relatório semestral
Atividades do 1º Semestre de 2021

o que é o

GOYN SP?

The Global Opportunity Youth Network (GOYN) é uma aliança

ões e especialistas,

global formada por jovens, empresas, instituiç

liderada mundialmente pelo Instituto Aspen (EUA).

Chegou ao Brasil, no município de São Paulo, em 2020, por meio da United Way
Brasil,

responsável

por

articular

e

organizar

essa

grande

rede

colaborativa

para

promover a inclusão produtiva das juventudes.

Clique aqui e saiba mais
sobre o GOYN SP
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Contexto
Na cidade de São Paulo existem 2.571.297 jovens (15 a 29 anos)

812 mil estão em situação de vulnerabilidade social, sendo que 47 mil
possuem formação superior e um emprego formal. Saiba mais.

O GOYN SP quer impactar positivamente a vida de 765 mil jovens-potência da

ópole do País, promovendo um aumento de renda a 100 mil deles.

maior metr
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retrospectiva 2020
No ano da pandemia, o GOYN SP deu seus primeiros passos, articulando a rede para uma
atuação coletiva e colaborativa. Mesmo a distância:

Realizou
cerca

encontros

de

ecossistema

70

e

workshops

ões

instituiç

produtivo

da

virtuais

para

cidade

e

com

mapear

o

analisar

os

dados levantados.

Identificou

seis

áreas

de

oportunidades,

elegendo quatro delas como foco de atuação

ótipos)

em 2021 (desenho de prot

Debateu os principais desafios dos jovens.
Criou

um

Accenture,

banco
com

de

dados,

base

em

em

parceria

fontes

e

com

a

ões

instituiç

oficiais, para traçar o perfil dos jovens-potência da
Detectou oportunidades para promover a

cidade de São Paulo, sistematizados aqui.

inclusão produtiva de forma sistêmica.
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áreas de oportunidades para 2021
OPORTUNIDADES

SOLUÇÕES GOYN SP

Não se fala sobre o trabalho ou o planejamento que o jovem-

PROGRAMA TRILHANDO

potência deve fazer para seguir o caminho que gostaria de trilhar.

Trazer uma agenda de aprendizagem para o ecossistema sobre como atrair,

Além disso, falta a esse jovem conhecimento sobre como dar o

perfilar e encaminhar jovens-potência para oportunidades a partir de trilhas

óximo passo para viabilizar seu projeto de vida.

pr

ões parceiras

de projeto de vida articuladas junto a organizaç

PERIFA DIGITAL

Falta de acesso às tecnologias e desconhecimento de
Desenvolver uma mentalidade digital e estimular a criação de perspectivas em
como utilizá-las para a inclusão produtiva.
carreiras digitais com os jovens-potência, nas periferias.

PLATAFORMA DIGITALIS

Alta demanda de oportunidades nas áreas de tecnologia e
Conectar jovens, instituiç

ões formadoras e empresas para influenciar um

falta de qualificação dos jovens para ocupá-las.
ecossistema de inclusão produtiva na economia digital.

REDE EMPRESAS POTÊNCIA

Empresas de pequeno, médio e grande porte de São Paulo precisam
reconhecer o valor e saber adotar medidas que fomentem a inclusão

Mobilizar e sensibilizar empresas sobre o tema da inclusão produtiva dos jovenspotência por meio de estudos de caso, eventos e uma comunidade de práticas.

produtiva de jovens- potência.
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As fases do GOYN SP para o impacto coletivo
Até 2030, o GOYN SP quer incluir produtivamente 100 mil jovens-potência
Para isso, foram desenhadas estas fases do programa:

2020
MAPEAR o ecossistema e
DESENHAR um programa de trabalho

2021

2022

ões, avaliar e

PROTOTIPAR intervenç
aprender.

