O QUE É
O GOYN SP?
O Global Opportunity Youth Network
(GOYN) é uma aliança global formada
por jovens, empresas, instituições e
especialistas, 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

CONTEXTO
Este é um relatório de atividades do ano de 2021.
No primeiro semestre deste ano, o GOYN SP lançou o relatório semestral,
apresentando todas as atividades do programa executados no período de
janeiro a junho de 2021. Este relatório compreende o ano inteiro, porém,
recomenda-se a leitura do primeiro relatório caso queira compreender
algumas ações específicas executadas no primeiro semestre.
REALIZAÇÃO
Parceiro Articulador

Parceiro Articulador

PRINCIPAIS RESULTADOS
Lista dos principais resultados a partir dos 6 pilares do Impacto Coletivo

Construção e
manutenção do
colaborativo

Construção da
colaboração jovem

Identificação e
desenvolvimento de
direcionamentos

Criamos uma rede com 80
stakeholders de diversas esferas,
estabelecendo uma estrutura de
governança e um processo
operacional colaborativo.

Realizamos mais de 30 encontros
com membros do Colaborativo
em 2021.

Fortalecemos o Núcleo Jovem,
nossa rede de jovens-potência
(41% da zona sul 2 e 33% da zona
leste 2).

Realizamos 30
Núcleo Jovem.

Desenvolvemos hipóteses para
priorização de direcionamentos a
partir de evidências.

Facilitamos workshops de
aprendizagem e troca em temas
importantes como saúde mental
e plataformas digitais.

Iniciamos novas parcerias, como
ABRH e GPTW.

Realizamos 4 Cafés GOYN com
participação do Colaborativo.

encontros

do

Lançamos e pilotamos o Micro
Fundo,
Iniciativa
de
jovem
potência para jovem potência.

Rodamos 4 protótipos
(Compilado de Resultados foi
enviado previamente para leitura)

Parceiro Articulador

PRINCIPAIS RESULTADOS
Lista dos principais resultados a partir dos 6 pilares do Impacto Coletivo

Monitoramento de
impacto

Estruturamos a área de Gestão
do Conhecimento:
Teoria de Mudança; Indicadores
estratégicos; baselines; CRM.

Estamos aplicando um processo
de avaliação colaborativa a
partir de uma metodologia do
GOYN Global (Self-Assessment)

(Gestão do Conhecimento)

Desenvolvemos apresentação de
argumento de vendas e proposta
de participação.
Relacionamento com
investidores

Comunicação
Contínua

Desenvolvemos Estratégia de
crowdfunding com parceria da
Plataforma Alas.

Desenvolvemos hipóteses para
priorização de direcionamentos a
partir de evidências.

Nos
aproximamos
de
empresas/C-levels
através
do
Digitalis e de estratégias como o
lançamento do “Estudo Empresas
Potentes (...)” e da comunidade de
práticas para empresas no LinkedIn.

Facilitamos workshops de
aprendizagem e troca em temas
importantes como saúde mental
e plataformas digitais.

Lançamos os estudos sobre os “Desafios e as
Oportunidades para a Inclusão Produtiva dos
jovens-potência na cidade de São Paulo” e “Juventudes e
Pandemia - Edição SP”, além do “Guia para Apoiar a
Inclusão Produtiva do JP”.

Aplicamos para editais diversos.

Rodamos 4 protótipos
(Compilado de Resultados foi
enviado previamente para leitura)

Parceiro Articulador

AÇÃO EM 2021
Aprofundaremos este relatório de acordo com os 4 pilares elencados:

Construção e
manutenção do
colaborativo

Construção da
Colaboração
Jovem

Monitoramento
de Impacto

(Gestão do Conhecimento)

Comunicação
Contínua

Construção e manutenção do colaborativo

Parceiro Articulador

Construção e manutenção do colaborativo

rede colaborativa
Em 2021, o colaborativo do GOYN SP manteve em torno de 80 organizações que cocriaram e
implementaram soluções para os desafios da inclusão produtiva dos jovens-potência.

