Apoio:

Mercado de Trabalho e Renda
Jóvenes em Acción (Colômbia)

Implementado pelo governo da Colômbia, entre 2001 e 2005, e financiado pelo Banco Mundial e
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o programa tinha por objetivo aumentar as
chances de inserção e a qualidade do emprego de jovens entre 18 e 25 anos em situação de
vulnerabilidade social. Após avaliação dos currículos de interessados em sete cidades ao redor
do país, uma oferta para participar do programa foi enviada e 97% dos indivíduos a aceitaram.
A intervenção durou aproximadamente 6 meses e baseava-se em três componentes principais:
(i)

três meses gratuitos (280 a 350 horas) em instituições privadas, onde:
a.

recebiam treinamento prático em sala de aula para ocupações em áreas
administrativas (p.ex. secretária ou arquivista), manuais (p.ex. assistentes de
cozinha) e de maior qualificação (p.ex. especialistas em TI ou assistentes de
contabilidade);

b. exercitavam

competências

transversais

(comportamento

proativo,

desenvoltura, abertura a críticas, trabalho em equipe, etc);
(ii)

três meses de treinamento em empresas legalmente registradas, na forma de estágios
não remunerados;

(iii)

durante todo o período, os participantes desenvolveram um "projeto de vida", que os
orientava à visualização positiva de suas habilidades e perspectivas pessoais e
profissionais.

As instituições foram remuneradas de acordo com a progressão dos alunos nos cursos e
recebiam um bônus se estes fossem contratados pelas empresas onde fizeram estágio. Os alunos
receberam transferências para cobrir os custos de transporte e alimentação.

Impactos do programa
•

Mulheres estavam empregadas com frequência 8% maior, recebiam um salário 20% mais
alto, e tinham um emprego formal com frequência 35% maior, 1 ano após 0 fim do
programa

•

De 3 a 9 anos após o fim do programa, os impactos sobre emprego formal de mulheres se
mantiveram, e os salários nesses empregos também eram 18% mais altos

•

No mesmo período, há evidência de que o programa também estimulou a formalização do
emprego e aumentou o salário dos homens
(clique para mais informações)

Parceiros:

www.lapp.org.br
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