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AMÉRICA LATINA E CARIBE

Hoje, os jovens de 15 a 29 anos com põem  a m aior geração que a região da 
Am érica Lat ina e Caribe (LATAM) já viu ? ou verá. O futuro da região depende 
dessa geração e com o reconhecem  e at ingem  seu potencial. Em bora esta 
geração de jovens seja a m ais inst ruída que já houve na região, ela tam bém  
enfrenta desafios crít icos. Na Fundação Internacional da Juventude ? IYF (em  
inglês), estam os com prom et idos em  priorizar invest im entos d irecionados ao 
púb lico jovem  para ajudá-lo a superar esses desafios.  Para saber m ais sobre 
as abordagens baseadas em  evidências da IYF, consulte a página 3.. 

w w w .iyfglobal.org

CINCO DESAFIOS NA LATAM

A LATAM tem  a m aior taxa de hom icídios do m undo, e essa violência afeta desproporcionalm ente 
os jovens ? 77% das m ortes de jovens na região são causadas pela violência. A violência de gênero 
tam bém  disparou durante a pandem ia.

A janela de oportunidade para esta geração está se fechando rap idam ente: 14% dos jovens 
perm anecem  fora da escola, de oportunidades de form ação ou do m ercado de t rabalho. 
Além  d isso, os jovens que estão no m ercado de t rabalho enfrentam  um a taxa de 
desem prego de 18%, o t rip lo da taxa dos adultos.  

Da agricultura à m anufatura, a d isrupção d igital t ransform ou as indúst rias, m as os sistem as 
regionais de educação e t reinam ento não estão preparando os jovens com  as hab ilidades do 
século 21 que os em pregadores exigem . Essa d isrupção e a lacuna de hab ilidades resultante, 
só se aceleraram  com  a pandem ia.

Os im pactos das m udanças clim át icas ? incluindo m udanças nos padrões de precip itação, 
aum ento das tem peraturas e tem pestades cada vez m ais intensas e frequentes ? estão 
colocando em  risco com unidades rurais e m arít im as e m eios de subsistência.

Mais pessoas do que nunca estão m igrando, tanto dentro com o fora das fronteiras nacionais. 
Essas m udanças nos padrões de m igração regional apresentam  desafios para os países de 
origem  dos m igrantes, países de dest ino e as com unidades por onde passam .
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COMO A IYF ESTÁ RESPONDENDO A ESSES DESAFIOS?

Aproveitam os nossa rede de parceiros líderes do setor privado para 
desenvolver soluções sob m edida para que os jovens possam  desbloquear 
oportunidades econôm icas em  vários setores? de TI a energia. Nossos parceiros 
do setor privado fornecem  à IYF o apoio financeiro, inteligência de m ercado    
e influência necessários para const ruir soluções sustentáveis em  escala.

Desb loqueando 
o pot encial  

juven i l

Im pulsionando     
a oport un idade 

econôm ica

Const ru indo 
sist em as m ais 

inclusivos

Aproveitando nossa 
abordagem  e ferram entas 
com provadas de m udança    
de sistem as, t ransform am os   
os sistem as para m elhor 
atender às necessidades       
dos jovens do Cone Sul ao Rio 
Grande, const ruindo novas       
e m ais sólidas rot inas, funções, 
regras e relacionam entos com  
as partes interessadas. Na 
últ im a década, cont ribuím os 
para a m udança de m ais de 70 
polít icas no México e no Peru. 
Além  d isso, lideram os 
cam panhas para m udar as 
norm as rest rit ivas de gênero 
em  toda a região.

Equipam os os jovens com  hab ilidades cívicas e de vida por m eio do nosso 
p rincipal p rogram a: Passaporte para o Sucesso (PTS), alcançando 39.000 
jovens todos os anos em  salas de aula, no t rabalho, em  cent ros com unitários 
e on-line. 

Ajudam os os jovens a superar desafios e aproveitar oportunidades por m eio 
de nossa orientação de tom ada de decisão de carreira e abordagens de 
gerenciam ento de casos lideradas por jovens.

Inspiram os e apoiam os os jovens a agir, incorporando aprendizados de serviço, 
voluntariado, bolsas de pesquisa, conselhos de jovens e acam pam entos de ação 
social em  nossa program ação. 
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A IYF t rabalha com  parceiros para desenvolver, rep licar e d im ensionar soluções eficazes para que a geração atual de 
jovens realize seu potencial de t ransform ar suas vidas, com unidades e a região. Alavancando nossa com provada 
abordagem  de m udança, incorporam os abordagens baseadas em  evidências em  toda a região, apoiando um a m éd ia 
de 51.000 jovens todos os anos para desb loquear e desenvolver seu potencial.
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A abordagem  ágil e orientada para a dem anda 
da IYF prepara os jovens para o m undo do 
trabalho em  constante m udança. Aproveitam os 
fontes de dados não tradicionais, incluindo dados 
extraídos de plataform as de vagas de trabalho, 

análises curriculares e workshops de design thinking, para 
identificar lacunas de habilidades quantitativas e qualitativas  
a nível local. Com  essas inform ações, trabalham os com          
os sistem as locais de educação e treinam ento técnico            
e vocacional (TVET, em  inglês) para ajustar as m atrículas, 
incorporar habilidades relevantes aos currículos form ais           
e aprim orar as habilidades dos instrutores para m inistrar       
os novos currículos. Em  m édia, 60% dos graduados dos 
program as IYF conseguem  em prego form al de 4 a 6 m eses 
após a conclusão e ganham  26% a m ais do que seus pares.  