ões

ACELERAR e ESCALAR intervenç

baseadas em mudanças sistêmicas

óximos 5 anos com trilhas de

para os pr

intervenção para 2021.
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avanços no primeiro semestre de 2021
ões distribuídas em quatro pilares para

A rede GOYN SP desenvolveu aç

consolidar a rede e gerar impacto coletivo:

Construir e fortalecer o colaborativo

Café GOYN SP
Espaço

de

troca

de

conhecimentos

e

experiências

Audiência Geral

a

partir

de

um

tema-chave

explorado

por

especialistas

185 participantes

convidados e da rede, debatido entre os participantes.
Março

–

tema "Como promovemos a equidade nos nossos projetos e trabalhos?", para conversar sobre

ões da rede. Saiba mais.

iniciativas que garantam a diversidade dentro das organizaç

16 jovens-potência

– lançamento da pesquisa “Desafios e Oportunidades para a Inclusão Produtiva de Jovens-Potência na
Cidade de São Paulo”, realizada pelo GOYN SP em parceria com a Accenture Brasil, e as soluções possíveis
Abril

para os desafios de inclusão produtiva que o estudo levantou. Saiba mais.
Junho

–

tema

”

“A

ões

60 instituiç

crise laboral e os jovens-potência: diálogos sobre diferentes caminhos para a inclusão

ões necessárias à superação desse grande desafio.

produtiva , para debater os impactos e as intervenç
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Construir e fortalecer o colaborativo

Collective Impact Forum
órum

Iniciativa do Aspen Institute e FSG, o f

anual, em abril, teve como objetivo fortalecer a atuação de

ões espalhadas pelo mundo, que formam a rede GOYN.

diferentes organizaç

O GOYN SP participou da mesa

“Compreendendo

e enfrentando a injustiça estrutural em um ambiente

”

global: uma conversa com jovens GOYN e líderes comunitários , e apresentou os principais dados da pesquisa

“Desafios e Oportunidades para a Inclusão Produtiva de Jovens-Potência na Cidade de São Paulo”, realizada
em parceria com a Accenture Brasil. Saiba mais.
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Construir e fortalecer o colaborativo

Redes Territoriais
ões

O GOYN SP tem mapeado as organizaç

órios

que atuam nos territ

onde os jovens-potência vivem, para

convidá-las a fazer parte da rede. Isto porque acredita que elas são essenciais para pautar estratégias, apoiar

ões conhecem a fundo as realidades das juventudes periféricas.

iniciativas e divulgá-las, afinal, essas instituiç

ões territoriais na rede:

6 novas organizaç

Base Capão

Escola de Notícias

Mais1Code

Movimento Conexão Favela

Periferia em Movimento

Fundação Tide Setubal/Galpão ZL
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Promover a colaboração jovem

úcleo Jovem

N

úcleo

Em 2021, os jovens-potências do N

têm atuado fortemente na rede por meio da cocriação e apoio à

ões, assim como a promoção de atividades próprias para fortalecer o papel central do jovempotência como porta-voz da causa e do trabalho do GOYN SP. No primeiro semestre, os membros do Núcleo
tomada de decis

também participaram dos encontros de formação da Action Learning, ferramenta que desenvolve habilidades
para

pensar

e

interagir

coletivamente

com

o

objetivo

de

resolver

problemas

complexos,

promovendo

alinhamento, engajamento e diferentes aprendizados.

úcleo Jovem: Alana Gonçalves Vieira, Carla Francischette Boaretto, Daniel Rodrigues Peixoto, Estela Reis

N

Rodrigues,

Gabriel

Gonçalves

de

Moraes,

Henrique

Madeiros

Santos,

Jonathan

Robert

Lima

Camargo

Sales, Sany Barbosa da Silva

Mediadora: Pâmela Regina
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Promover a colaboração jovem
Embaixadores

Jovens embaixadores

újo

Bruno Souza de Ara

Caroline Alves Medeiros Soares

órios trouxe muito aprendizado para a rede. Um deles foi o entendimento da importância
de lideranças jovens periféricas para que as ações cheguem aonde precisam chegar. Por isso, e acolhendo as
indicações das organizações locais, doze jovens foram convidados a assumir o posto de embaixadores do
O trabalho nos territ

Catarina Victoria Reis de Lima

Franciele Meireles Cesar

Karoline Oliveira

GOYN SP para promover um diálogo mais assertivo com as juventudes das periferias.
Lucas Felipe de Miranda

Priscila Santos da Silva

ões representadas pelos embaixadores: Pirituba, Tremembé, Santana, São Miguel, Itaim

Regi

Paulista, Sapopemba, Capão Redondo e Parelheiros.

