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A quinta edição da Pesquisa DCI com os principais dirigentes de organizações não-governamentais 
(ONGs) do País mostra que investir em capacitação e treinamento de pessoas interessa cada vez 
mais à iniciativa privada. Isso acontece porque as empresas passaram a perceber que o trabalho 
das entidades do chamado Terceiro Setor é importante para preparar os jovens para o primeiro 
emprego, através da Lei do Aprendiz (nº 10.097/2000).  
 
Nesta modalidade, algumas empresas parceiras se destacam, como Camargo Corrêa , Votorantim 
, Unibanco , Pfizer Laboratórios, C&A e MorumbiShopping , quase todas através de ações de seus 
institutos. 
 
O Núcleo Rotary de Aprendizagem Profissional (Nurap), uma das entidades que participaram do 
estudo, é um caso de parceria, que pode ser bem-sucedida quando bem administrada.  
Mantida pelo Rotary Club de São Paulo Brooklin e Morumbi, hoje o principal projeto da instituição 
é o “Programa de Aprendizagem”, que conta com o apoio da Pfizer Laboratórios .  
 
No projeto de aprendizagem, mais de 700 jovens de 16 a 18 anos recebem cursos da ONG, que 
tem o objetivo de promover uma colocação do adolescente no mercado de trabalho formal. Todos 
os jovens participam das atividades na condição de aprendiz — com todos os direitos trabalhistas 
e previdenciários assegurados na forma da Lei n° 10.097. 
 
“Logo após o término do curso de capacitação, os jovens têm a oportunidade de mostrar o que 
aprenderam e adquirir mais conhecimentos nas grandes empresas. A iniciativa privada contrata 
estes estudantes como aprendizes”, diz Marisa Vidovix, superintendente da ONG. 
 
Através de aulas de Comunicação e Expressão, Informática e Relações Humanas, cerca de 15 
educadores transmitem a esses estudantes conhecimentos importantes para que eles possam 
concorrer a uma vaga no mercado de trabalho. “O sucesso do projeto foi consagrado através de 
seus adolescentes, que antes não tinham acesso à educação complementar, mas, agora, podem 
conhecer como funciona o cotidiano de uma empresa de grande porte”, comenta Marisa. 
 

 



 
A ONG Ação Comunitária , por sua vez, também tem um trabalho de capacitação de jovens e 
adolescentes da comunidade local. O projeto chamado “Preparação para o trabalho atende, em 
média, 1.179 jovens, de 15 a 21 anos. “Na entidade oferecemos cursos de práticas comerciais, 
administrativas e informática. Além de habilidades básicas para o trabalho, como o trabalho em 
equipe e comunicação”, comenta o superintendente da entidade, Celso Freitas. Em 2005, através 
de incentivos da iniciativa privada, a instituição obteve cerca de R$ 752 mil dos seus parceiros 
para investir nos seus projetos. O MorumbiShopping, juntamente com o Instituto Unibanco e o 
Instituto Votorantim dão apoio à entidade através das suas empresas. “Contamos com o apoio 
financeiro das grandes organizações todos os anos, pois sem esses parceiros os projetos não 
caminham”, afirma. 
 
Educação profissionalizante 
Outra entidade que aposta na formação profissional dos jovens é o Centro Social Brooklin Paulista 
. A instituição atende pessoas de 15 a 18 anos com carência de formação profissional. Os 
participantes recebem 4 horas diárias de aulas básicas de Informática e cursos de Artesanato. A 
ONG trabalha também com oficinas de corte e costura. Para Deborah Loprete Moraes, diretora do 
projeto de qualificação do Centro Social Brooklin Paulista, os cursos são feitos em parceria com a 
rede de lojas de departamentos C&A . A empresa faz doações de roupas com pequenos defeitos 
para o bazar que o Centro realiza para captar recursos. A verba é aplicada em material e 
equipamentos para as aulas dos jovens. Outra fonte de renda é a venda das roupas produzidas na 
ONG. A entidade tem 33 voluntários e 59 funcionários.  
 
Apoio à mulher 
A Aldeia do Futuro também desenvolve os seus projetos em parceria com a iniciativa privada. O 
Instituto Camargo Corrêa é um dos parceiros e investe cerca de R$ 85 mil na instituição. Um dos 
trabalhos da entidade é o “Aldeia das Mulheres”. Esse trabalho é direcionado às mães dos alunos 
que passam pela Aldeia do Futuro. A idéia do “Aldeia das Mulheres” é propor cursos 
profissionalizantes gratuitos de artesanato para produzir bolsas de fuxico e almofadas. 
 
Segundo José Luiz Adeve, coordenador do núcleo de comunicação da ONG, a educação é um fato 
de extrema importância para a filosofia da entidade. “Aqui trabalhamos com valores culturais e 
humanos”, diz Adeve. Segundo ele, a partir desta qualificação as mulheres tornam-se 
empreendedoras e vendem os seus produtos no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) e na 
Pinacoteca do Estado de São Paul o. “Este projeto deu certo para essas mulheres e para o Aldeia, 
pois através da venda desses produtos artesanais elas obtêm uma renda e nós conseguimos 
manter o nosso projeto. Parte da verba fica com elas e outra fica com a ONG”, diz. 
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