquer vinculação política ou religiosa e sem fins lucrativos, 
está voltada para a defesa dos direitos da infância, conforme expressos na 
Convenção dos Direitos da Criança, da Organização das Nações Unidas.
Desde 2012 vem trabalhando pelo o Programa de Empoderamento Econômico de 
Jovens, beneficiando mais de 3.500 jovens até 2017. Mais informações sobre a 
Plan International Brasil em www.plan.org.br.

O Projeto Pontes Para o Futuro é uma iniciativa entre a Organização Plan International 
Brasil, do Instituto Internacional para o Desenvolvimento da Cidadania, financiado 
pela União Europeia. 

O IIDAC (Instituto Internacional para o Desenvolvimento da Cidadania) é uma 
organização brasileira de caráter internacional, voltada especialmente para 
promover a cooperação internacional, os direitos humanos e o desenvolvimento 
sustentado no Brasil e no mundo. Fundado em 1998 com a missão de apoiar e 
assessorar governos, sociedade civil organizada e agências internacionais de 
desenvolvimento na realização de seus mandatos e na construção de políticas 
públicas nos países membros das Nações Unidas, o IIDAC dedica-se a produzir e 
implementar tecnologias sociais em projetos dirigidos para o fortalecimento de 
redes sociais no segmento acadêmico, governamental, não governamental e 
comunitário.

A União Europeia (UE) é uma parceria económica e política de características únicas, 
constituída por28 países europeus, que, em conjunto, abarcam grande parte do 
continente europeu. A UE foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial. A intenção 
inicial era incentivar a cooperação económica, partindo do pressuposto de que se os 
países tivessem relações comerciais entre si se tornariam economicamente 
dependentes uns dos outros, reduzindo assim os riscos de conflitos. Dessa 
cooperação económica resultou a criação da Comunidade Económica Europeia (CEE) 
em 1958, então constituída por seis países: Alemanha, Bélgica, França, Itália, 
Luxemburgo e Países Baixos. Desde então, assistiu-se à criação de um enorme 
mercado único em permanente evolução.



Membro integrante da Rede Salesiana Brasil, o Liceu Salesiano do Salvador, obra 
fundada pelos Salesianos de Dom Bosco há 115 anos, na cidade de Salvador – 
Bahia, promove uma educação atenta aos jovens, principalmente, os mais 
necessitados, em sua formação acadêmica, profissional e para vida. Os Salesianos 
estão presentes em mais de 130 países, nos cinco Continentes. Há oito regiões, 
com 89 inspetorias em todo o mundo. Todos os dias, são atendidos milhões de 
jovens em obras sociais, escolas, universidades, missões e paróquias.

A Associação de Desenvolvimento Social e Cultural da Bahia é uma 
organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1995, reconhecida 
de utilidade pública municipal e estadual e qualificada como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público –OCISP, com sede social na Rua da Glória, nº 
26, Gleba “C” - Camaçari - Bahia.
A entidade nasceu da necessidade de garantir direitos, ampliar o raio de ação de 
políticas públicas,  desenvolvendo ações voltadas para educação, cultura e 
desenvolvimento social , destinadas ao público em geral. Desde a sua fundação a 
entidade vem se modernizando, adequando-se ao novo modelo de política social 
voltada para o desenvolvimento humano e o crescimento profissional.Nosso 
trabalho também está voltado para a profissionalização por entendermos que 
através do fortalecimento do conhecimento promoveremos a inclusão social e 
minimizaremos as desigualdades. Dentro de uma filosofia educacional que prima 
pela atenção a formação global do jovem, desenvolvemos ações que envolvem 
diálogo com segmentos produtivos da sociedade sempre com o objetivo de 
orientar o processo de formação desde a fase inicial até a inserção no mercado de 
trabalho.

instituições parceiras





Plan International Brasil - Núcleo de Programas - Bahia
Praça Conselheiro Almeida Couto, 374, Sala 203

Nazaré, Salvador - BA
Tel: +55 (71) 3243-2955

CEP: 40050-405