Sibelle Oliveira da Silva

Tais de Oliveira Lopes da Silva

Tauan Matos

Yasmin Vieira Leme

41% da Zona Sul 2
33% da Zona Leste 2
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Promover a colaboração jovem
Dados gerais

Microfundo para jovens inovadores

46 projetos inscritos

54% liderados por jovens mulheres

Iniciativa do GOYN internacional para promover a inclusão produtiva das juventudes, o edital, lançado em
46% da Zona Sul 2

março, selecionou 12 projetos de coletivos e de jovens das periferias da cidade de São Paulo para oferecer
apoio de formação, mentoria e um microfundo. No primeiro semestre, todos que se inscreveram no edital
puderam participar do workshop "Como alavancar a minha iniciativa: elementos de gestão de projetos e design

31% da Zona Leste 2

13 projetos sobre raça e gênero

thinking", realizado em parceria com o Youth Voices Brasil. Saiba mais sobre os projetos contemplados.
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Monitorar o impacto
Consolidação da teoria de mudança e da

ótipos

cadeia de resultados dos prot
ões

Construída a partir de diálogos e sess

de validação com toda rede colaborativa, a teoria da mudança foi

ões do GOYN SP. Ela se apoia em estratégias ainda em fase de

desenhada e consolidada para subsidiar as aç

maturação, que deverão evoluir ao longo de 2021 por meio de um trabalho coletivo.

Desenvolvimento da matriz de
monitoramento e avaliação
ósito

Para avançar no prop

ões

de monitorar e avaliar as aç

do GOYN SP, a equipe desenhou o quadro de

indicadores de impacto, com base na Teoria da Mudança e no Impact Framework da iniciativa global. O
documento foi construído coletivamente, sendo debatido e ajustado pelo comitê executivo, adotando um
modelo

avaliativo

misto,

que

poderá

conjugar

ões

investigaç

qualitativas

e

quantitativas

a

respeito

das

realidades que se pretende transformar.

óximas páginas

Confira a teoria de mudança e quadro de indicadores nas pr
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Teoria de mudança do GOYN SP
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Quadro de indicadores de impacto

Esforço e abrangência

úmero de jovens conectados à iniciativa

1. N

úmero e proporção de organizações e empresas parceiras da iniciativa

2. N

úmero de vagas ofertadas pelas organizações e empresas parceiras

3. N

Jovens-potência com educação ampliada
4. Percentual de jovens que retornam à educação formal
5. Percentual de jovens que ampliaram suas competências para o trabalho

Indicadores

Jovens-potência integrados ao mercado de trabalho
6. Percentual de jovens que progridem no trabalho
7. Percentual de jovens que conseguem trabalho estável
Jovens-potência com renda ampliada e estável
8. Percentual médio de ampliação da renda dos jovens

ões e colaboração na coalizão

Elevados padr

9. Ambiente favorável à aprendizagem e colaboração
10. Dinâmica e efeitos da participação dos jovens na governança

úblicas conectadas ao GOYN SP

11. Iniciativas p

12. Capacidade da coalizão compartilhar e analisar dados e aprimorar a estratégia
Narrativa favorável aos jovens na mídia e no mercado
13. Narrativa favorável ao trabalho jovem na mídia geral
14. Diversificação do financiamento para iniciativas de inclusão produtiva jovem

úblicas influenciadas por evidências produzidas pelo GOYN

15. Políticas p
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Monitorar o impacto
Medição para gerar aprendizado sobre a prática
O

GOYN

SP

deu

início

à

estruturação

da

área

de

Gestão

do

Conhecimento.