A IYF abre as portas para iniciativas e 
oportunidades econômicas da juventude nas 
cadeias de valor rurais e marítimas e constrói 
abordagens positivas de desenvolvimento dos 
jovens na programação do sistema alimentar. Além 

disso, fornecemos intervenções comprovadas de desenvolvimento 
de negócios, conectando jovens empreendedores com mais     
de US$ 1 m ilhão em novos investimentos para seus negócios, 
além de identificar oportunidades econômicas na cadeia de valor 
regional. No México, em parceria com o Centro Internacional    
de Melhoramento de Milho e Trigo (CIMMYT), incorporamos        
o treinamento em agricultura de conservação ao currículo de 
agricultura politécnica. No Peru, incorporamos o aprendizado 
baseado em projetos ao currículo das disciplinas do agronegócio 
para ajudar os jovens agricultores a se adaptarem às condições 
em mudança.

No Panam á, a parceria inovadora da IYF com       
o Banco Interam ericano de Desenvolvim ento 
(BID), a Agência dos Estados Unidos para            
o Desenvolvim ento Internacional (USAID), 
provedores locais de treinam ento de curta 

duração e a Google, está apoiando os m igrantes venezuelanos 
para obter o Certificado Profissional de Suporte de TI            
da Google por m eio de orientação e facilitação do 
aprendizado, bem  com o m odalidades de aprendizado 
flexíveis, treinam ento, serviços de colocação de em prego        
e outros apoios. O program a tem  um a taxa de conclusão     
de 61%, com  100% dos form ados dem onstrando um a 
m elhora em  com petências para a vida e habilidades técnicas.                                                                   

A desigualdade grit ante cont ribuiu para 
aum entar a violência na região, alienando 
populações desfavorecidas da sociedade e 
tornando as at ividades ilegais m ais lucrat ivas 
do que as legais. Dado que os jovens são 

desproporcionalm ente im pactados pela violência na 
região, a IYF t rabalha para criar cam inhos de 
oportunidades para que os jovens possam  perm anecer 
conectados às suas com unidades, im p lem entando 
intervenções que in terrom pam  os padrões de violência 
com um ente vivenciados pelos jovens. Essas in tervenções 
incluem  cam panhas de com unicação para desafiar as 
norm as repressivas de gênero, p rom oção da paz 
culturalm ente relevante usando m étodos de just iça 
restaurat iva e serviços psicossociais para jovens em  risco, 
ent re out ros. Nossa p rogram ação com  jovens em  m ed idas 
socioeducat ivas tem  m ost rado resultados p rom issores, 
com  taxas de conclusão acim a de 93% e um a taxa de 
inserção no t rabalho in icial de 19%.

Abordam os a crise de oportunidade dos 
jovens (jovens que não estão engajados na 
educação ou no em prego) na região em  dois 
níveis: 1) in tervindo com  oportunidades para 
os jovens e 2) in tervindo nos sistem as que 

excluem  os jovens da educação e do em prego. Nosso 
m odelo com provado engaja os jovens em  oportunidades 
de t reinam ento técnico e de hab ilidades para a vida, a 
curto p razo, orientado pela dem anda, sem  m encionar o 
apoio um -a-um  de um    m entor. A IYF rep licou com  
sucesso seu m odelo com  parceiros locais que cont inuam  
a escalar e operar localm ente. Em  m éd ia, 80% dos jovens 
m at riculados com pletam  o p rogram a e 75% dos 
form ados estão em pregados ou m at riculados na 
educação. Este t rabalho tam bém  envolve os sistem as de 
TVET em  intervenções t ransform adoras para m elhorar a 
qualidade do serviço. A adoção do p rogram a PTS da IYF 
nos sistem as m exicanos de TVET t ransform ou o ensino e a 
aprend izagem  e levou a um a redução de 32% na taxa de 
evasão. Com o parte do p rogram a NEO financiado pelo 
BID, t rabalham os com  200 TVETs em  10 países e 
aum entam os a qualidade de 3 serviços crít icos em  70%. 
Tam bém  t rabalham os com  em presas e em preend im entos 
para superar as falhas e p reconceitos do m ercado que os 
im pedem  de acessar o talento jovem  local.

