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Empreendedorismo nas escolas
s
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evento, os alunos vão expor e
comercializar seus produtos
em uma feira, na sede do Sebrae, em Brasília. Serão avaliados por jurados do meio empresarial, por diretores do Sebrae e por voluntários da Junior Achievement.
"O mercado de trabalho precisa de profissionais empreendedores, autônomos, com
competências múltiplas, que
saibam trabalhar em equipe,
tenham capacidade de aprender com situações novas e complexas, que enfrentam novos
desafios e promovem transformações", afirma Barretto. “É

Ao final de cada ano, será
realizada uma edição do Prêmio Miniempresa, competição
nacional que envolve jovens de
todo o País e seleciona o melhor empreendimento estudantil do Brasil. Durante o

Brasil, o empresário Jorge Gerdau Johannpeter.

Empregos

Gerdau e Barretto: convênio para levar o empreendedorismo a jovens
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evar a disciplina do empreendedorismo a mais
de 5 milhões de alunos
dos ensinos fundamental, médio e superior até 2016
é a meta do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae). Uma das
estratégias para vencer esse
desafio é contar com parceiros
como a Junior Achievement,
com quem a instituição assinou na semana passada convênio para desenvolvimento
de projetos voltados à educação empreendedora.
“Quanto mais cedo a pessoa tiver acesso a noções e
conceitos de empreendedorismo, mais chances ela tem de
ter sucesso no ambiente de
trabalho, seja um negócio próprio ou uma carreira em uma
empresa pública ou privada”,
explica o presidente do Sebrae, Luiz Barretto.
A parceria levará, em 2013,
2014 e 2015, os programas Miniempresa e Economia Pessoal a 60 mil estudantes dos 26
estados, além do Distrito Federal. O Sebrae já ensinou empreendedorismo a quase dois
milhões de pessoas, de crianças de apenas seis anos até
empresários com empreendimentos consolidados.
Para isso, além de desenvolver metodologias próprias,
como a que está sendo empregada no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)
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Empreendedor, por exemplo,
a instituição soma forças com
parceiros que também têm a
expertise de desenvolver competências empreendedoras
em quem pretende abrir um
negócio ou mesmo traçar uma
carreira bem-sucedida no
mundo corporativo.
A Junior Achievement é experiente em promover a integração entre a classe empresarial e a comunidade escolar, estimulando, nas empresas, a responsabilidade social, nos empresários o voluntariado e, nos jovens, o espírito empreendedor. O ensino prático sobre negócios e
economia é respaldado por
uma metodologia universal e
de eficácia comprovada.
Os voluntários trabalharão
com os estudantes temas atuais que mostram o mundo
competitivo dos negócios, seus
benefícios e complexidades. É
a maneira de contribuir para o
desenvolvimento dos jovens e
torná-los mais preparados para
o mercado de trabalho. A sinergia entre a Junior Achievement
e o Sebrae resultará no fortalecimento dos valores da ética, liderança, responsabilidade, cidadania e profissionalização.
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Sebrae e Junior Achievement firmam convênio para ensinar a educação empreendedora para alunos dos ensinos
fundamental, médio e superior de colégios e universidades de todo o País. Meta é atingir 5 milhões de pessoas até 2016

importante que a educação
empreendedora seja parte integrante da formação dos futuros profissionais brasileiros,
pois assim, desde cedo, o tema
é desenvolvido e lapidado”,
conclui o presidente do Sebrae.
“Com uma trajetória que já
mobilizou milhões de pessoas
em todo o mundo e no Brasil, o
Junior Achievement se dedica a
formar uma nova geração de
empreendedores, com foco em
uma atitude comprometida
com o desenvolvimento sustentado da sociedade”, afirma o
presidente do Conselho Consultivo da Junior Achievement

As micro e pequenas empresas foram responsáveis por
90% dos empregos líquidos –
resultado total menos as demissões – gerados em junho.
Dos 123.836 postos de trabalho
criados no sexto mês do ano, os
pequenos negócios empregaram 111.033 pessoas, as médias
e grandes empresas, 11.555, e a
administração pública, 1.248.
Se comparado com maio, houve aumento de 38,3% na abertura de vagas pelas empresas
de pequeno porte.
Para Barretto, os levantamentos mensais feitos pela instituição, com base no Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE),
reforçam uma tendência. “Há
muitos anos, os pequenos negócios têm comprovado sua importância na manutenção e impulsão da economia brasileira.
Tenho certeza de que as micro e
pequenas empresas continuarão a sustentar a geração de empregos nos próximos meses.”
O Sudeste continua tendo o
melhor resultado do País, apesar do Espírito Santo ter sido o
único estado com saldo negativo, com geração de 1,6 mil postos de trabalho a menos. Em junho, a região foi responsável
por cerca de 65 mil novas vagas, o que representa 58,54%
do total de empregos gerados
pelos pequenos negócios.

Minas Gerais, pelo segundo
mês consecutivo, lidera o ranking dos estados brasileiros na
formalização de empregos,
com um pouco mais de 33 mil
contratações. Ainda com relação às regiões, o Nordeste e o
Sul ficaram, respectivamente,
em segundo e terceiro lugares.
Setores
Todos os setores da economia computaram saldo positivo
de geração de empregos pelos
pequenos negócios, mas a área
de serviços, desde novembro do
ano passado, tem sido o principal empregador no País. Em junho, mais de 42 mil pessoas
conseguiram uma vaga nesse
segmento, sendo que quase 40%
estão trabalhando em atividades ligadas à comercialização e
administração de imóveis, hospedagens e alimentação.
Junho também foi o segundo mês consecutivo que o setor
de agropecuária ocupa a viceliderança em número de postos de trabalho. A maioria das
29,5 mil vagas desse mercado
foi criada nas culturas de café e
laranja, bem como nas atividades de apoio à agricultura.
“Há dois meses, grande parte dos empregos gerados na região Sudeste são desse setor,
que é essencial para o desenvolvimento social e econômico
brasileiro. Minas Gerais é um
dos maiores produtores de café
do País. Isso explica também
porque o estado lidera as contratações do último bimestre”,
assinala Barretto.