Parceiro Articulador

Construção e manutenção do colaborativo

rede colaborativa
No total, durante o ano, foram realizados:
Encontros dos Comitês Gestores dos protótipos

+ de 30
encontros com a
Rede Colaborativa

Grupos de trabalho para implementação das ações

Workshops de planejamento e temas transversais

Espaços de conversas e criação de relacionamentos

Parceiro Articulador

Construção e manutenção do colaborativo

promoção e participação de eventos
A fim de agregar valor ao ecossistema, o GOYN SP realizou e participou dos seguintes eventos:

CAFÉS GOYN SP

Espaço de troca de conhecimentos e
experiências a partir de um
tema-chave explorado por
especialistas convidados e da rede,
debatido entre os participantes.
Participações especiais: Plano CDE,
GIFE e Fundação Roberto Marinho.
5 edições totalizando mais de 200
participantes.

CLIQUE AQUI PARA
SABER MAIS

FÓRUM GLOBAL
Realizado anualmente, o Fórum do
Impacto Coletivo é uma iniciativa do
Aspen Institute e FSG, com o objetivo
de fortalecer a atuação de diferentes
organizações espalhadas pelo
mundo. O GOYN SP participou do
evento, dando a sua contribuição ao
fortalecimento dessa grande rede
mundial de transformações sociais.

CLIQUE AQUI PARA
SABER MAIS

FESTIVAL ATLAS DAS
JUVENTUDES

Por meio da parceria do Em
Movimento, o GOYN SP foi convidado
a participar do festival da maior
pesquisa sobre juventudes realizada
no Brasil, debatendo a inclusão
produtiva de jovens-potência.
Participações especiais: Fundação
Arymax, CIEDS e Corporativos para
Pretos

CLIQUE AQUI PARA
SABER MAIS

INCLUSÃO PRODUTIVA
JOVEM

CONFERÊNCIA ETHOS
A convite do Instituto Ethos, o GOYN SP
participou da conferência da
organização por meio da mesa de
debate sobre “Impactos da
pandemia: desemprego entre os
jovens e o alerta sobre a geração
perdida”.
Participações especiais: Fundação
Arymax, FTAS e ICCB.

CLIQUE AQUI PARA
SABER MAIS

Em parceria com 1MiO, Pacto Coletivo
pelos Jovens e Jovens do Brasil, o
GOYN SP organizou um evento para
debater o papel das empresas na
inclusão produtiva dos
jovens-potência, além de lançar um
estudo sobre o tema e uma
comunidade de práticas com mais
de 90 organizações
Participações especiais: Rachel Maia
(Unicef), Juliana Azevedo (P&G), Júlio
Campos (Unilever) e Pedro Massa
(Coca-Cola Brasil)
CLIQUE AQUI PARA
SABER MAIS

Parceiro Articulador

Construção e manutenção do colaborativo

promoção e participação de eventos
A fim de agregar valor ao ecossistema, o GOYN SP realizou e participou dos seguintes eventos:

ESG E JUVENTUDES
Por meio da série “Responsabilidade
Social na Prática”, organizado pela
FIESP-CIESP, o GOYN SP foi convidado
para uma live com o objetivo de
debater sobre a importância de se
pensar no ESG relacionado às
juventudes periféricas.

CLIQUE AQUI PARA
SABER MAIS

FÓRUM BRASILEIRO DE
IMPACTO COLETIVO

Trazendo o tema da importância de
processos colaborativos e temas
estratégicos, o programa GOYN (em
nível global) participou da série de
eventos organizada pela United Way
Brasil sobre o Impacto Coletivo. O
GOYN SP participou diretamente
debatendo a importância da
atuação jovem dentro do sistema
colaborativo.
CLIQUE AQUI PARA
SABER MAIS

EVENTO ANUAL

GOYN EQUITY SUMMIT

Em Novembro, o GOYN SP realizou a
segunda edição do evento anual do
programa, onde apresentou os
maiores resultados de 2021 e o
planejamento estratégico para os
próximos dois anos.

Evento do programa GOYN (nível
global) para debater as questões da
equidade e injustiça estruturais
voltadas para as juventudes. O GOYN
SP teve uma participação especial
apresentando a implementação de
ações voltadas para a equidade por
meio do Micro Fundo para Jovens
Inovadores

Participação Especial: SMDHC SP

CLIQUE AQUI PARA
SABER MAIS

CLIQUE AQUI PARA
SABER MAIS

Construção da colaboração jovem

Parceiro Articulador

Colaboração jovem

núcleo jovem
O Núcleo Jovem do GOYN SP tem como missão cocriar e compartilhar saberes para
potencializar a voz das juventudes e atuar como um comitê que permeia todas as ações
do GOYN para garantir que o jovem-potência esteja sempre no centro das decisões. Em
2021 o Núcleo, com o apoio do programa, realizou:
➔

