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O desemprego juvenil impacta 
o seu negócio
A falta de qualificação é um dos 
principais desafios enfrentados hoje 
pelas empresas, que têm dificuldades 
para preencher suas vagas, com 
impactos diretos na produtividade, 
competitividade, alta rotatividade 
de profissionais e até mesmo na 
capacidade de criar e inovar.

Os jovens são a maioria da 
população brasileira e uma 
importante força de trabalho para as 
empresas, mas são também os mais 
afetados pelo desemprego nesse 
mercado cada vez mais exigente por 
profissionais qualificados.

Se a conquista de um emprego é um 
desafio para um adulto, é ainda mais 
difícil para um jovem, sobretudo os 
de menor renda e com baixo nível 
educacional, que não conseguem 
se inserir no mercado de trabalho 
devido à falta de capacitação e de 
experiência.

Fonte: Pesquisa “Escassez de Talentos 2015”, ManpowerGroup
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Principais dificuldades para preencher vagas:

População brasil Desemprego

Jovens 56,1 mi
(15 a 29 anos)
27,4%

204,9 mi de 
pessoas

72,6%

Fonte: IBGE, 2015 

Taxa 
média 
11,8%

Jovens
(18 a 24 anos)
25,7% 

Fonte: IBGE, 3º Tri 2016

oportunidade

Para as empresas, 
investimento.

Para os jovens, 

Conheça a Plan International Brasil: 
www.plan.org.br
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Desemprego, 
por regiões

Fonte: IBGE, 3º Tri 2016 Fonte: IBGE/PNAD, 2007/2014

14,1%
Nordeste

12,3%
Sudeste

11,4%
Norte

10%
Centro-Oeste

7,9%
Sul

Investir na formação e capacitação dos 
jovens é garantir o futuro do seu negócio! 

Solução – o que fazemos

A Plan International Brasil, em parceria com a iniciativa privada, constrói soluções inovadoras com o objetivo de melhorar os 
níveis de emprego juvenil e ao mesmo tempo gerar valor agregado para as empresas.

Desenvolvimento de habilidades 
profissionais e pessoais

Ofertas  
de trabalho

• Inserção de jovens capacitados e com perfis 
diferenciados nos quadros das empresas 
parceiras, nos setores da indústria, comércio 
e serviços.

• Cursos e treinamentos para jovens em 
diversas áreas e alinhados com as demandas 
do mercado local.

• 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.

Escolaridade no Brasil

Analfabetos

Ensino 
Fundamental
(6 a 14 anos)

52%

13,5%

26,4% Ensino Médio
(15 a 18 anos)

Ensino Superior

8%
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mercado de trabalho!

Até 2018, serão

capacitados para o
3.350 jovens

bahia 
Município de Salvador e Região Metropolitana
Com apoio financeiro da União Europeia o Projeto Pontes para o Futuro tem 
as ambições de:

• Capacitar 1.200 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;

• Formar uma aliança de empresas, Associações privadas, Centro de Formações e 
Associações da Sociedade Civil comprometidas em promover a empregabilidade de 
jovens e igualdade de Gênero no mundo do trabalho;

pernambuco
Município de Recife e Região 
Metropolitana

Com apoio financeiro da Accenture, 
o projeto Jovens Construindo o 
Futuro tem as ambições de:

• Capacitar 1.600 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 pela inserção no 
mercado de trabalho ou abrindo seu 
próprio negócio;

rio grande do norte
Município de Natal 
e Região Metropolitana

Com apoio financeiro da AkzoNobel, 
o projeto Gols por Uma Vida Melhor 
tem as ambições de:

• Capacitar 550 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 pela inserção no 
mercado de trabalho e 50 abrindo seu 
próprio negócio;

 Objetivo do programa:
Objetiva assegurar trabalho 
decente para jovens no setor 
do emprego formal, ou através 
de pequenos negócios.

já envolvidas

45
empresas

3 estados,

ba

pe

rn

empreendimentos!

693 jovens
já contratados e 

34 jovens

qualificados! 