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 12 ago. 2013, Seudinheiro, p. B10.
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Começaram as filmagens do
longa-metragem Rio Eu Te
Amo, parte da franquia
internacional “Cities of love”,
com orçamento de R$ 25
milhões e seis
patrocinadores: O Boticário,
Fiat, Nextel, Kibon (Unilever),
Santander e Devassa (Brasil
Kirin). Produção da
Conspiração,
BossaNovaFilms e Empyream
Pictures. A estreia é no meio
do ano que vem. Para
levantar os fundos, a
Conspiração criou, através de
sua área Conspira Concept, o
movimento #RioEuTeAmo,
uma plataforma de
comunicação idealizada para
ser utilizada durante dois
anos pelos patrocinadores. “É
algo novo, nunca foi feito no
cinema. Buscavamos mesmo
novos formatos, pois não é
fácil investir em cinema”,
avalia Pedro Buarque,
da Conspiração e produtor
do filme.

LEVI’S LANÇA LIVRO
O tradicional e icônico modelo 501 da Levi’s
chegou aos 140 anos e, para comemorar, a
marca pediu a seus fãs se clicassem usando
o jeans. O resultado – uma seleção de 501
fotos que retratam a versatilidade do produto
– transformou-se no livro “501
Interpretations”. A seleção foi feita entre
milhares de imagens enviadas para o site
www.levis501.com. A participação brasileira
foi alta: mais de 10 mil brasileiros enviaram suas fotos para a campanha, e três deles tiveram
suas fotos incluídas na versão final do livro: o estilista Dudu Bertholini, o blogueiro Vini Uehara e
a blogueira Giovanna Rouvier. O livro tem edição limitada: são 501, individualmente numerados,
cada um com uma imagem de capa diferente.

Cenp lança Banco Único de Listas de Preços
O Conselho Executivo das Normas Padrão (Cenp) lança o Banco Único de Listas de Preços (Bup),
um sistema depositário de tabelas de preços permanentemente acessível ao mercado no site da
entidade (www.cenp.com.br), com as listas de preços e informações de mídia de veículos de
comunicação de todos os meios. Fruto das reflexões do conselho da entidade para promover
iniciativas que aprimorem as relações comerciais por meio de mecanismos de transparência, o Bup
chega, segundo o presidente da entidade, Caio Barsotti, para estimular a livre concorrência,
atendendo ao que está previsto na legislação do setor. O acesso ao Bup – que já está disponível - só
será possível para anunciantes públicos cadastrados, anunciantes privados associados ao Cenp e
agências de publicidade certificadas. Um veículo não conseguirá, em hipótese alguma, visualizar no
sistema as informações de outro veículo.

MIX
Cannes – Grandes premiados com leões participam de quatro conversas moderadas por Armando Strozenberg e Ruy Lindenberg na Casa
do Saber, às quintas-feiras, a partir de 29 de
agosto. Informações: www.casadosaber.com.br.
Classe C - O Grupo de Mídia RJ e o SBT Rio con-

vidam o apresentador Ratinho para falar sobre
a Classe C nessa sexta-feira, na palestra "Classe
C sem preconceito". Inscrições gratuitas pelo email inscricoes@grupodemidiarj.com.br.
Megaprodutores - Luiz Oscar Niemeyer e Roberta Medina vão participar de dois bate-papos sobre

suas experiências no mundo das super produções
a partir desta sexta-feira, na Casa do Saber.
Coaching – Na quinta-feira a Câmara de
Comércio Americana do Rio de Janeiro (AmCham Rio) realizará o evento Coaching: Diferencial para tomada de decisões. Inscrições:

www.amchamrio.com.
App - Já está disponível para tablets e smartphones o aplicativo do Prêmio Multishow 2013,
que permite ao usuário votar na 2ª fase da disputa, receber notificações com lembretes de
datas e montar playlists.
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Sônia Jardim,

diretora do Sindicato Nacional
dos Editores de Livros (Snel)

A leitura está na vida de todos”

Qual é a melhor notícia da Bienal do Rio este
ano?
A abertura de novos espaços imperdíveis. Amantes
do futebol, jovens de todas as idades e crianças
terão atrações especificas para eles. Além do
tradicional Café Literário e do Mulher e Ponto.
Por que pela primeira vez uma feira de agentes
literários/autores?
O Salão de Negócios vem atender a demanda de
agentes literários e editores estrangeiros. Sem
duvida o Brasil vive um bom momento na
indústria editorial, despertando o interesse para a
compra e venda de direitos autorais.
Quais serão as principais discussões em pauta? A convergência?
A convergência entre as mídias é a tônica do
#acampamento na Bienal. São os livros que viram
games, que viram filmes, que viram séries, que
viram livros. E a confirmação de que a leitura está
na vida diária de todos.
Como está a participação de empresas patrocinadoras
em relação a outros anos?
Em relação à edição de 2011, a Bienal obteve este
ano uma verba de patrocínio 64% maior. O
número de patrocinadores também aumentou, de
sete para 11. Um dos másters, a CCR, pela primeira
vez patrocina a Bienal, enquanto o Grupo
Bradesco Seguros e a Petrobras reafirmaram suas
parcerias com o evento. A Light também renovou o
apoio à visitação escolar, que vem desde 2007.

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)

