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TENDÊNCIAS PARA A ATUAÇÃO DO
INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO E DA
FILANTROPIA NA INCLUSÃO PRODUTIVA

As oportunidades respondem aos atuais desafios brasileiros no
tema e apontam conexões com antigas e novas agendas do setor.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
• Integração da atenção à assistência social a
medidas de inclusão produtiva.
• Advocacy sobre a agenda da Renda Básica.

DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL
• Combinação de intervenções em diálogo
com demandas locais e políticas públicas.

EDUCAÇÃO
• Capacitação para o trabalho articulada com
currículos dos novos itinerários do Ensino
Médio.

• Promoção de escuta e protagonismo
de atores locais nas tomadas de
decisão envolvendo processos de
planejamento estratégico.

• Produção de conhecimento sobre inclusão
produtiva em diálogo com as Redes de
Ensino e os materiais didáticos.
• Capacitação de professores sobre o tema da
inclusão produtiva.
• Criação e manutenção de políticas públicas
que garantam dedicação exclusiva à
conclusão da Educação Básica.
• Acesso de escolas e estudantes
a internet de alta velocidade.

MERCADO DE
TRABALHO
• Requalificação e realocação da força
de trabalho.
• Capacitação integrada com empresas
e postos de trabalho.

EMPREENDEDORISMO
• Empreendedorismo feminino, negro e periférico.
• Apoio abrangente e integrado: capacitação,
gestão, recursos financeiros e acesso a mercado.
• Seguridade de trabalhadores informais.

JUVENTUDES
• Atuação com foco em jovens de comunidades
vulneráveis, incluindo perspectivas de
equidade de gênero e raça.
• Conexão com setores produtivos e
articulação de soluções que atendam
às demandas de ambos.
• Incentivos para contratação de jovens
em posições de entrada.
• Letramento digital.

INVESTIMENTOS E
NEGÓCIOS DE IMPACTO
• Escalabilidade de soluções periféricas.
• Investimentos e apoio à criação de produtos
Blended Finance.
• Apoio a negócios de impacto com foco
em juventudes, mulheres, pessoas negras
e periféricas.
• Investimento em dinamizadores
do ecossistema.
• Investimento nas diferentes fases do negócio
e não apenas nos estágios iniciais.

Acesse outros infográficos produzidos pelo GIFE