30 encontros para debater questões
relacionadas ao programa;

➔

Inclusão de novos membros para o
grupo;

➔

Participação nos comitês gestores dos
protótipos implementados;

➔

Criação de um GT de engajamento jovem
para mobilização de jovens-potência

➔

Apoio em frentes de atuação do GOYN SP
Núcleo Jovem do GOYN SP

Parceiro Articulador

Colaboração jovem

embaixadores goyn sp
Com o objetivo de promover a articulação territorial para a mobilização das juventudes,
o GOYN SP em 2021 lançou a rede de Embaixadores voltada para jovens-potência.

Embaixadores do GOYN SP

➔

12 jovens-embaixadores (41% da
zona Sul e 33% da zona leste)

➔

Apoio na atração e mobilização de
jovens-potência para as ações do
GOYN SP

➔

Multiplicadores da metodologia do
Perifa Digital (em formato online e
presencial)

Parceiro Articulador

Colaboração jovem

MICRO FUNDO PARA JOVENS
INOVADORES
Consiste em uma estratégia de apoio financeiro a grupos e coletivos formados por jovens da
periferia de São Paulo que possuem ações para as juventudes e oferecimento de oportunidades
de desenvolvimento para os jovens inovadores envolvidos nos projetos contemplados

1.124
25
12
01

JOVENS-POTÊNCIA IMPACTADOS

JOVENS INOVADORES LIDERANDO AÇÕES

PROJETOS CONTEMPLADOS DE 46 PROJETOS INSCRITOS

EVENTO GLOBAL PARA APRESENTAR AS SOLUÇÕES DOS

JOVENS INOVADORES

Jovens Inovadores

Parceiro Articulador

Colaboração jovem

SEMANA DAS JUVENTUDES
A convite da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Juventudes da cidade de São
Paulo, o GOYN SP participou da série de eventos organizados pela prefeitura durante a
semana das juventudes (em agosto) por meio da mesa de debate voltada para
jovens-potência sobre “Como conseguir um emprego?”.

➔

Evento com a participação de mais de 200
jovens-potência;

➔

Compartilhamento de oportunidades de
emprego e formação para participantes;

➔

Participação especial da Espro, Eureca, IOS e
TAQE;

➔

Conexão do GOYN SP com o poder público.

Parceiro Articulador

Colaboração jovem

feirão de oportunidades
Com o objetivo de mobilizar e oferecer oportunidades de emprego e formação a
jovens-potência, o GOYN SP realizou no mês de outubro o Feirão de Oportunidades, um dia
inteiro de oficinas, mesas de debates e compartilhamento de oportunidades voltados para as
juventudes, relacionadas ao tema de inclusão produtiva. Os resultados do feirão foram:

+60

Participações de:

OPORTUNIDADES
COMPARTILHADAS

09

15

ORGANIZAÇÕES
ARTICULADAS
PARA OFERECER
OPORTUNIDADES

OFICINAS
OFERECIDAS

➔

CIEDS

➔

IFood

➔

JP Morgan

➔

PwC

➔

SMDHC SP

Monitoramento de Impacto
(Gestão do Conhecimento)