2.103
jovens já

Recepcionista

Aux. 
Administrativo

Aux. de 
Cozinha

Atendente

Operador de 
Supermercado

iniciando seus
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Opinião de quem conhece

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

Daniel Torres, Colégio Salesiano Salvador

        O projeto para 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 e tive a oportunidade de mostrar o que sou capaz. Hoje, 
graças a tudo e todos, me transformei em uma recepcionista determinada.
Joice Oliveira, jovem do projeto

       Quando iniciamos o projeto, não imaginávamos que teríamos tantos jovens interessados 
naquele momento em que a Arena das Dunas ainda era uma novidade para a cidade. O 
projeto da Plan abre portas para esses jovens, que chegam muito bem preparados e assim 
contribuem efetivamente com as nossas atividades. Hoje, vários desses jovens fazem parte 
do nosso quadro de funcionários e estamos muito satisfeitos. 

Edivanaldo Azevedo, Arena das Dunas

        A Jéssica que entrou no curso de assistente administrativo era uma menina 
que não tinha muita esperança em relação ao mercado de trabalho. A Jéssica 
que sou agora é mais madura, com mais conhecimento, muito mais sonhos e 
objetivos. Agora, essa é uma área que quero seguir. Para entrar no mercado 
de trabalho precisamos de qualificação e a Plan foi uma coisa muito boa que 
aconteceu na minha vida.
Jéssica da Silva, jovem do projeto

       Empoderamento de pessoas vulneráveis é nosso foco social e estratégico. 
Por isso, apoiamos organizações alinhadas com esse mesmo objetivo, como a 
Plan. A Accenture entende que a parceria com o projeto é uma oportunidade de 
trazer valor de longo prazo para as comunidades nas quais está inserida.
Juliana Alencar, Accenture

Pontes para o Futuro

Gols por uma vida melhor

Jovens construindo o futuro

       Antes de Life Skills eu era agressiva, agora não sou mais, financeiramente 
também me ajudou, pois consegui um emprego e o projeto foi um grande 
facilitador, aprendi a desenvolver um bom relacionamento pessoal e profissional, 
o projeto mostrou a importância de procurar mais oportunidades e sair da rua, 
a mentoria e o curso de life skills contribui para melhorar minha relação com as 
pessoas e ter um bom equilibrio emocional.

Leidijane Rodrigues da Silva, jovem do projeto
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Escritório Nacional – São Paulo

Thalia Pinheiro 
Gerente de Engajamento Corporativo & Institucional

Tel.: +55 (11) 3956 2179
E-mail: thalia.pinheiro@plan-international.org 

Centro Profissional Morumbi
Avenida Roque Petroni Junior, 1089, Sala 114 - Vila 
Gertrudes, São Paulo

Núcleo de Programas – Bahia

Bruno Moreno  
Analista de Empoderamento Econômico

Tel.: +55 (71) 98262-2352 / 99332-7271

E-mail: bmcpontesfuturo@gmail.com 

Núcleo de Programas – Pernambuco

Mayara Pimentel  
Analista de Empoderamento Econômico

Tel.: +55 (81) 99702-3945
E-mail: mayara.pimentel@plan-international.org 

Núcleo de Programas – Rio Grande do Norte 

Lauro Lucena 
Analista de Empoderamento Econômico

Tel.: +55 (84) 99689-6981

E-mail: lauro.lucena@plan-international.org

Participe dessa iniciativa 

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.

*Aviso legal: Este documento foi elaborado com a participação financeira da União Europeia. O seu conteúdo é 
de responsabilidade exclusiva da Plan International Brasil, não podendo, em caso algum, considerar que reflita a 
posição da União Europeia.

Contribua para o impacto social 
e desenvolvimento econômico 
do país! 

Absorva jovens já comprometidos, 
pré-selecionados, avaliados e 
acompanhados por mentoria 
em seus postos de trabalho, 
contribuindo para confiabilidade 
da relação estabelecida entre 
jovem – empresa.

Diminua seus esforços 
com processos seletivos, 
capacitações internas e turn-over 
de funcionários.

Convidamos sua empresa a participar dessa ideia!

Para saber como sua empresa pode se tornar parceira, entre em contato: 

mailto:thalia.pinheiro@Plan-international.org
mailto:Mayara.pimentel@plan-international.org
tel:%2B55%2081%2030394744