Desenhar

uma

agenda

de

conhecimento se torna central para o colaborativo no apoio da construção de uma visão coletiva e integrada e
como material de discussão e influência para a grande mídia, para empresas e sociedade civil. Para nortear a agenda
de aprendizado nas diferentes instâncias de participação, foi desenvolvido o grupo de indicadores quantitativos e

ótipos.

qualitativos a fim de monitorar o programa e seus prot

Faz parte deste escopo a criação de um CRM, em parceria com a ONG Vocação, com os objetivos de orquestrar
as ofertas de empregabilidade e empreendedorismo para as juventudes, acompanhando os jovens-potência mais de
perto, de forma individualizada, e colher conhecimentos e aprendizados sobre esses jovens para compartilhá-los
com todo o ecossistema no final do ano.
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Comunicação contínua
Redes sociais
ópria

Em 2021, o GOYN SP intensificou a participação nas redes para divulgar sua atuação, criando uma página pr

úcleo Jovem. Uma comunicação do jovem para o jovem. No

no Instagram, gerenciada pelos jovens-potência do N

Facebook e Linkedin, as postagens acontecem na página da United Way Brasil, com amplo alcance, e nas páginas
dos colaboradores e parceiros de toda a rede GOYN SP.

Instagram - GOYN SP

ões

85 publicaç

734 seguidores

Instagram - UWB

ões

85 publicaç
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Comunicação contínua
Newsletter mensal
Todos os meses, os jovens-potência definem com a equipe gestora as pautas e os

údos a instituições, empresas,

textos da newsletter para compartilhar notícias e conte

õem o ecossistema do GOYN SP.

pessoas e jovens que comp

ões

5 ediç

176 destinatários

40% é a média de abertura dos

“Infomativos GOYN SP”
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Comunicação contínua
Assessoria de imprensa
Para

conquistar

ômica

econ

novos

espaços

na

grande

imprensa

e

divulgar

81 MENÇÕES

a

importância

social

e

da inclusão produtiva das juventudes, o GOYN SP conta com a Oficina de

Impacto como assessoria, responsável por articular pautas e unir as diferentes vozes da

11 na grande imprensa (Estadão, TV Cultura,
UOL, R7, Exame, dentre outros)

rede, trazendo visibilidade para o tema e para a coalizão.
70 em veículos setoriais, blogs, sites e
mídias regionais
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Comunicação contínua

údos e pesquisas

Produção de conte

údos e pesquisas que

Um dos braços do GOYN SP é a geração de conhecimento, por meio da produção de conte

ões para a promoção da empregabilidade e do empreendedorismo dos jovens-potência

embasam estratégias e aç

Desafios e Oportunidades para a Inclusão Produtiva de Jovens-Potência na Cidade de São
Paulo

–

Lançado

em

abril,

a

publicação,

realizada

pelo

GOYN

SP

em

parceria

com

a

Accenture Brasil, mapeou os desafios e as oportunidades de inclusão produtiva para os mais
de 700 mil jovens-potência de São Paulo em um site totalmente interativo. Conheça.

Atlas das Juventudes

– Lançado em maio, pelo Em Movimento e Pacto das Juventudes pelos

ODS, o Atlas sistematiza e dissemina diferentes dados sobre as juventudes brasileiras, para
pautar

ões

aç

e

políticas

úblicas

p

que

otimizem

e

promovam

o

potencial

dos

jovens

na

construção de um futuro mais inclusivo. O GOYN SP é parceiro da iniciativa e contribuiu
para a plataforma com dados sobre os jovens-potência na cidade de São Paulo. Conheça.
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Comunicação contínua

údos e pesquisas

Produção de conte

Pacote de medidas para inclusão produtiva das juventudes do Brasil - O documento elaborado pela
Comissão Especial de Inclusão Produtiva, articulado pelo Conselho Nacional da Juventude, teve a