Parceiro Articulador

Monitoramento de impacto

outcomes

Jovens Potência
com maior
domínio de
códigos digitais

Jovens fazendo
melhor uso do
ambiente digital

protótipos

Jovens inseridos em
cursos de formação
digital

Perifa Digital:
programa para
mentalidade digital
de JP

estratégias

outputs

Jovens Potência
integrados ao
mercado de
trabalho

Jovens Potência
com escolaridade
ampliada

Ampliar as capacidades
de agência dos jovens
potência

Jovens Potência
com melhores
competências
para a vida e o
trabalho

Jovens mais
comprometidos
com o futuro

Jovens inseridos em
itinerários
formativos

Trilhando programa
de orientação para
o trabalho e a vida

Ampliar as
competências para o
trabalho e a vida dos
jovens potência

Jovens Potência
com renda
ampliada e estável

Jovens Potência
reconectados à
educação formal

Empresas
iniciando práticas
inclusivas

Jovens Potência
inseridos em
postos dignos de
trabalho

Mais
oportunidades de
trabalho jovem

Empresas
engajadas no
programa

Empresa Potência
acesso e retenção do
jovem no trabalho

Ampliar o acesso e a
retenção de jovens
potência no trabalho

Narrativa favorável
aos jovens na
mídia e mercado

Ingresso e
retenção de
Jovens Potência
no trabalho
ampliados

Ações e agentes
públicos
conectados aos
protótipos

Jovens conectados
à plataforma

Digitalis
marketplace
digital de acesso de
JP ao emprego

Fortalecer e articular
políticas públicas
favoráveis ao emprego
jovem

Elevados padrões
de colaboração na
coalizão

Iniciativas da
coalizão
fortalecidas e
ampliadas

Mais atores
engajados no
GOYN

Mais evidências
pró-emprego
jovem disponíveis

Comunicação para advocacy
Pesquisa e M&A para
evidências
Gestão compartilhada

Fomentar um ambiente
público favorável ao
emprego jovem

AMBIENTE
FAVORÁVEL

impacts

formulação da teoria de mudança

Governança
fortalecida
iniciativas
avaliadas

Mais recursos
investidos no
GOYN

Estratégias,
operações e
articulação do GOYN
fortalecidas

Práticas
Pró-Equidade de
Gênero e Raça
para os protótipos
e parceiros

Promover o
trabalho
jovem com
equidade racial
e de gênero

Parceiro Articulador

Monitoramento de impacto

indicadores gerais
Para contabilizar os números de impacto do GOYN SP neste ano, a área de Gestão de
Conhecimento do programa estruturou os seguintes indicadores gerais:

2.855

617

83

Jovens-potência
conectados ao
GOYN SP

Jovens-potência
que finalizaram
processos de
intervenção

Jovens-potência
que acessaram
oportunidades
econômicas via
GOYN SP

80

15

36

OSC’s
conectadas ao
GOYN SP

Empresas
conectadas ao
GOYN SP

Parcerias
firmadas por
contrato

Monitoramento de impacto

CRM
Para aprimorar a relação existente entre o GOYN SP e o jovem-potência, o programa decidiu
utilizar uma plataforma de Customer Relationship Management. A escolha e personalização
desta ferramenta foi feita de forma colaborativa, utilizando experiências já aplicadas por uma
OSC da Rede do GOYN. O CRM foi usado para:

Cadastro de
jovens-potência

Comunicação via
WhatsApp com jovens

Divulgação de
oportunidades
para jovens

Relacionamento
com empresas

Controle de dados e
informações para
monitoramento de resultados

Monitoramento de impacto

produção de conteúdos e pesquisas
Um dos braços do GOYN SP é a geração de conhecimento, por meio da produção de conteúdos e
pesquisas que embasam estratégias e ações para a promoção da empregabilidade e do
empreendedorismo dos jovens-potência

Desafios e oportunidades para a Inclusão
Produtiva dos Jovens-Potência na
cidade de São Paulo

Clique nos títulos para acessar os estudos.

Atlas das Juventudes

Monitoramento de impacto

produção de conteúdos e pesquisas
Um dos braços do GOYN SP é a geração de conhecimento, por meio da produção de conteúdos e
pesquisas que embasam estratégias e ações para a promoção da empregabilidade e do
empreendedorismo dos jovens-potência

Empresas Potentes: boas práticas para a
inclusão de Jovens-Potência

Clique nos títulos para acessar os estudos.

Pacote de medidas para a inclusão
produtiva de jovens no Brasil

Monitoramento de impacto

produção de conteúdos e pesquisas
Um dos braços do GOYN SP é a geração de conhecimento, por meio da produção de conteúdos e
pesquisas que embasam estratégias e ações para a promoção da empregabilidade e do
empreendedorismo dos jovens-potência

Guia para apoiar a Inclusão
Produtiva do Jovem-Potência

Clique nos títulos para acessar os estudos.

Juventudes e a pandemia do coronavírus
- Edição cidade de São Paulo

Comunicação contínua

Comunicação Contínua

assessoria de imprensa
Para conquistar novos espaços na grande imprensa e divulgar a importância social e
econômica 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 rede, trazendo
visibilidade para o tema e para a coalizão.

Covid-19: dificuldades e
superações nas favelas
A pesquisa aponta que, em relação à
vulnerabilidade
financeira
durante
a
pandemia, 60% dos moradores de favelas
afirmam ter recebido o auxílio emergencial
do governo, enquanto 56% relatam ter
recebido ajuda de ONGs e entidades afins.