ABORDAGENS BASEADAS EM EVIDÊNCIAS

SOLUÇÕES DE LONGA DURAÇÃO E SUSTENTÁVEIS
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Desenvolvim ento Digital 

Reconhecendo que os jovens vivem , 
trabalham , aprendem  e se divertem  
em  um  m undo cada vez m ais 
digital, a IYF investe no 
desenvolvim ento de program ação 
digital de ponta para atender os 
jovens de hoje onde eles estão ? e 
ajudá-los a conquistar seus 
objetivos. Oferecem os soluções de 
e-learning personalizadas para um a 
variedade de alunos, instituições e 
setores ? desde treinam ento técnico 
de TI on-line facilitado para jovens 
na escola e fora da escola até 
diversas m odalidades de aprendizado 
por m eio dos m elhores currículos 
de habilidades para a vida da IYF. 
Aproveitam os um a variedade de 
m ídias ? de m urais a m ídias sociais 
? para criar com unicações eficazes 
de m udança de com portam ento 
adaptadas a públicos específicos. 
Tam bém  aproveitam os a tecnologia 
da inform ação para superar as 
falhas do m ercado de inform ações 
que excluem  os jovens das 
oportunidades econôm icas, 
incluindo a vinculação de portais 
nacionais de em prego a sistem as 
de dados escolares, 
desenvolvim ento de bancos de 
dados de candidatos para setores 
específicos e m uito m ais.  

Equidade de Gênero 
e Inclusão Social  

Os program as da IYF se baseiam  
em  seis princípios fundam entais 
que, juntos, nos perm item  
im pulsionar m udanças para todos 
os jovens:
1) Envolvem os os jovens com o 
parceiros e incorporam os o 
Desenvolvim ento Posit ivo da 
Juventude no desenho dos 
program as. 
2) Estam os com prom etidos em  
usar o aprendizado baseado em  
evidências para contribuir com  
nossos program as. 
3) Avançam os a inclusão social 
pressionando para atender às 
necessidades de todos os jovens. 
4) Priorizam os o em poderam ento e 
o engajam ento de funcionários e 
parceiros locais. 
5) Trabalham os em  parceria com  os 
jovens e as principais partes 
interessadas dos setores público, 
privado e social. 
6) Reconhecem os que m udanças 
na inclusão social exigem  trabalho 
tanto no nível individual quanto no 
sistêm ico. 
 

Medição, Avaliação, Pesquisa         
e Aprendizagem                     

A IYF está com prom etida com  o 
MERL para garantir que estam os 
cum prindo nossa m issão de 
conectar jovens com  oportunidades 
para transform ar suas vidas. A 
m edição e os dados ajudam  a 
garantir que esse objetivo se torne 
realidade. Quando a IYF trabalha 
para apoiar os jovens a desenvolver 
as habilidades de liderança, técnicas 
e de vida de que precisam  para 
gerar renda, m edim os essas 
habilidades e avaliam os essas 
m udanças nos m eios de 
subsistência. Quando a IYF trabalha 
com  parceiros e sistem as locais 
para m elhorar os serviços para 
jovens, avaliam os os resultados em  
um  nível sistêm ico. Codificam os 
nossos valores e os princípios 
orientadores da Am erican 
Evaluation Association em  nossa 
polít ica MERL e colaboram os, 
aprendem os e nos adaptam os 
sistem aticam ente em  toda a nossa 
program ação. Os produtos de 
aprendizagem  resultantes ? desde a 
pesquisa inicial para inform ar o 
desenho do program a, até a 
pesquisa integrada para ajustar as 
intervenções e as avaliações de 
im pacto ? são com partilhados para 
m elhorar nossas práticas e as de 
nossos parceiros.

ABORDAGENS DE IMPACTO
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Com o resultado de t rês décadas de const rução de alianças, tem os um a rede confiável de parceiros 
púb licos e p rivados, acadêm icos e da sociedade civil com  os quais t rabalham os para alcançar escala           
e sustentab ilidade por m eio de p rogram as a níveis nacional e regional.

FACILITAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

PARCEIROS DE IMPLEMENTAÇÃO



PARA SABER MAIS ACESSE:

WWW.IYFGLOBAL.ORG

Mais de 
400

Organizações locais    
de atend im iento           

à juventude

25
Países

Mais de    
600 m il

jovens auxiliados

Mais de

86,000
jovens d iretam ente      
auxiliados em  2021

Conectam os jovens a oportunidades para t ransform ar suas vidas e com unidades. Acred itam os que jovens 
inst ruídos, em pregados e engajados possuem  o poder de resolver os p rob lem as m ais d ifíceis do m undo,     
e nossos esforços de desenvolvim ento de jovens estão focados em  t rês ob jet ivos in terconectados:

Program as do IYF atuals

Program as anteriores do IYF

Const rução       
de sist em as   

m ais inclusivos

Im pulsionam ent o 
de oport un idade 

econôm ica

Desb loqueio    
do pot encial  

juven i l

51% 49%
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