ões que serão encaminhadas ao Legislativo

participação do GOYN SP, especialmente nas recomendaç
e

Executivo

para

mitigar

os

impactos

negativos

na

empregabilidade

e

renda

das

juventudes

na

ões e orientar a criação de projetos, programas

pandemia. O tratado quer contribuir à tomada de decis

úblicas para a inclusão produtiva desse público-alvo, de maneira efetiva.

e políticas p

Empresas potentes: boas práticas na inclusão de jovens-potência - O estudo, realizado em parceria
com a Accenture, analisa os processos de recrutamento, seleção e manutenção de jovens nos quadros

ões,

de colaboradores de empresas-potência, compartilhando orientaç

ões

recomendaç

e pontos de

atenção para qualquer organização que queira implementar ou revistar suas políticas de inclusão de
jovens nas suas equipes. Conheça.
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intervenções estratégicas em 2021
ões e indefinições do cenário pandêmico,

Mesmo com a permanência de restriç

ainda fortemente presente no País, o GOYN SP deu continuidade ao seu amplo

ótipos definidos em 2020.

trabalho em rede para implementar os quatro prot
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ões

No primeiro semestre, foram contactadas organizaç

órios,

territ

definindo

uma

parceria

de

apoio

dos

para

a

capacitação dos 12 jovens embaixadores, os multiplicadores
do programa.

Perifa Digital

Nesse período, estruturou-se a metodologia da formação do
Perifa, sistematizada em 6 encontros de 2 horas de duração

O programa tem como objetivo desenvolver uma mentalidade
digital

e

estimular

a

criação

de

perspectivas

digitais para os jovens-potência nas periferias.

em

carreiras

cada, vivenciados pelos jovens embaixadores. Para a turma de
agosto, serão organizadas 24 turmas com até 10 alunos em
cada,

cujas

ões

formaç

serão

conduzidas

por

uma

dupla

de

embaixadores.

ões

Organizaç

parceiras

no

primeiro

semestre:

Mais1Code

(Zona Leste 2) e Base Colaborativa Capão (Zona Sul 2).
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Um grupo de trabalho tem se reunido semanalmente para
definir o escopo do projeto, cuja implementação está prevista

Plataforma Digitalis

para setembro. As metas para esse ano são: conectar 500
jovens na plataforma, formar 200 e empregar 160 nas vagas

O objetivo da plataforma é criar um espaço de conexão entre
jovens-potência,

ões

instituiç

formadoras

e

empresas

para

oferecendo

suporte

ões

Empresas e organizaç

favorecer a inclusão produtiva das juventudes na economia
digital,

iniciais mapeadas.

específico

para

performance dos jovens nos processos seletivos.

qualificar

a

do grupo de trabalho: Accenture,

Alicerce, CI&T, Digital Innovation One, Funcional Health

ú

Tech, Instituto Aliança, Ita
Secretaria
Taqe,

do

TATA,

Educação e Trabalho, JÁ, Proa,

ômico de São Paulo,
Vocação e Núcleo Jovem do

Desenvolvimento
Thoughtworks,

Econ

GOYN SP.
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Rede Empresas-

“Empresas potentes:
jovens-potência”, lançada em

Em 2021, a rede finalizou a pesquisa

Potência

boas práticas na inclusão de
julho,

realizada

Accenture
O objetivo do programa é conectar empresas que reconhecem
a

importância

esforços,

da

inclusão

compartilhar

de

jovens-potência

údo,

conte

treinamentos para lideranças.

boas

para

alinhar

práticas

e

pelo

Brasil.