Clique nos títulos para acessar as matérias

intervenções estratégicas em 2021
Mesmo com a permanência de restrições e indefinições do
cenário pandêmico, ainda fortemente presente no País, o
GOYN SP deu continuidade ao seu amplo trabalho em rede
para implementar os quatro protótipos definidos em 2020.

PROGRAMA TRILHANDO

PROGRAMA PERIFA DIGITAL

Conectar jovens-potência a trilhas de
desenvolvimento pessoal e projeto de vida de
redes territoriais formada por parceiros locais

Desenvolver uma mentalidade e estimular a
criação de perspectivas em carreiras digitais
para os jovens-potência da periferia

REDE EMPRESAS POTÊNCIA
Conectar empresas que reconhecem a
importância da inclusão de jovens-potência
para alinhar esforços, compartilhar conteúdo,
boas práticas e treinamento de lideranças

PLATAFORMA
DIGITALIS
Conectar os jovens, as instituições
formadoras e as empresas para
influenciar um ecossistema de
inclusão produtiva na economia
digital, a partir do conhecimento das
necessidades do Jovem Potência, que
na grande maioria dos casos
necessitam de suporte específico
para alcançarem este nível de
performance e que normalmente
ficam fora dos respectivos processos
seletivos

PRINCIPAIS RESULTADOS
05 formações oferecidas pelas organizações formadoras

405 jovens-potência mobilizados

FORMAÇÕES OFERECIDAS

Preparação para
o Trabalho

Pessoa
Programadora

Analista Jr. de
Infraestrutura

Analista Jr. de
Marketing Digital

Analista Jr. de
Suporte a Negócios

Por ser um protótipo de longa duração e com grande potencial de impacto, continua
nas estratégias do programa para 2022.

APRENDIZAGENS DE 2021
O papel dos protótipos, no desafiante ano de 2021, foi serem
vias de aprendizagem sobre como atrair, engajar,
desenvolver e ampliar oportunidades de inclusão
produtiva para jovens-potência na cidade de São Paulo,
considerando um horizonte escalável e sustentável.

Parceiro Articulador

A TRAJETÓRIA
Para consolidar as aprendizagens obtidas pelos protótipos e poder ajudar o
ecossistema de Inclusão Produtiva, a rede GOYN SP:
2020

2021

Mapeou áreas de
oportunidades e cocriou
os protótipos

Formou grupos de trabalho e
comitês gestores para a
implementação dos protótipos

2021

Elaborou um guia com as
aprendizagens obtidas

Para além dos protótipos, há um processo de avaliação global que se encerra
em março de 2022 e trará mais aprendizados para a rede GOYN.

SISTEMATIZAÇÃO
Para facilitar o acesso ao guia, o GOYN SP fez uma sistematização das
aprendizagens e recomendações por meio de 7 tópicos:

1

Assegurar condições mínimas para participação dos
jovens-potência para atraí-los por conta da
necessidade de ganhos financeiros imediatos.

2

Mapear, mobilizar e articular as forças do território
para acessar jovens-potência, dar confiabilidade e
sustentabilidade às trajetórias.

3

Trazer interação humana no contato inicial com
jovens-potência para gerar acolhimento e apoiar
dificuldades de compreensão.

4

Promover interação humana na experiência dos
jovens-potência em plataformas de aprendizagem
digitais para apoiá-los com dificuldades técnicas, de
compreensão e engajamento.

5

Assegurar pontes com o trabalho nas oportunidades
de formação para inclusão produtiva para gerar
engajamento e aprendizagens significativas.

6

Identificar e mitigar continuamente as lacunas de
aprendizagens acadêmicas e socioemocionais, para
superar
barreiras
na
construção
de
novas
aprendizagens.

7

Estimular o compartilhamento entre pares – de
jovem-potência para jovem-potência – para engajar
e promover aprendizagens duradouras.

Acesse o Guia com todas as aprendizagens aqui

MULTIPLICAR FORMAÇÕES
MULTIPLICAR CONEXÕES
MULTIPLICAR RECURSOS
MULTIPLICAR OPORTUNIDADES
INCLUIR 100.000
JOVENS-POTÊNCIA EM
PROFISSÕES DE FUTURO EM SP
É DA SUA CONTA!
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2ª edição do evento anual do GOYN-SP
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