
EDUCAÇÃO,
trabalho e
empreendedorismo

A discussão do tema Educação, Trabalho e
Empreendedorismo para jovens estudantes na cidade
de São Paulo inaugurou em fevereiro último a série
de dez mesas-redondas, que o Instituto Via de Acesso
organizará ao longo deste ano. A intenção desses
encontros é gerar propostas e idéias para "alimentar"
o jovem prestes a entrar no mercado de trabalho. A
partir desta edição, VENCER! publica uma síntese
do que foi exposto nos debates mensais.

O deputado federal Walter Barelli coordenou
este primeiro evento, que teve como moderadores os
professores mestres Alfredo Passos e Eduardo Rienzo
Najjar, da ESPM - Escola Superior de Propaganda e
Marketing, de São Paulo.

Os convidados formam: Sofia Esteves do
Amaral, da DM Recursos Humanos e Cia. de
Talentos; Clemente Ganz Lúcio, diretor técnico do
Dieese — Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Sócio-Econômicos; Oscar Simões, empre-
sário; Reinaldo Polito, presidente do conselho de
Administração do Instituto Via de Acesso, professor
e empresário; Maurício Sita, - diretor da VENCER!;
Walter Sigollo, presidente da ABRH - SP- Aparh e
Superintendente de Recursos Humanos da Sabesp,



José Luiz Ricca, diretor superintendente do Sebrae-
São Paulo, Ruy Leal, superintendente geral do
Instituto Via de Acesso e Gilmar Vianna Conceição,
secretário de Trabalho da Prefeitura de São Paulo.

Em três horas de discussão, os participantes
apresentaram uma reflexão geral sobre o tema e bus-
caram soluções para essa complexa questão. Confira
os principais trechos.

Clemente Ganz Lúcio: "Pode ser constatada
uma mudança muito grande no trabalho na cidade
de São Paulo. Praticamente 50% das vagas atual-
mente estão no setor de serviços. E, embora cresça o
serviço especializado, a sua remuneração ainda repre-
senta cerca de 60% a 70% da remuneração na indús-
tria. Outro fato importante é o percentual crescente
de jovens, a partir dos 17 anos, que deixam de estu-
dar para trabalhar. E é nessa faixa etária que encon-
tramos 60% dos desempregados, concentrados na
periferia da cidade."

Gilmar Vianna: "Falar da cidade de São Paulo é
pensar em 8% do PIB do Brasil, uma população
como a de Portugal. Diante dessa complexidade, dois
temas são emergentes: o trabalho informal e o
primeiro emprego."

José Luiz Ricca: "Ainda vivemos sob uma edu-
cação para a busca do emprego e não de outras for-
mas de trabalho, como o empreendedorismo.
Pesquisas do IBGE e Sebrae constataram a existência
de l ,3 milhão de micros, pequenas e médias empre-
sas registradas para uma quantidade atual de 2 mi-
lhões e 600 mil empresas informais. Ou seja, para
uma empresa formalmente registrada, temos no
Brasil quase três não-formais, mas possuímos 600 mil
candidatos a empreendedores."

Oscar Simões: "A educação atual está pautada
em um modelo que não existe mais e milhões de
jovens buscam no ensino superior uma grande
solução para suas carreiras. Mas pode ser uma ilusão.
Nos EUA existe um modelo de certificação de profis-
sionais que poderia ser uma boa saída para os profis-
sionais brasileiros. Trata-se da avaliação e desenvolvi-
mento profissional constante, isto é, vários traba-

lhadores com ensino médio concluído não fazem
universidade e sim cursos com certificações específi-
cas, como um operador de guindaste, encanador,
mestre-de-obras, entre outros. É um modelo que
capacita e instrumentaliza para prestar serviços."

Maurício Sita: "Precisamos criar uma inteligên-
cia de informações no Brasil, que una as informações,
pesquisas e estudos de associações de classe, sindi-
catos, secretarias estaduais e municipais, além de
ministérios, para que possam ser compartilhadas por
todos e servir de base para uma melhor difusão do
conhecimento."

OS CAMINHOS PARA A INSERÇÃO
DOS JOVENS UNIVERSITÁRIOS

Oscar Simões: "Viabilizar a contratação de
jovens em períodos específicos do ano, por dois ou
três meses, como nas férias de verão. Ê necessária
uma regulamentação que permita a volta do aprendiz
nas organizações e implementar projetos comu-
nitários locais (a partir de modelos como o Projeto
Rondon)."

Ruy Leal: "O Instituto Via de Acesso está pro-
pondo às empresas que os jovens estagiários contrata-
dos por elas tenham um compromisso de dedicar
quatro horas mensais de seu estágio para ações volun-
tárias em uma entidade beneficente."

José Luiz Rica: "É preciso dar atenção às novas
oportunidades como as ONG's. O Terceiro Setor
está carente de profissionais. Pode-se criar um mode-
lo de estágio focando na responsabilidade social com
metas para, assim, se obter resultados. O jovem uni-
versitário deve conhecer melhor o Sebrae. O número
de informações disponíveis é muito grande. Além
dos 32 balcões de atendimento no Estado de São
Paulo, o site na internet (www.sebraesp.com.br),
apresenta as 350 perguntas básicas para quem quer
ser um empreendedor, além do programa na TV
Cultura aos sábados. É oportuno lembrar também
que o turismo de negócios, artesanato para expor-
tação, além da cultura (a preparação, a logística, os
bastidores do evento) são novas oportunidades de
trabalho e empreendedorismo."



conheça o
INSTITUTO
VIA DE ACESSO

A ONG Instituto Via de Acesso começou a
atuar em 2003, em São Paulo, com uma proposta
diferente para o encaminhamento de jovens ao
mercado de trabalho. "Nossa concepção baseia-se
em programas de capacitação, inserção e eventos,
com vários diferenciais", explica Ruy Leal, superin-
tente da entidade.

O programa de capacitação, por exemplo,
procura passar conteúdos importantes, que o meio
empresarial normalmente exige dos candidatos a
estágios e outras oportunidades de aproveitamento
no mercado de trabalho. "Após participar das ativi-
dades gratuitas como workshops e seminários sobre
relacionamento interpessoal ou comunicação ver-
bal, os jovens terão chance mais real de aproveita-
mento pelas empresas, diferentemente do que
ocorre hoje em outras iniciativas, quando são ape-
nas encaminhados para as oportunidades que
surgem", acredita Ruy.

PROGRAMA DE INSERÇÃO
São quatro vias desenvolvidas pela ONG para

realizar a inserção dos jovens no mercado de traba-
lho: estágio (para estudantes do Ensino Médio,
Educação Profissional e Ensino Universitário); pro-
gramas trainee (para estudantes universitários e
recém-formados); primeira oportunidade profis-
sional (para estudantes e recém-formados); e pro-
grama menor aprendiz (para estudantes do Ensino
Médio, menores de 18 anos), que está em fase de
implementação.

"Fazemos também o trabalho de coaching para
os estudantes/estagiários, antes do início de seu
estágio, além de treinamento para os supervisores
de estágio (escola e empresa), e organização de
eventos como encontros e palestras com profis-
sionais e consultores renomados", conclui Ruy.

Para saber mais sobre o instituto, acesse
www.viadeacesso.org.br

Fonte: Vencer!, ano 6, n. 66, p. 26-28, 2005.