“Comunidade

de

GOYN

Também

”

Práticas ,

SP

em

co-liderou
no

parceria
a

Linkedin,

com

criação
que

a
da

será

divulgada com a pesquisa e conta com a participação de

ões

outras coaliz

em prol das juventudes: 1MIO, Jovens do

Brasil e Pacto Coletivo pelos Jovens.
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Para isso, em 2021, tem realizado:

Programa Trilhando

Curadoria de trilhas para a formação do projeto de vida

O programa tem como meta conectar 350 jovens-potência às

Mobilização de organizaç

trilhas de desenvolvimento pessoal e projeto de vida de redes

jovens no programa

das juventudes

ões locais para engajamento dos

territoriais formadas por parceiros locais.
Articulação com empresas para mentoria voluntária

Inscrição de jovens-potência nas trilhas de aprendizagem
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Principais

1.292 jovens inscritos

412 jovens selecionados

resultados
70 mentores mobilizados para as trilhas Engaja (CIEDS) e 120
para a trilha do Mentorare (Fundação IOCHPE)

úmero das Trilhas

N

odnahlirT

amargorP

111 para trilha Pense Grande Digital

90 oportunidades de inclusão produtiva, relacionadas à
empregabilidade e formação, mapeadas dentre as

ões da rede

organizaç

105 para trilha Menotare

60 para trilha Engaja

136 para a trilha Competências para
a Vida

4 trilhas em andamentos

Trilhas captadas: Plataforma Mentorare (Fundação IOCHPE), Pense Grande Digital (Fundação

ônica Vivo), Plataforma Engaja (CIEDS) e Competências para a Vida (United Way Brasil).

Tetef

Parceria com a fintech Impact Bank para abertura de contas digitais 100% gratuitas para ajuda de
custo aos jovens participantes.
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METAS PARA 2021
Até o final do ano, todo o trabalho coletivo e colaborativo da rede GOYN SP vai
focar esforços e recursos para:

Conectar

4

mil

jovens-potências

nas

diferentes

ões

aç

e

Fomentar comunidades de aprendizagem que coloquem os

ões

iniciativas articuladas durante o ano

jovens no centro das intervenç

Fortalecer 1.500 jovens-potência para que possam superar

Disseminar

desafios da inclusão produtiva

monitoramento e aprendizado dos processos

conhecimento

sobre

as

práticas,

com

Apoiar 400 jovens-potência para que retomem ou continuem os
estudos,

consigam

ou

progridam

no

trabalho

e

obtenham

ou

ampliem a renda, tudo a partir de projetos de vida e incorporação
de competências

Buscar

modelos

escaláveis

e

sustentáveis

para

as

ões integradas

intervenç

27

PARCERIAS PELO IMPACTO COLETIVO
O GOYN SP é um ecossistema formado por diferentes atores que atuam de forma colaborativa e coletiva. Fazem parte dessa rede:

Comitê Gestor e Parceiros Institucionais

Parceiros Institucionais

Parceiros Globais
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PRECISAMOS SEGUIR FAZENDO MAIS
VAMOS JUNTAS E JUNTOS?

Estamos trabalhando colaborativamente para mudar essa realidade. Temos de

27.1% dos jovens de 18 a 24 anos estão

órico que o Brasil vivencia - e que não vai se

potencializar o boom demográfico hist
repetir.

desempregados

A atuação em rede é a melhor estratégia para avançarmos com a urgência e a velocidade
necessárias.

ões e pessoas estiverem ao nosso lado, mais

Por isso, quanto mais empresas, organizaç

1 em cada 4 jovens quer trabalhar, não consegue e
desistiu de procurar colocação

força coletiva teremos para empreender esforços e cumprir a meta de incluir
produtivamente, até 2030, 100 mil jovens-potência das periferias de São Paulo.

O caminho é longo e repleto de desafios. Mas já avançamos muito e sabemos que é
possível fazer mais. Por isso, fica aqui o nosso convite: venha fazer parte de uma ampla

ões de jovens de 15 a 29

Quase metade dos 50 milh

anos deseja deixar o País por falta de perspectivas

ões sistêmicas e sustentáveis

coalizão que pode mudar o atual cenário e gerar transformaç

ões de brasileiros.

em favor das novas geraç

(dados do Atlas das Juventudes)
Vamos juntos!
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