Estudo sobre resultados e custos
do Programa Fundo de Tecnologia
para a Inserção Laboral Juvenil

A Fundação SES realizou um estudo,
em 2015, a fim de avaliar os resultados
e custos econômicos que pressupõe
trabalhar a inserção laboral juvenil na
América Latina, desde as organizações
sociais.
A análise visa contribuir para o
fortalecimento dos espaços de ação
articulada entre os Estados, as Empresas
e as Organizações.

Achados do estudo


As organizações sociais são quem
mais investe em processos de
intermediação laboral.



O setor público, as empresas e as
famílias dos jovens vulneráveis
investem quantias semelhantes nos
programas de intermediação laboral.



Os custos programáticos têm
benefícios sociais que se recuperam
num período de 5 a 8 meses.



Devido à intemediação laboral, os
empresários poupam custos na



procura de pessoal.



O fortalecimento e desenvolvimento
das organizações, diminui os custos
programáticos.

Sobre o estudo
O programa Fundo de tecnologia foi
implementado em 9 países da América
Latina, entre 2011 e 2014, beneficiando
6000 jovens de 29 Organizações sociais,
com resultado de 40% de inserção
laboral. Foram seus objetivos:



Demonstrar que os resultados e custos
econômicos do programa se relacionam
com: o contexto nacional, o nível de
exposição à vulnerabilidade dos jovens
e o desenvolvimento institucional das
organizações sociais.



Estimar custos e benefícios a través de una
metodologia inovadora.



Identificar as estratégias que contribuíram
para obter resultados exitosos.

Lições aprendidas sobre intermediação laboral
O estudo demonstrou que, na hora do design de projetos para o melhoramento da inserção laboral
juvenil, devem ser levados em conta:

O contexto nacional influi diretamente
sobre os resultados e custos dos projetos.

A maior contexto favorável, os
benefícios são maiores e os custos
menores.

Nível de Exposição à vulnerabilidade: O
impacto é positivo para os jovens expostos
a todos os níveis de vulnerabilidade,
tanto no melhoramento de sua trajetória
laboral, como nas possibilidades de obter
um emprego e/ou de melhorar a qualidade
do mesmo.

Trabalhar com jovens com alto nível
de exposição à vulnerabilidade
incrementa os custos dos projetos.

Influência do desenvolvimento institucional:
achamos que a maior nível de desenvolvimento
das OSC executoras do programa, foram
atingidos melhores resultados, tanto no
melhoramento das trajetórias, como nas
probabilidades de inserção laboral. Maior
desenvolvimento institucional não implica
apenas maiores custos programáticos, mas
também a redução dos mesmos.

A MAIOR desenvolvimento institucional
as organizações atingem a inserção
dos jovens em 97%.
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